1

FIRST CLASS OCCASIONS
•

Een dagelijks wisselende voorraad

•

Gunstig geprijsd

•

Auto’s afkomstig van eerste eigenaar

•

6 maanden BOVAG garantie.

•

Gegarandeerde kilometerstand.

•

Volledige historie van de auto ter inzage.

•

Zakelijk gebruik, dus veelal complete uitvoeringen.

Bekijk ons volledige aanbod op www.autovoorraad.nl
Ook voor APK keuring, onderhoud en reparatie van uw auto.
Tot ziens op de Lijnderdijk 83, Zwanenburg
Bezoek ook onze showroom: Olmenlaan1, Zwanenburg

Email: info@autovoorraad.nl
Tel: 020-4973274

WWW.ZEGSTROOGRAFMONUMENTEN.NL
KUYPERLAAN 26-28
1161 XN ZWANENBURG
TELFOON : 020 – 497 7101
E-MAIL: INFO@ZEGSTROO.NL

Naast nieuwe monumenten en urnen verzorgen
wij het onderhoud van de oude monumenten en
vervolginscripties op bestaande monumenten.
Bovendien kunt u bij ons terecht voor allerlei
toepassingen van natuurstenen: Informatie:

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL
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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

Juni 2021
Van de redactie:
Het is weer zo ver, wij zijn weer begonnen met de activiteiten in het Dorpshuis. Nu alleen de bingo en de
feestavonden nog. Ook hebben wij groen licht gekregen voor de organisatie van busreizen. Elders meer
over deze onderwerpen. Vooralsnog zijn bepaalde regels nog wel van kracht, zoals de 1 ½ meter regel
en de mondkapjes.
Ook een andere activiteit gaat binnenkort van start: Het project Samen Fietsen. Wij zijn zeer enthousiast
en hopen dat de deelnemers er veel plezier aan zullen beleven.
Ik wens u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Henk van Ommeren

Voorzitter

Secretaris AI

e-mail:
voorzitter@sv-zwh.nl

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

Telefoon: 06-162 878 73

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

Bezorging maandblad

Henk van Ommeren

Voor klachten en opmerkingen:

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

Willem Tavenier
020-4972209

Uiterste inleverdatum volgende editie: Vrijdag 23 juli 2021
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance

112

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

0900-8844

Algemene Hulpdienst
Maandag-woensdag-vrijdag
Tussen 16.00-17.00 uur
Tandartsen:
Tandartsenpraktijk Gouw
J.A. de Kinder
Tandarts Halfweg Niv Dent
Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elzenkade

Instanties
Gemeentehuis Halfweg
Gemeentehuis Hoofddorp
Burgerzaken gemeente
Ouderenadviseur
Haarlemmermeer
Dennenlaan 115
1161CM Zwanenburg
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dins/Dond: 09.30-12.30 uur
Amstelring Eigen Haard
Dierenambulance
RegioRijder
OV reisinformatie
Belastingtelefoon
ANWB alarmcentrale
Slachtofferhulp Nederland
Kerken:
Protestantse kerk H/ZW
Parochie Onze Lieve Vr.
Sint-Jacobus de Meerdere
St Augustinus Kerk Vijfh.

020-4489600
020-4975080
020-4974593
023-2242322
020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252
020-4975002
06-42557307
020-4976490

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

Telefoon

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

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

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

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

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

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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Nu de meesten van ons gevaccineerd zijn, wordt het leven
weer wat aangenamer. Dat wil niet zeggen dat wij nog
steeds niet alert moeten blijven. Daar waar in het verleden
iedereen ons kon besmetten en dat dit soms fataal kon
zijn, is het nu het omgekeerde geval. Niet gevaccineerden
kunnen nu een besmetting oplopen wat fataal kan aflopen,
wat niet te hopen is.
Maar er zijn ook plezierige dingen te melden:
Al onze activiteiten zijn weer begonnen, behalve de bingo.
Waar in het verleden door het Dorpshuis steevast werd
gezegd dat deze activiteit in het restaurant kon
plaatsvinden, is men er nu ook van overtuigd dat dit niet
mogelijk is. Het Dorpshuis heeft een rubbervloer
aangeschaft voor de sporthal, waarop de bingo en het
winterfeest gehouden kunnen worden. Indien de zaalhuur
redelijk wordt, gaan wij hier dan ook gebruik van maken.
Waarschijnlijk zal de bingo starten in september.
Afgelopen week werd ik gebeld door wethouder Marjolein Steffens-van de Water van de gemeente
Haarlemmermeer. Deze kwam met de mededeling, dat er een tekort is bij de gemeente de komende
jaren en dat het gevolgen heeft voor allen die subsidie ontvangen, dus ook voor ons.

SENIORENVERVOER VERANDERD
Helaas heeft het bestuur van onze vereniging moeten besluiten om het senioren
vervoer enigszins te beperken. Er zijn steeds minder chauffeurs beschikbaar en
dat geldt vooral ook in de vakantie periode. Het gevolg is dat wij een beperking
invoeren voor de rijtijd. Vanaf heden kunt u alleen gebruik maken van deze service
van 9.30 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag. Dit is mogelijk omdat al
onze activiteiten overdag plaatsvinden. Ten overvloede: Het seniorenvervoer is
alleen bedoeld voor de leden van de Seniorenvereniging ZWH.
Ik wens U een goede gezondheid en misschien wel een prettige vakantie.

