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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
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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

Augustus 2021
Van de redactie:
Rustig aan zijn de wekelijkse activiteiten van onze vereniging doorgegaan in de zomer. Alleen de
feesten en Bingo (meer hierover elders in dit blad) zijn nog niet gestart. Verder zijn de voorbereidingen
op de Samen Fietsen activiteiten in volle gang.
Inmiddels hebben wij er weer een 100 jarig lid bijgekregen in de vereniging. Mevrouw Frouk de MuinckLefeber bereikte deze respectabele leeftijd. Verder ook nog informatie over de busreis. Door
omstandigheden helaas deze keer geen “Uit de oude doos”.
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 3 september 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

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

Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elzenkade

020-4975002
06-42557307
020-4976490

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

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

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

Telefoon
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
0297-381717
0900-1884
020-4974097

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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Deze keer eens niet over corona, maar over de subsidie die
de gemeente Haarlemmermeer jaarlijks toezegt aan de
diverse organisaties in de Haarlemmermeer.
In zomer werd ik benadert door wethouder Marjolein
Steffens-van de Water, onder andere verantwoordelijk voor
dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra. Bovendien
houdt zij zich onder andere bezig met het seniorenbeleid.
Haar boodschap was, dat de gemeente moet bezuinigen
door het enorme tekort wat men heeft. Dit heeft ook
consequenties voor onze vereniging voor de subsidie van
ons voor het volgend jaar.
Vanuit het verleden heb ik wel eens de indruk, dat wie het beste de pen hanteert, de meeste subsidie
opstreek en dat men weinig controleerde, wat met het gemeenschapsgeld gedaan werd.
Eén van de stichtingen, die veel subsidie ontvangen, is de stichting Meerwaarde met een bedrag van
bijna 6 miljoen euro in 2020. Tot mijn verbazing, zag ik echter dat de stichting Meerwaarde actief is in de
volgende plaatsen:
Hoofddorp-Centrum
Hoofddorp-West
Haarlemmermeer-Zuid

Haarlemmermeer-Noord
Heemstede
Haarlem

Bloemendaal
Zandvoort

Wat mij hierbij opvalt, dat er naast de subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, slechts 250.000 euro
aan andere subsidies wordt ontvangen. Het is schijnbaar zo, dat onze gemeenschapsgelden dus ook
gebruikt worden voor activiteiten buiten de gemeente.
De korting van de subsidie komt hard aan bij al de organisaties, die kleinere bedragen ontvangen. Dit
kan dus wel eens beslissend zijn van wel of niet doorgaan met hun activiteiten. Er rust dan ook een
grote verantwoordelijkheid bij de gemeente.
Gelukkig voor ons als Seniorenvereniging, met ons grote ledenaantal, kunnen wij een verlaging van de
subsidie nog wel opvangen. Daarom zien wij het komend jaar desondanks met vertrouwen tegemoet.

Arnoud Hulst

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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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

STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

AFLEVERING EERSTE FIETS
Op dinsdag 13 juli was het eindelijk zover: De eerste duo fiets werd afgeleverd. Het heeft even geduurd
door leveringsproblemen. Voorzitter Arnoud Hulst voerde de laatste inspectie uit bij de oplevering,
samen met Van Oeveren. Daarna ging de fiets naar de opslagruimte. Daar moest nog het één en ander
aan de ruimte aangepast worden, met name aan de elektriciteit. De opslagruimte is groot genoeg en
perfect voor wat wij nodig hebben, met dank aan de familie Pieter van Staaveren. Inmiddels is duidelijk
dat de twee andere fietsen, de duo fiets en de riksja, eind week 31 of begin week 32 door Van Oeveren,
afgeleverd zullen worden.