Arnoud Hulst
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
020-4975972

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

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

JEU DE BOULES

KLAVERJASSEN I

Info:

Info:
Joke van
Bekkum
06-36005641

Volgt later
Plaats: Terrein Eigen Haard

Plaats: Dorpshuis
Iedere dinsdag van de maand
13.30-16.00 uur

Start medio 2021

KLAVERJASSEN II

Info:
Jannie van Eyken
020-4972581
Alda Belt
06-53185747

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873
Plaats : Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
13.30 - 16.30 uur

KOERSBAL

Plaats: Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
9.15-11.15 uur

SAMEN FIETSEN

SJOELEN

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Info:
Betty Fontaine
06-10114902
Voor afmelden:
06-16536125

Plaats: In de regio
Op afspraak
Start medio 2021

Plaats: Dorpshuis
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
Iedere dinsdag van de maand
9.30-11.30 uur

Alleen bellen
Maandag t/m vrijdag
Van 17.00 tot 18.00 uur
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Rob
Mulder

Klaas
v.d. Berg

Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in het
fysieke elkaar ontmoeten, hebben de meeste verenigingen een
Algemene Ledenvergadering gepland.
Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan.
Er is door de Rijksoverheid een tijdelijke Corona-spoedwet (op dit
moment geldig tot 01 augustus 2021 *) in het leven geroepen
welke de volgende mogelijkheden biedt:
1. De Algemene Ledenvergadering uitstellen
2. De Algemene Ledenvergadering als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen
vooraf ophalen per email.
3. Volledig online organiseren van een Algemene Ledenvergadering inclusief stemtool.
Het bestuur heeft, rekening houdend met de samenstelling en leeftijd van ons ledenbestand, het
ontbreken van een groot aantal (actuele) emailadressen, alsmede de mogelijke onwennigheden bij het
gebruik van de digitale vergadermogelijkheden (o.a. Microsoft Teams, Zoom), gekozen voor het
uitstellen van de Algemene Ledenvergadering.
Vanaf het moment dat het weer toegestaan was om thuis twee bezoekers tegelijkertijd te mogen
ontvangen (vanaf 28 april) werd besloten om in ieder geval een datum (19 mei) te plannen voor de te
houden werkzaamheden kascontrolecommissie. De heren Jansen en Grootveld werden bereid
gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij hebben de financiële boekingen en bescheiden
gecontroleerd en zijn van oordeel dat de jaarrekening over het boekjaar 2020 een getrouw beeld geeft
van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Seniorenvereniging Zwanenburg Halfweg.
Als de Algemene Ledenvergadering ter zijner tijd ook instemt met het gevoerde beleid over 2020, kan
décharge verleend worden aan het bestuur van de Seniorenvereniging.
Zodra de versoepelingen het mogelijk maken voor het daadwerkelijk fysiek kunnen houden van een
Algemene Ledenvergadering zullen wij dit vermelden in het verenigingsblad. De afgelopen jaren 2019 en
2020 zullen dan zeker op de agenda komen te staan.
Henk Vorstermans, penningmeester Ad Interim
*): In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.
Tevens heeft het kabinet aangegeven wanneer de wet vervalt dit minimaal twee maanden van tevoren
zal worden aangekondigd.

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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IT GIET OAN
Busreis woensdag 25 augustus 2021
Historische Hoeksche Waard
Op zaterdag 12 juni heeft het bestuur van de Seniorenvereniging groen licht gekregen voor de
busreis op woensdag 25 augustus, naar de Hoekse Waard. Dit kwam van zowel de busorganisatie als van de locatie waar wij heen gaan. Uiteraard onder voorwaarde van de RIVM.
Dit betekent, dat u in bezit moet zijn van een bewijs dat u gevaccineerd bent of dat u minimaal
40 uur voor aanvang van de reis een negatieve PCR test kunt overleggen.

Inmiddels zijn er al 75 personen die zich opgegeven hebben voor deze reis. Dit houdt in dat wij
met twee bussen gaan en dat er nog ruimte is voor maximaal 20 personen. U kunt zich nog
opgegeven bij Willem Tavenier, telefoon: 020-4972209.
De reis begint om circa 8.30 uur en duurt tot 18.00 uur. De kosten zijn € 55,00 waarin begrepen:
twee maal koffie/thee met gebak, de lunch, de entree en een gids. Willen degenen die zich
opgeven dit bedrag over maken op rekening nummer: NL 24 INGB 0007 0479 96 onder
vermelding van bustocht Hoekse Waard. Ook kunt u contant betalen via Willem Tavenier.

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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Busreis woensdag 6 oktober 2021
Struinen door de Peel
De volgende busreis is al weer gepland op 6 oktober. Deze
keer zal het gaan naar De Peel, in het grensgebied tussen
Noord Brabant en Limburg.
Na het vertrek om 8.30 uur op weg naar De Peel is er een
koffie/thee stop in Rosmalen. Daar bezoeken wij “Het wapen
van Rosmalen” om te genieten van koffie of thee met een
gebakje.
Hierna wordt de rit vervolgd in de richting het plaatsje
Liessel, waar wij te gast zullen zijn bij “Feesterij ’t Lijssels
Vertier” in Liessel.

Foto: Feesterij ’t Lijssels Vertier.

Foto: Het wapen van Rosmalen

Hier zullen wij kunnen genieten van een diner met een
schnitzel, aardappelen en groenten, appelmoes en
chocolademousse met slagroom toe.
Vervolgens hebben wij een prachtige rondrit van twee
uur door De Peel en Deurne, onder begeleiding van een
eigen reisleider.
Na deze rondrit keren wij terug naar de “Feesterij ’t
Lijssels Vertier”, waar wij nog kunnen genieten van een
kopje koffie of thee met wat lekkers.

U kunt zich al inschrijven voor deze reis die € 55,00 gaat kosten. Ook voor deze reis geldt dat u het
bedrag kan storten op rekening NL 24 INGB 0007 0479 96 onder vermelding van bustocht De Peel. Ook
kunt u contant betalen bij Willem Tavenier, telefoon: 020-4972209. Verder gelden voor deze busreis de
voorwaarden, zoals die, op dat moment worden aangegeven door het RIVM.

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
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Wij hopen de Jeu de Boules club van de Seniorenvereniging
dit jaar te kunnen oprichten. Nadat wij vorig jaar een Jeu de
Boules baan in samenwerking met de Dagbesteding van
Eigen Haard hebben aangelegd, konden wij niet vermoeden,
dat wij deze baan een heel jaar niet zouden kunnen
gebruiken vanwege Corona. Nu hopen wij, dat wij zo snel als
het kan, deze baan in gebruik kunnen nemen en dat er veel
mensen plezier aan zullen beleven.
Eén van de redenen waarom wij nog even moeten wachten
is, dat wij de toiletten in het bejaardenhuis nog niet kunnen
gebruiken en ook geen gebruik van het restaurant kunnen
maken. Maar ook de baan moet opgeknapt worden, er is veel
onkruid.
Waar zijn wij naar op zoek:
1. Mensen die de leiding op zich kunnen nemen van deze
club.
2. Personen die kunnen helpen de baan weer in orde te
maken.
Natuurlijk krijgt u alle medewerking van het bestuur. Zoals u ziet de baan
zit vol onkruid.
Om bij de baan te komen, moet u via de ingang tegenover de
parkeerplaats van Dirk van de Broek gaan. Dan komt u bij de ingang van
de Dagbesteding. De toegang tot de baan is via het hek. De baan is breed
genoeg om er met 2 teams te spelen.
Wilt u zich inzetten voor deze club, neem dan even contact op met Arnoud
Hulst: telefoon: 06-16287873.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH
VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
3 JUNI 2021
Op donderdag 3 juni kwamen een aantal vrijwilligers voor het Samen Fietsen bij de Dagbesteding Eigen
Haard, bij elkaar om informatie te krijgen, vragen te kunnen stellen en opmerkingen te kunnen maken.
Dit ter voorbereiding van de start van het project medio juli. De fietsen zullen, zoals het er nu uitziet
afgeleverd worden in week 25, waarna de vrijwilligers kunnen gaan trainen met deze bijzondere fietsen.

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

Wijkteam indeling
Adres
Zwanenburg Centrum
Zwanenburgerdijk 460
zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl

Telefoon
06-12284665

Verzorgingsgebied
Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

Zwanenburg West
Zwanenburgerdijk 460
zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl

06-13644215

Domineeslaan t/m Heining

De Dijken
Dennenlaan 118
dedijken@amstelringwijkzorg.nl

06-43544839

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk
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De verjaardagen die in deze rubriek vermeldt worden, zijn alleen van die leden
van de Seniorenvereniging, die 85 jaar of ouder zijn geworden.
Datum
5-jun.
7-jun.
12-jun.
13-jun.
14-jun.
15-jun.
15-jun.
17-jun.
18-jun.
21-jun.
25-jun.
26-jun.
29-jun.
Datum
2-jul.
6-jul.
7-jul.
11-jul.
11-jul.
11-jul.
12-jul.
22-jul.
27-jul.
31-jul.
31-jul.

Nieuw Lid
Mei 2021

Hr
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Hr
Mevr.
Hr
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Hr
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Hr
Mevr.
Hr
Mevr.
Mevr.
Mevr.

de
de

van der

van

van
van

de
van

van

Naam
Jong
Kock-Olij
Schram-Tabak
Thorborg-Berg
Laan-Seur
Lamie
Oostwouder
Ooijen
Bakker
Oordijk
Woerkens-Janssen
Kramer-Holla
Zurk-Luyten

Leeftijd
85
86
91
86
88
98
91
89
91
88
86
86
87

Naam
Grauwelman
Muinck-Lefeber
Lieshout-de Dood
Snijders-van Steenis
Wegman-ten Ambergen
Wubbenhorst
Thomasse-Joling
Schaik
Bakker-Baars
Keijner-van Dissel
Strack-van Schijndel

Leeftijd
88
100
90
90
93
92
90
85
91
86
88

de heer Groothuis
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Zwanenburg

Wat gebeurde er in april/mei 2021
Een overzicht van datgene 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.
Zondag 18 april
Via Burgernet komt er een oproep om in
Zwanenburg uit te kijken naar een 21 jarige
verwarde vrouw met kort blond haar. Binnen een
half uur blijkt zij weer gevonden te zijn en wordt
de oproep ingetrokken.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Tijdens werkzaamheden van een graafmachine
bij Kinheim vanwege onder meer de drainage,
wordt een kabel van Ziggo geraakt. De kabel ligt
in een mantelbuis onder het asfalt. Daarom
duurt het enige tijd voordat iedereen weer
televisie en internet heeft.

Afbeelding: Burgernet

Dinsdag 20 april
In de persconferentie van het kabinet worden
een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Dit ondanks het feit
dat de ziekenhuis- en IC opnames niet echt
gezakt zijn. Vanaf 28 april mogen de terrassen
weer gedeeltelijk open en is de avondklok
voorbij.

Donderdag 22 april
Door een aanrijding rijden er vanochtend geen
treinen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem.
Het ongeluk gebeurt even voor 10.00 uur op
station Halfweg/Zwanenburg. Na enkele uren
wordt het spoor weer vrijgegeven. Wijkagent
Arjan verbaast zich over het feit, dat mensen
zich boos maken dat zij niet naar de golfbaan
kunnen. En dat terwijl er ter plaatse net iemand
om het leven is gekomen.

Woensdag 21 april
Vandaag is het dan zover: De nieuwe Lidl wordt
geopend. De ingang is aan de achterzijde waar
ook de parkeerplaatsen zijn. Opvallend zijn de
brede gangpaden en het uitgebreide
assortiment. Ook de toegangsweg van de Lidl
naar de Dennenlaan is breder geworden. Dit
omdat er op dit stuk van de Olmenlaan
tweerichting verkeer is gekomen.