EERSTE TESTRITTEN
De eerste testritten zijn inmiddels, met goed gevolg, vanaf 14 juli uitgevoerd. Aan de ene kant om te zien
hoe de fietsen in de praktijk werken. Aan de andere kant, om wat routes te verkennen, zodat wij zeker
zijn dat de fietsen deze routes ook daadwerkelijk kunnen rijden. Enkele oudere inwoners hebben
inmiddels met enthousiasme gereageerd op de proefritten.
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TRAINING VAN DE VRIJWILLIGERS
Na de instructiebijeenkomst met de vrijwilligers op 3 juni, zal er in de komende periode gestart worden
met de training van de vrijwilligers. Vooral het rijden met de riksja zal in het begin nog best even lastig
zijn. Echter ook het rijden met de duo fiets vergt toch wel even oefening. De fietsen zijn namelijk veel
breder dan wat men gewend is met een fiets. De trainingen zullen worden verzorgd door Toine Stroop,
die enige ervaring heeft in het geven van instructies.

OFFICIËLE START VAN SAMEN FIETSEN
Uiteraard zal er nog een officieel startschot volgen. Wanneer dat wordt is nog niet helemaal duidelijk. Wij
hopen in de eerste helft van augustus. Zodra wij daar meer over weten, zullen wij dit laten weten via de
Facebookpagina’s “Samen Fietsen ZWH” de pagina “Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg” en
de website “Samen Fietsen ZWH”.
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Busreis woensdag 25 augustus 2021
Historische Hoeksche Waard
Onze busreis op 25 augustus gaat gelukkig door en wij kunnen uitzien naar een mooie dag. Wij gaan
met 2 bussen, maar de regels zijn nog steeds zodanig dat men een mondkapje moet dragen in de bus.
Als je geen mondkapje kan dragen moet je laten zien waarom dat niet voor jou geldt. Dat kun je doen
door het dragen van een faceshield (spatscherm). Voor sommige mensen is een uitzondering. Dat kan
zijn een bewijs waarop staat dat je in behandeling bent bij een (huis)arts en daaruit blijkt dat je geen
mondkapje kan dragen door jouw ziekte of beperking.
Wij hebben overleg gehad met de Firma Oskam, onze busonderneming en hem gevraagd, hoe hij de
afgelopen reizen met senioren had ervaren. Hij vertelde dat een ieder zich zonder kritiek hield aan deze
beperking en dat men vooral genoot dat men weer een reis kon maken. Hij ziet ernaar uit ons na lange
tijd weer te ontmoeten en ons weer een onvergetelijke dag te bezorgen.

Belangrijk:
Vergeet uw mondkapje niet. Neem de bus ticket mee.
Vertrek: Bij het Dorpshuis om 8:30 uur
De eerste bank links en rechts achter de chauffeur mogen niet bezet worden.
Kom op tijd en als je onverhoopt niet kan, laat het dan weten.

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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KOERSBAL STAND PER JULI 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerda Franken
Annemarie Boeser
Alda Belt
Tilly Klootsema
Lida Brusselaars
Bettie Fontaine
Janny Eijken
Annie Udo

373
354
305
290
268
254
247
238

9. Ciska Thomasse
10. Wim Buch
11. Thea Hartman
12. Louis Piek
13. Jaap Poelgeest
14. Thea Piek
15. Tinie Eerdhuizen

237
213
181
179
159
158
155

RECTIFICATIE
In de vorige editie van ons blad stond onder de kop “Uit de oude doos” een artikel over de biljartvereniging KOT. Helaas is hierbij vergeten te vermelden dat de bron van informatie en foto’s afkomstig is
uit het privé archief van onze plaatselijke archivaris Hein Buys, waarvoor onze excuses.
De redactie
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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Verjaardagen Augustus 2021
Datum

Geslacht Naam

Leeftijd

6-aug. Mevr.

M.M. Lücke-Heemskerk

98

6-aug. Mevr.

J. Meijerink-Vaartjes

91

15-aug. Hr.

A.J.K. Wagner

86

18-aug. Mevr.

B. van de Linde

88

18-aug. Hr.

L. Piek

85

21-aug. Hr.