Foto: Politie

Vrijdag 23 april
De drie artsenpraktijken in Zwanenburg en
Halfweg organiseren vandaag een vaccinatieactie. Deze vindt plaats in het Dorpshuis en is
voor mensen in de leeftijd van 60+ tot en met 64
jaar. De opkomst is goed te noemen.
Foto: Lidl

Al jarenlang maken de leerlingen van groep 7
van de Margrietschool uit Halfweg het oorlogsmonument vlak voor de herdenking schoon. De
bekende Halfwegger Gerrit Agterhof van
Historisch Halfweg, vertelt deze jongeren over
de geschiedenis van dit verzetsmonument.

Foto: PR Facebook

13

Zaterdag 24 april
De rondweg bij industrieterrein De Liede bij
Vijfhuizen, wordt in gebruik genomen. Als het
goed is, komt daarmee een einde aan de
verkeersoverlast op de Zwanenburgerdijk naar
de Kromme Spieringweg.

Corona deze keer niet. Toch kan men op veel
plaatsen in de dorpen de kinderen met spullen in
de eigen tuin terug zien. Een leuk initiatief,
waardoor het best aardig is om door de dorpen
te wandelen.

Zondag 25 april
Een bijzonder initiatief wordt gestart in de
Goeman Borgesiusstraat 22. Het gaat om een
plantenbibliotheek voor stekjes en ook pas
uitgezaaide plantjes die nog uit moeten komen.
Foto: PR Facebook

Ondanks de coronamaatregelen die nog steeds
gelden, is het wel mogelijk voor de Speeltuinvereniging om Koningsspelen te houden. Alleen
mogen de ouders vanwege deze maatregelen
niet het terrein op.
Foto: PR Facebook

Maandag 26 april
De ons bekende Halfwegse kok van Samen
Eten, Raymond van Haeften krijgt vanwege zijn
activiteiten bij De Wijcker kookclub, een
Koninklijke onderscheiding. Vanaf vandaag mag
hij zich Lid in de Orde van Oranje Nassau
noemen.
Afbeelding: Speeltuinvereniging

Donderdag 29 april
In de Haarlemmermeer zijn er volgens het
Haarlems Dagblad drie broedplaatsen voor
kunstenaars, ateliers en creatieve ontmoetingen.
Eén van de drie is in Halfweg, langs de N200 ter
hoogte van de Vinkebrug, genaamd Bogotá.
Helaas is dit een bij het grote publiek niet zo
bekende plaats.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Het was vannacht zo licht door een heldere
hemel en een volle maan (een zogenaamde
supermaan), dat men midden in de nacht zonder
licht in huis de krant kon lezen. De naam
supermaan komt omdat de maan zich dan het
dichtste bij de aarde bevindt.

Foto: PR Facebook

Vrijdag 30 april
In februari vorig jaar werd het casino in Halfweg
overvallen. Personeel en klanten werden met
een pistool bedreigd. Er werd uit de kluisruimte
een sealback meegenomen met daarin 30.000
euro. De politie heeft via dna-materiaal en de
stem van de overvaller, de dader kunnen
arresteren. Vandaag werd hij door de rechtbank
veroordeelt tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Dinsdag 27 april
Het is Koningsdag. Normaal gesproken wordt er
dan een vrijmarkt gehouden. Dat mag vanwege
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Foto: Politie

Maandag 3 mei
In 2023 kan basisschool De Kameleon in
Zwanenburg een nieuw gebouw betrekken.
De Kameleon, ontstaan uit een fusie van de
scholen Gaandeweg en De Meerbrug, heeft nu
onder andere een gebouw uit 1971. Er gaat
gerenoveerd worden in combinatie met
nieuwbouw. De leerlingen zijn nu over meerdere
gebouwen verdeeld. De nieuwbouw van De
Kameleon wordt aardgasvrij.

De Dennenlaan gaat maandenlang op de schop.
De belangrijkste reden is dat het wegdek kapot
gereden is. De start van de werkzaamheden is
nu eind mei en het werk is medio november
klaar. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd,
om ondertussen de bereikbaarheid voor onder
andere hulpdiensten te garanderen. De
parkeerplaatsen in de middenberm worden
weggehaald. Er komen parkeervakken langs de
weg. Elders meer over deze afsluiting.

Foto: Paul Vreeker

Dinsdag 4 mei
Het slechte weer en de storm op deze dag,
zorgde ervoor dat veel mensen de vlag niet
halfstok durfden te hangen. Gelukkig was het op
het moment van de herdenking in deze
omgeving wel droog. In Halfweg was er een
online herdenkingsdienst in de protestantse kerk
die om 19.00 uur begon.
Foto: De Dennenlaan uit vermoedelijk 1965 (Historisch
Halfweg)

Haarlemmermeer is een van de duurste
gemeenten in Nederland om te worden
begraven. Zwanenburg is een uitzondering.
Daar beheert een groepje vrijwilligers de oudste
doodsakker van de gemeente. Zij zorgen voor
de ruim achthonderd graven. Jan van Gelder
(75) is sinds 1993 de voorzitter van de stichting
die de begraafplaats beheert. Wilbert
Oostwouder is met zijn vijftig jaar de jongste van
het bestuur, dat sinds twee jaar helemaal los
staat van de kerk. Hij is ook beheerder. De
klokkenstoel, die in 2011 is neergezet, is naar
zijn voorganger Pieter van Staaveren genoemd.
In de stoel hangt de bijna duizend kilo zware
kerkklok uit de Grote Kerk in Halfweg.

Foto: Peter Vreeswijk

Woensdag 5 mei
Gelukkig was het vandaag op Bevrijdingsdag,
iets minder stormachtig weer, zodat de vlaggen
uit kunnen. De lage temperatuur en de
regenbuien maakten het wel minder
aangenaam. Jammer voor degenen, die op deze
dag graag gebruik zouden willen maken van de
terrasjes, die tot 18.00 uur open mogen zijn.
Vrijdag 7 mei
Een auto is vannacht na een uitwijkingsmanoeuvre voor een dier te water geraakt op de
Zwanenburgerdijk. Bij dat incident raakt één van
de twee inzittenden gewond. De twee
inzittenden kunnen zelfstandig het voertuig
verlaten. Een passerende fietser heeft 112
gebeld. De bijrijder is na de eerste zorg
overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur
heeft het alleen heel koud.

Foto: Toussaint Kluiters
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doel is een compleet nieuw schoolgebouw aan
de Wilgenlaan. De nieuwbouw komt naast het
huidige schoolgebouw dat later wordt
afgebroken.

Foto: Michel van Bergen

Maandag 10 mei
Een testvliegtuig van het NLR en de TU Delft is
vandaag begonnen aan een serie meetvluchten
boven de Polderbaan van Schiphol. De start- en
landingsbaan is de afgelopen maanden dicht
geweest voor groot onderhoud. Het meetvliegtuig moet daarom tientallen doorstarts
maken om de landingssystemen van de
Polderbaan te testen op nauwkeurigheid. Het
vliegtuig maakt geen contact met het asfalt.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Woensdag 12 mei
Eindelijk is het zover, het moment waar velen
naar uit hebben gekeken: De opening van de
nieuwe Lidl in de Olmenlaan. Een ruime opzet
van een veel grotere supermarkt met ruime
parkeerplaats.

Dinsdag 11 mei
Nu de nieuwe Lidl in gebruik genomen gaat
worden, kan de oude Lidl bij het Dorpshuis
gesloopt worden. Dit gaat heel hard, waardoor
het Dorpshuis steeds duidelijker zichtbaar wordt
vanaf de Dennenlaan.

Foto: Jur Engelchor

Vrijdag 14 mei
Een groep vrijwilligers is al enige tijd actief met
het schoonhouden van de omgeving. Vandaag
zijn zij 2 uur bezig geweest om het groen en
destraat rondom de bakken schoon te maken in
de Kuyperlaan. Het gras aan de randen is
schoongeveegd. Het grote zwerfvuil op gras en
groenranden is met een grijper opgepakt. Ook
zijn op de stoep en straat de gebroken
glassplinters opgeruimd.
Zaterdag 15 mei
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid artikel
over Jan Heijer na zijn overlijden, afgelopen
dinsdag. De 71-jarige bekende kunstenaar
woonde in het Rooie dorp in Halfweg in de
kleine witte arbeiderswoning.

Foto: PR Facebook

Twee scholen in Zwanenburg staan aan de
vooravond van grote veranderingen. Het
gebouw van De Kameleon aan Kinheim wordt
verbouwd en uitgebreid. Dit geldt ook voor het
gebouw van De Zwaan aan de Wilgenlaan waar
nieuwbouw komt. Tijdens de verbouwing blijft
het onderwijs gewoon doorgaan. Dit ondanks
het ongemak vanwege de verbouwing,
bouwverkeer, het gebruik maken van tijdelijke
lokalen en/of verhuizen naar een andere plek in
Zwanenburg. Ook bij openbare basisschool De
Zwaan, met een vestiging aan Kinheim en aan
de Wilgenlaan, zijn er activiteiten gepland. Het

Foto: Tina Farifteh
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Zondag 16 mei
Voor een deel van de dorpen zal het qua
luchtverkeer weer wat rustiger worden. De
Polderbaan is, na uitgebreide renovatie weer in
gebruik genomen. Vanaf 31 mei zal het nog
rustiger worden als de Zwanenburgbaan
gedurende drie weken zal zijn afgesloten voor
onderhoud.
Ondanks alle problemen rond de coronamaatregelen zal de Speeltuinvereniging dit jaar
de huttenbouw toch door laten gaan. Het is
alleen nog niet duidelijk welke maatregelen van
kracht zullen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
ouders voor de bouwactiviteiten vanaf 17
augustus, maar ook voor de mogelijkheden van
bezoek en de huttenverbranding.

Afbeelding: Facebook

Woensdag 19 mei
De coronamaatregelen worden iets soepeler.
Sportscholen, concertzalen, bioscopen, sauna’s,
dierenparken, attractieparken enzovoort mogen
open, er zijn weer langere openingstijden voor
de terrassen en er mogen weer meer mensen
bij begrafenissen en trouwpartijen.

Foto: ANP
Foto: Speeltuinvereniging

Vrijdag 21 mei
De plannen voor de reconstructie van de
Spaarndammerdijk zijn vandaag bekend
gemaakt. De bedoeling is dat dit miljoenen
kostende project medio 2022 klaar zal zijn. De
dijk zal vooral ingericht worden voor meer
recreatieve doeleinden. Het autoverkeer zal dan
na lange tijd wel weer toegestaan zijn.

Dinsdag 18 mei
In een artikel in het Haarlems Dagblad wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de 70-jarige
Zwanenburgse oud-wielrenner Theo Smit. In de
Ronde van Frankrijk en in de ronde van Spanje
won hij diverse etappes. In de Wilhelminalaan
runt hij samen met zijn vrouw Carla een bedrijf
in sportprijzen en reclameartikelen.

Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer

Woensdag 26 mei
Woonservicecentrum Eigen Haard heeft de
beschikking over een rolstoelfiets gekregen.
Deze is geschonken door de Verenigde
Vrienden van Amstelring. Vandaag wordt er voor
het eerst proefgereden met deze fiets. Meer
hierover in de volgende editie van dit
maandblad.

Foto: Toussaint Kluiters

De Dorpsraad kreeg vandaag de gelegenheid in
het gemeentehuis in Hoofddorp, om de
bezwaren tegen het distributiecentrum aan de
Domineeslaan toe te lichten. De bezwarencommissie zal over 6 weken advies uitbrengen
aan het college van Burgemeester en
Wethouders, die daarna een nieuw besluit
moeten nemen.