H. Maliepaard

89

21-aug. Mevr.

T. Zomer-van der Kwast

90

23-aug. Hr.

P.J.Th. Pieters

91

27-aug. Hr.

W.J. Büch

87

27-aug. Mevr.

G.J. de Koning-Pappot

86

28-aug. Hr.

C.M. Luijkx

85

29-aug. Mevr.

M.R. Oostendorp-Schouten

86

30-aug. Mevr.

J.I.E. Garthoff-van der Geest

90

Verjaardagen September 2021
Datum

Geslacht Naam

2-sep. Hr.

Leeftijd

J. van Hal

95

10-sep. Hr.

J. Malipaard

96

11-sep. Mevr.

C.M. Wesseling-Warmerdam

90

15-sep. Hr.

K. Kamerman

93

16-sep. Hr.

W.J. Meekel

86

18-sep. Mevr.

G. Kortenoeven-Keddeman

86

20-sep. Hr.

A.N. Bloos

85

22-sep. Hr.

Th. Langkemper

89

22-sep. Mevr.

A. Postma-Hijstek

89

23-sep. Mevr.

S. Wijchers-Boode

90

24-sep. Mevr.

M. Schuitemaker-Embregt

88

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.
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De nieuwe Leden
Juni 2021

mevrouw van ’t Schip

Badhoevedorp

Juli 2021

de heer Nibbering
mevrouw Nibbering-Jansen
de heer Vaandering
de heer Griffioen
mevrouw Griffioen-van Heiningen
mevrouw de Best-Polonius
mevrouw Koopman-Pollé
mevrouw Polonius
de heer de Waal
mevrouw de Waal-Besselink
mevrouw K.M.C. van der Tol
de heer van der Tol
mevrouw Vorstermans-Hendriks
mevrouw E.M. van der Tol
de heer van der Putten

Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Halfweg
Halfweg
Zwanenburg
Halfweg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg
Zwanenburg

Het bestuur wenst hen uitermate veel plezier met het deelnemen aan onze vele verenigingsactiviteiten.

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 juni/juli 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.
Zaterdag 29 mei
Begin deze week was er op het Sectorpark een
brandweeroefening. Nu is begonnen met de
afbraak. Grondsanering heeft al eerder plaatsgevonden.

Vanaf vandaag is het weer drie weken wat
rustiger in een groot deel van de dorpen. De
Zwanenburgbaan is namelijk drie weken
gesloten voor onderhoud.
Woensdag 2 juni
Door de werkzaamheden aan de Dennenlaan,
lijkt het inmiddels wel een grote zandbak. Dat
past goed bij het weer. Een zandstrand voor
de deur.

Foto: PR Facebook

Zondag 30 mei 2021
Sinds het begin van de coronacrisis is men
gestart met een soort rommelmarkt, maar dan
voor de eigen woning. Veel inwoners maken een
rondje langs de plaatsen, waar de spullen
aangeboden worden. Er is zelfs een routekaart.

Foto: PR Facebook

Afgelopen nacht is er door een groep jongeren
flink feest gevierd in het park rond de kinderboerderij. Hierbij zijn zij op het hele terrein
geweest en hebben daarbij flessen en glasscherven achtergelaten. Gevaarlijk voor de
dieren, maar ook voor de kinderen die op
bezoek komen.

Foto: PR Facebook

Maandag 31 mei
Het winkelhart van Zwanenburg, namelijk de
Dennenlaan tussen de Wilgenlaan en de
Zwanenburgerdijk is afgesloten, voor een facelift
en vervanging van het riool. De parkeervakken
komen na de werkzaamheden weer aan de
zijkanten en niet meer in het midden.

Foto: PR Facebook

Sinds kort is de politie in het bezit van een
aantal speed pedelecs. Op deze manier zijn zij
nog meer gemotiveerd om de fiets te pakken en
maakt de afstand minder uit. Met deze fietsen
achter een snorfiets aan, is geen probleem.

Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer
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Voor woonservicecentrum Eigen Haard is het
vandaag een dag met een goud randje.
Genieten van de beleeftuin vanaf het terras met
een heerlijke lunch.

Foto: Politie

Zaterdag 5 juni
Er wordt veel gebruik gemaakt van de fiets op
het noodvoetpad in de Dennenlaan. Na signalen
in de raad, is er direct handelend opgetreden
door de gemeente Haarlemmermeer. Er zijn
borden geplaatst en er is extra handhaving.

Foto: PR Facebook

Woensdag 9 juni
Het is tijd voor de Nationale Buitenspeeldag.
Genieten van allerlei buiten speelactiviteiten
georganiseerd door Sportservice
Haarlemmermeer. Ook in Zwanenburg zijn er
dergelijke activiteiten.

Foto: PR Facebook

Zondag 6 juni
Ondanks Corona zal de huttenbouw bij de
Speeltuinvereniging toch doorgaan. Dit met een
aangepast programma. De inschrijving start
vandaag en de huttenbouw zelf is van 17 t/m
20 augustus.
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Donderdag 10 juni
De leerlingen die examen hebben gedaan
krijgen te horen of zij daadwerkelijk geslaagd
zijn. Op veel plaatsen gaat de vlag uit. De leden
van de Speeltuinvereniging steken de duim op
voor de geslaagden.
Foto: Speeltuinvereniging

Dinsdag 8 juni
Na 15 maanden kan het orkest van muziekvereniging Eensgezindheid eindelijk voor het
eerst weer bij elkaar komen. Een feest voor de
deelnemers.

Foto: Speeltuinvereniging

Op diverse hoge punten in de omgeving zijn
antennes opgehangen voor de ontvangst van de
mobiele telefonie. Zo ook op de schoorsteen van

Foto: Eensgezindheid
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het Stoomgemaal in Halfweg. Soms moet er
onderhoud gepleegd worden aan deze
antennes. Dit is met recht werken op hoog
niveau.

ziekenhuis overgebracht. Een hond die ook in
de auto zat is ongedeerd.

Foto: Michel van Bergen

Dinsdag 15 juni
Het team verkeer van de politie controleert
regelmatig, zowel opvallend als onopvallend op
de Haarlemmerstraatweg. Het grootste aantal
bekeuringen worden gegeven voor snelheid van
automobilisten (12x) gevolgd door snelheid van
brom/snorfietsen (8x). Ook het niet op de juiste
plaats rijden en het gebruik van smartphones
scoren redelijk hoog.

Zondag 13 juni
De oranjegekte slaat toe na de overwinning van
het Nederlandse voetbalelftal tijdens de eerste
wedstrijd van het EK tegen Oekraïne. Het is
weer voor het eerst na 7 jaar dat “wij”
deelnemen aan een groot toernooi.

Er zijn veel klachten van bewoners van de
Olmenlaan, Kerkhoflaan, IJweg en de
Iepenlaan, vanwege auto's die tegen het verkeer
in rijden en over auto's die veel te hard rijden.
Nu de Dennenlaan open ligt gaan bewoners hun
eigen weg. Hierdoor ontstaan gevaarlijke
situaties. De politie gaat meer controleren,
opvallend en onopvallend. Een bekeuring gaat
snel meer dan 100 euro kosten.

Foto: Annet Aarsen

Opnieuw een ernstig ongeval op de N200. Bij
een frontale botsing ter hoogte van het NS
station Halfweg-Zwanenburg, raken 4 personen
gewond. Een 26-jarige Duitser wordt
aangehouden omdat hij er van verdacht wordt
onder invloed te hebben gereden. De ravage is
groot. Meerdere hulpdiensten komen ter plaatse
om hulp te verlenen aan slachtoffers.