In het woonzorgcentrum is er vandaag een
appeltaartconcert. Klassieke muziek met allerlei
heerlijke gerechten.
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Steensel, van Hoogheemraad van Rijnland,
plantten de laatste bomen.

Foto: PR Facebook
Foto: Jur Engelchor

Het lijkt wel oorlog op het Sectorpark. Maar liefst
15 man brandweer met zagen en ander breekmateriaal zijn aan de gang bij het pand op dit
terrein. Het blijkt om een brandweeroefening te
gaan. Alleen de omgeving was hier niet over
geïnformeerd zodat dit als een verrassing kwam.

Uit de omgeving zijn er veel bezwaren tegen de
windmolenplannen van Amsterdam. Men is
bang dat deze veel overlast en gezondheidsschade op zullen leveren. Vooral ook door de
kortere afstanden vanaf de molen die nu
mogelijk zijn.

Foto: ANP
Foto; PR Facebook

In de beleef/beweegtuin van woonservicecentrum Eigen Haard, wordt de laatste hand
gelegd. Het ziet er leuk uit en hopelijk zullen de
bewoners en de buurtgenoten kunnen genieten
van deze tuin.

Donderdag 27 mei
De eerste pallets voor de huttenbouw in de
speeltuin zijn inmiddels binnengekomen.
Binnenkort kunnen de kinderen zich weer
inschrijven voor dit altijd spectaculaire
evenement.

Foto: Eigen Haard
Zaterdag 29 mei
In het kader van NL Doet organiseert de
vrijwillige brandweer een schoonmaakactie in de
omgeving van de brandweerkazerne aan de
Beatrixstraat. Ook vinden er wat klussen aan de
brandweerkazerne zelf plaats.

De afgelopen periode is de Lijnderdijk aan
weerszijden verstevigd. Voor de veiligheid zijn
een aantal bomen gekapt. Bomen maken een
dijk minder stabiel en omgewaaide bomen
kunnen een dijk ernstig beschadigen. Als
compensatie voor de gekapte bomen zijn nu
nieuwe bomen geplant bij Park Zwanenburg.
Wethouder Mariëtte Sedee en Ineke van

Meer informatie in de volgende editie van
het verenigingsblad.
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Op maandag 7 juni was het eindelijk weer zover: de activiteiten in het Dorpshuis konden weer hervat
worden. Een foto impressie van een aantal van de activiteiten. Meer foto’s zijn te zien op de website van
de Seniorenvereniging www.sv-zwh.nl.
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(Digitale) fraude en oplichting
Afgelopen weken heeft Facebook weer bol gestaan van allerlei vormen van fraude en oplichting. Dat
gaat om zowel digitale fraude als, om fraude via de post. Hieronder enkele van de voorbeelden van dit
soort berichten en post.
Vandaag rond 14.30 kwam er een blanke man
aan de deur van plusminus 35 jaar, blond
haar. Hij had een jasje aan hetzelfde als een
postbezorger. Had een blauwe plastic
boodschappentas met daarin een mandje met
plantjes en een kaartje. Hij haalde dit uit het
tasje, zet het op de grond en vertelde: ik kom u
een pakketje brengen maar er zijn bezorgkosten aan verbonden van €1. Er kan alleen
gepint worden!! Doe dit niet, want er vindt
vermoedelijk een wisseltruc plaats waardoor er
geld van je rekening wordt gehaald.
Wij krijgen als politie de laatste tijd meldingen binnen over oplichting van
ouderen via de vaste telefoon. De criminelen doen zich voor als een
agent van de politie Haarlemmermeer. Ze weten het bejaarde slachtoffer
om de tuin te leiden en ontfutselen de bankpas en de pincode die even
later door een (nep) bode of PostNL medewerker wordt opgehaald. Laat
u niks wijsmaken, bel direct 112 en doe aangifte.
Hiernaast een voorbeeld van een brief, waarin gesteld wordt dat er een
bericht staat op “Mijn Overheid”. De bedoeling is dat u de QR code scant
en vervolgens kan de fraudeur inbreken op uw computer of telefoon.

Vanmorgen heeft mijn moeder de Rabobank app
geopend. Dit zag er ineens anders uit, maar ze heeft toch
ingelogd. Toch voelde het niet helemaal oké, omdat het
er daarna weer uitzag als anders. Mijn moeder heeft
meteen de Rabobank gebeld. Zij gaven aan dat dit niet
klopte en dat er zelfs nog een extra pas van mijn moeder
actief was. Alles is meteen geblokkeerd. Als de app er
ineens anders uitziet, log niet in en bel meteen de
Rabobank.
Ook komen er meldingen via de computer van het
energiebedrijf Vattenfall. U zou een betalingsachterstand
hebben. Verzocht wordt om dit via de link te betalen. Het
klantennummer klopt sowieso niet, als u het controleert
met uw eigen nummer.
U ziet er zijn tal van verschillende vormen. Wees voorzichtig en controleer berichten en meldingen goed.
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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 oogheelkundige aandoeningen en abnormaliteiten.
Voorbeelden zijn staar, glaucoom (gevolg van
een verhoogde oogdruk), maculadegeneratie
(slijtage van het netvlies), droge ogen en de
invloed hiervan op de samenwerking van de
ogen. Hun gedetailleerd oogonderzoek kan
ook vele andere gezondheidsproblemen, zoals
een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte
of diabetes onthullen.