Foto: Politie

Wijkagent Arjan Schut maakt kennis met Roos.
Roos werkt sinds kort bij het jongerencentrum
de Basis. Daar gaat zij met veel enthousiasme
aan de slag met de jeugd. Volgens Schut zullen
zij regelmatig hun gezicht laten zien om de
jeugd in te maken bij een potje FIFA.
Foto: Michel van Bergen

Maandag 14 juni
Een 30-jarige automobilist uit Halfweg is zwaargewond geraakt bij een botsing met een
vrachtwagen op de Kolkweg in Oostzaan. Een
traumateam is ingezet om hulp te verlenen. Het
slachtoffer raakte bekneld in zijn auto en is
bevrijd door de brandweer en daarna naar het

Foto: Politie
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Woensdag 16 juni
Tijdens hun ronde door Zwanenburg, komt de
politie een inwoonster van het dorp tegen. Zij is
bezig met schoon houden van de omgeving. Zij
krijgt hiervoor een compliment van de
wijkagenten.

doorzoeking van de woningen zijn verschillende
goederen in beslag genomen. De politie kwam
in actie na anonieme meldingen bij Meld
Misdaad Anoniem en klachten bij de
wijkagenten over illegale prostitutie.

Foto: PR Facebook

Zaterdag 19 juni
De 30-jarige wielrenster Amy Pieters uit
Zwanenburg heeft voor het eerst in haar carrière
de Nederlandse titel op de weg veroverd.
Pieters werd eerder al tweede in 2015 en 2018
op het NK en pakte in 2019 brons. In 2019
veroverde ze de titel bij het EK wielrennen op de
weg in Alkmaar.

Foto: Politie

Donderdag 17 juni
Ook Oostenrijk moet er aan geloven op het EK
voetbal. Door een 2-0 overwinning zijn zij al
zeker van de volgende ronde.

Foto: Mike Verweij

Vrijdag 18 juni
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt,
dat een 33-jarige Amsterdammer is veroordeeld
tot 2½ jaar gevangenisstraf. Dit vanwege het feit
dat hij in oktober vorig jaar een persoon bij een
woning aan de Zwanenburgerdijk heeft
neergestoken.

Foto: ANP

Zondag 20 juni
Wijkagent Arjan Schut maakt met pijn in zijn hart
bekend, dat hij het Zwanenburgse gaat verlaten.
Hij zal zijn werk voortzetten in het centrum van
Hoofddorp. Veel bewoners zullen dit betreuren.

Storm, regen en hageloverlast in Noord-HollandNoord en Utrecht. Straten lopen onder en huizen
worden zodanig beschadigd, dat zij niet meer
bewoonbaar zijn. In onze omgeving valt de
schade mee en is vooral beperkt tot waterschade door lekkages

Foto: ANP

Naar nu blijkt heeft de politie vorige week
dinsdag een inval gedaan in een woning aan de
IJweg in Zwanenburg en in een woning aan de
Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. Bij

Foto: Politie
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Voorlopig blijft wijkagent Arjan Schut nog even
actief in deze omgeving. Bij het begin van zijn
dienst komt hij onder de A200 vlak bij de
Weerenbrug een zwembad tegen. Hij maakt
hiervan melding, zodat het water daar weg kan
worden gezogen.

Dit omdat het openbaar vervoer juist moet
worden bevorderd. Door Corona hebben er veel
mensen afgelopen periode thuis gewerkt en zijn
er weinig bezoekers voor bijvoorbeeld het Outlet
Centre geweest. De maatregel is een onderdeel
van de bezuinigingen van de gemeente om het
tekort van 13,2 miljoen euro te dekken.
Het lijkt een gewoonte te worden. Vanochtend
weer een auto-ongeluk ter hoogte van het NS
station. De auto komt vanuit richting Amsterdam
en vliegt door de middenberm. Bij de bushalte
voor Sugar City komt deze tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De chauffeur vlucht maar
wordt al snel aangehouden. Het verkeer ondervindt veel hinder.