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
• boodschappen doen
• samen koken of tuinieren
• 24-uurszorg / waakdiensten
• maatwerkdiensten

• huishoudelijke ondersteuning.
• wandelen of een uitstapje maken.
• begeleiding en vervoer naar arts of therapeut.
• aﬂossing van uw vaste mantelzorger.
• 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
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Seniorenvereniging stopt met Samen Eten
Al sinds de zomer van vorig jaar vinden er gesprekken
plaats tussen de organisatie van het Samen Eten en het
bestuur van de Seniorenvereniging. Deze gingen over de
organisatie en de uitvoering van deze activiteit.
Recent is het bestuur benaderd door het Dorpshuis, of
wij van plan waren om de activiteiten weer op te starten.
Zo niet dan willen zij deze activiteit graag voortzetten.
Na uitvoerige discussie heeft het bestuur besloten, om
de activiteit zelf te stoppen, zodat het Dorpshuis de
organisatie verder op zich kan nemen.
Wij bedanken de vrijwilligers van het Samen Eten voor de samenwerking en hopen dat de deelnemers
weer net zo veel plezier zullen beleven, als in de tijd dat de Seniorenvereniging dit organiseerde.

De Dennenlaan is geruime tijd afgesloten
Van 31 mei tot 12 november 2021 zijn er werkzaamheden in de Dennenlaan tussen de Wilgenlaan en de
Zwanenburgerdijk. Dit zal best ingrijpend zijn voor zowel de bewoners van Zwanenburg/Halfweg. Echter
vooral ook voor de bedrijven die in dit stuk van de Dennenlaan gevestigd zijn. Immers dit is de
belangrijkste winkelstraat, die gedurende bijna 6 maanden in delen zal worden afgesloten. Dit betekent
dat de winkels en de bedrijven in deze periode veel lastiger bereikbaar zijn. Als men met de auto wil
gaan moet men altijd parkeren op het parkeerterrein van Albert Heijn. LET OP: In deze periode geldt de
verplichting van de blauwe schijf. Ook moet men goed opletten, van welke kant men dit parkeerterrein
kan benaderen.
De planning is als volgt:
Fase 1A: 31 mei - 26 juni kruispunt Wilgenlaan tot halverwege de inrit van de Albert Heijn. De stoep kan
aan beide kanten wel gebruikt worden. Hier liggen grote rubberen matten. Uiteraard is het niet de
bedoeling dat de fietsen en bromfietsen hier rijden. Dat levert ernstig gevaar op voor de voetgangers in
deze toch wel smalle stroken. De parkeerplaats van Albert Heijn kan alleen vanaf de Zwanenburgerdijk
bereikt worden.
Fase 1B: 26 juni - 23 juli vanaf huisnummer 63 tot halverwege de inrit van de Albert Heijn. In deze
periode gelden dezelfde maatregelen als in periode 1A.
Van 23 juli tot 9 augustus liggen de werkzaamheden vanwege de vakanties stil.
Fase 2: 9 augustus - 17 september vanaf halverwege de inrit Albert Heijn tot het kruispunt bij het
appartementencomplex Denver. De parkeerplaats bij Albert Heijn is bereikbaar vanaf de Wilgenlaan.
Fase 3: 20 september - 22 oktober vanaf het kruispunt bij het appartementencomplex Denver tot
huisnummer 17 (inrit Dirk). Maatregelen zoals bij fase 2.
Fase 4: 25 oktober - 12 november vanaf huisnummer 17 tot kruispunt Zwanenburgerdijk. Maatregelen
zoals in fase 2.
Uiteraard is dit slechts een planning. De werkzaamheden kunnen door onder andere weersomstandigheden altijd uitlopen. Dit gebeurt bij dit soort projecten ook regelmatig.
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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 biljartvereniging

KOT (Krijt Op Tijd)
De biljartvereniging KOT werd op 23 november
1925 opgericht in Café/stalhouderij “De Gouden
Leeuw”. Dit café bevond zich op de hoek van de
Wilhelminastraat en de Rijksstraatweg, vlak naast
het toenmalige Zusterhuis. Het kleine dorpscafé
had wit zand op de vloer en aan de wand stond
een grote zwarte kachel.
De uitbater Piet Kroon, verhuisde 5 jaar later en
begon een klein stukje verderop met “Café Kroon”
(zie foto rechts). De biljartvereniging “Krijt Op Tijd”
verhuisde mee naar het nieuwe onderkomen.
De leden vlak na de oprichting in 1927:
Onderste rij v.l.n.r.: H. Leijen, J. Cornelissen,
J. v. Velzen en A. de Heij.
Middelste rij v.l.n.r.: J. Kroon, J. Groenewegen,
J. v.d. Meij, P. Tiggelhoven, J. v. Loon, Mevr. v.
Roon, Arie Cornelissen en M. Blommenstein.
Achterste rij v.l.n.r.: L. v.d. Putten, Kloos,
P. Kroon, J. Homan en P. Koene.
De leden staan rond het nieuwe biljart, dat van de
juiste afmetingen 1.15 x 2.30 meter was. Het
oude biljart was veel kleiner.

De bierbottelaar in Halfweg, krijgt in die tijd de
beschikking over een kleine vrachtwagen met
dekzeilen. Daarvoor werd alles nog met paard en
wagen vervoerd (zie foto links). Omdat de
bottelaar het biljarten een warm hart toedroeg,
werden er banken in de laadbak gezet. Hiermee
konden de leden vervoerd worden, als zij naar
andere verenigingen toe moesten in bijvoorbeeld
Aalsmeer, Assendelft, Zaandam en Purmerend.
In “Café Kroon” kostte een biertje in die tijd 15
cent en een borrel 17 cent. De contributie
bedroeg 20 cent per week.
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In de crisisjaren was het best lastig het hoofd
boven water te houden. Daarna volgden de
oorlogsjaren 1940-1945. In het begin werd er nog
op zondagmiddag gespeeld, omdat ’s-avonds niet
mocht. Later kon men helemaal niet meer spelen.
Pas na de oorlog konden de activiteiten weer
gestart worden in “Café Kroon”.
Op de foto hiernaast een afbeelding van het café,
zoals dat te zien was op suikerzakjes en
asbakken.

Bestuur tijdens het 25-jarige bestaan in 1950
V.l.n.r.: Jan v. Roon, Willem Bouwinkelman,
P. Tiggelhoven, J. Cornelisse en Jaap Kroon.
Foto’s onder:
Links onder: Districtsfinale 5e klasse libre met
geheel rechts KOT lid Wim Boet.
Rechts onder: Invitatiekadertoernooi in 1966. De
1e en 2e van rechts zijn Jan Wubbe en Jan
Schouten van KOT en rechts gastspeler van KOT
Piet van Zoelen van “Excelsior”.

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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In 1961 nam Karel de Roeck de exploitatie van
“Café Kroon” over van Piet Kroon. Als hij in 1973
vanwege persoonlijke omstandigheden stopt,
breken er moeilijke tijden aan voor de biljartvereniging. In eerste instantie mogen de biljarters
nog blijven, maar in november 1975 houdt dit op.
Noodgedwongen verhuist de vereniging naar
“Hotel-Café-Restaurant Tivoli” in Zwanenburg.
Ook dit verblijf is maar van korte duur. Op 1 april
1977 wordt de huur opgezegd. Er breken
onzekere tijden aan voor de biljartvereniging.

Groepsfoto bij het 50-jarige bestaan in 1975
Voorste rij v.l.n.r.: A. Cornelisse, mw. Cornelisse,
J. Cornelissen, mw. Cornelissen, mw. Duyn,
J. Kroon, mw. Kroon, en mw. Heemskerk.
Tweede rij v.l.n.r.: Mw. Ten Wolde, A. v. Duyn,
mw. v.t. Beek, J. ten Wolde en A. v.t. Beek.
Derde rij v.l.n.r.: J. Korf, mw. Schravemade,
P. Schravemade, P. Willemsen, mw. Wubbe,
mw. Schouten, mw. Kuiper en A. Heemskerk.
Achterste rij v.l.n.r.: K. de Roeck, J. Wubbe,
W.Kuiper en J. Schouten.
Noodgedwongen voor de tweede keer verhuist
men naar Café A. Kil aan het Frederik Hendrikplantsoen in Amsterdam. Opnieuw voor korte
duur want 1 januari 1978 verhuist de vereniging
naar Café “De Gulle Hand” op de Nassaukade in
Amsterdam. Ondertussen wordt er gekeken naar
de mogelijkheid voor eigen onderkomen in
Halfweg of Zwanenburg. Dit wordt nog dringender
als men “De Gulle Hand” op 4 november 1979
weer moet verlaten. Voor een korte periode kan
men terug naar “Café A. Kil.
Na veel discussies in diverse bijzondere ledenvergaderingen valt het besluit om in augustus
1980 te verhuizen naar Sportcentrum Bankras in
Amstelveen.
Bestuursleden en ereleden tijdens het 60-jarig
bestaan in 1985 (foto boven)
Onder v.l.n.r.: Arie v.t. Beek, Arie Cornelisse,
Jaap Kroon en Dirk Bosker.
Boven v.l.n.r.: Karel de Roeck, Peter Willemsen,
Wijnand Kuiper, Frans v.d. Laan en Arie
Maagdenberg.
Foto links tijdens 60-jarig bestaan
Erevoorzitter Jaap Kroon wordt tot “Lid van
Verdienste” benoemd van het KNBB-district
Amsterdam door districtssecretaris J. de Jong.
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Foto links in 1995
Erevoorzitter Jaap Kroon wordt in het zonnetje
gezet. Van 1961 tot 1988 was hij voorzitter. Op de
foto krijgt hij de zilveren penning van de
gemeente Amstelveen van de wethouder. Dit
mede omdat hij al 60 lid is van de vereniging.
Links de vrouw van Jaap Kroon, Amy die ook een
belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de
vereniging.
Foto onder in 2000 tijdens 75-jarige bestaan
V.l.n.r.: Ton v. Vugt, Paul Jeanson (voorzitter),
Dirk Bosker, Karel de Roeck, Jaap Kroon
(erevoorzitter) en Frans v.d. Laan.
Foto links
Karel de Roeck (links)
ontmoet op 12 juni 2001
erevoorzitter Jaap Kroon
in Halfweg.

Of de biljartvereniging
KOT op dit moment nog
bestaat is niet geheel
duidelijk.

Naast ons standaard
menu hebben wij
wekelijks wisselende
gerechten en
de hele winter
ambachtelijke snert
van Paul

Prijzen:
De menu’s zijn
€ 7,50 per maaltijd
en 5 maaltijden
voor € 35,00.
Wij bezorgen voor
€ 2,50
Normaliter rijden de koks van Eetfabriek door het hele land om te koken op festivals en andere
feestelijke evenementen; daarnaast voorzien zij mensen in ’t hele land van een heerlijke lunch.
Maar Eetfabriek heeft ook kant-en-klaarmaaltijden; met de beste ingrediënten, zonder
kunstmatige toevoegingen en toch een langere houdbaarheidsdatum; voor een eerlijke prijs.
Zo haalt u bij Eetfabriek 5 maaltijden voor de hele week voor € 35,00

Bestel via www.eetfabriek-producten.com óf meld u aan op 0616904348 óf kom langs bij:
Eetfabriek op Olmenlaan 3, 1161 JS Zwanenburg - ma/vrij tussen 09:00 en 17:00 uur.
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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
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Loes
Jansen
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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging
ZWH Zwanenburg-Halfweg.
De contributie bedraagt per jaar (2021) € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor het tweede lid,
woonachtig op hetzelfde adres (wijzigingen voorbehouden).
Uw gegevens:
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Geboortedatum:

Tussenvoegsel:
Nr:

Toevoeging:

Plaats:
/

/

Telefoon:

M/V
E-mailadres:

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is:
NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum:

Handtekening:

Mijn partner wordt ook lid:
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoon:

Tussenvoegsel:
Nr.:

Toevoeging:

Plaats:
/

/

M/V
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 incassoopdrachten 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 ZwanenburgHalfweg 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)
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