Foto: Politie

Maandag 21 juni
Na een onderhoudsbeurt is de Zwanenburgbaan
bij Schiphol vanaf maandag weer te gebruiken
voor vliegverkeer. De komende week vinden
nog wel afrondende werkzaamheden plaats,
waardoor de start- en landingsbaan maandag,
donderdag en vrijdag in de middag niet
inzetbaar zijn. Het vliegverkeer maakt dan
gebruik van de Buitenveldertbaan en de
Schiphol-Oostbaan.

Foto: Michel van Bergen

Zondag 27 juni
Helaas, de oranjegekte is weer voorbij. Het
Nederlandse voetbalteam verliest op het EK van
Tsjechië in de achtste finale en is nu uitgeschakeld.

Donderdag 24 juni
Een benzinestation in Halfweg, een bushalte in
Hoofddorp, een parkeergarage op kantorenpark
Beukenhorst-Zuid en een paviljoen in het
Haarlemmermeerse Bos. Allemaal eigendom
van de gemeente Haarlemmermeer. Deze
objecten staan op de lijst ’niet kernportefeuille’.
Dat betekent dat ze wel eigendom zijn van de
gemeente, maar dat die ze niet nodig heeft. Op
de lijst staan ook 34 woningen, met name in
Hoofddorp (12), Zwanenburg (10) en
Badhoevedorp (6) en vijf kinderdagverblijven.
De gemeenteraad vindt in principe dat
onroerend goed dat niet nodig is, verkocht kan
worden. Als het om cultureel erfgoed gaat mag
verkoop soms weer niet.

Foto: Voetbal Internationaal

Maandag 28 juni
Het college van de gemeente Haarlemmermeer
verzet zich tegen de Amsterdamse plannen om
de Houtrakpolder gedeeltelijk te reserveren voor
de Amsterdamse Haven. De gemeenteraad
steunt het college en heeft dit ook te kennen
gegeven via een brief aan het regionale overleg.
Ook zij zijn van mening dat dit gebied groen
moet blijven.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Zaterdag 26 juni
Het college van de gemeente Haarlemmermeer
is van mening dat de parkeerplaats bij NS
station Halfweg-Zwanenburg niet hoeft te
worden uitgebreid. Enkele partijen in de
gemeenteraad zijn het hier niet mee eens.

Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer
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Donderdag 1 juli
Na de sloop van de Lidl is hard gewerkt aan de
inrichting van het plein voor het Dorpshuis.
Inmiddels is de P van Dorpshuis, die er af
gevallen was, ook weer geplaatst. Elders meer
over de werkzaamheden bij het Dorpshuis.

eerder. Ook de komende maanden, tot en met
november, zal het gemaal elk eerste weekend
open zijn en onder stoom draaien. De
feestelijke opening vond vorige week plaats.
Wethouder van cultuur, Marja Ruigrok
verrichtte de openingshandeling

Foto: PR Facebook

Foto: Peter Vreeswijk

Er zijn weer de nodige activiteiten bij woonzorgcentrum Eigen Haard. De beleeftuin is
inmiddels af en er is een op maat gemaakt
bankje geplaatst. Verder zijn er de afgelopen
weken ook nog vele optredens geweest.

Zondag 4 juli
De politie constateert, dat er een inbraak te
Halfweg, op de Houtrakkerweg is geweest. De
bewoners waren op vakantie. Boven bij de deur
zat een papiertje. Deze werkwijze wordt vaker
gebruikt, zo kan de dader zien, nadat hij een
aantal dagen later terug komt, dat er niemand
thuis is.

Foto: PR Facebook

Zaterdag 3 juli
Dit weekend staat in het teken van afscheid
nemen van pastor Fons Litjens van het
Samenwerkingsverband Meerliede. Vandaag
vindt er een vesperviering plaats in de St.
Augustinus kerk in Vijfhuizen en morgen een
eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw
Geboorte kerk in Halfweg. Fons is veertien
jaar voorgegaan. Nu gaat hij genieten van
zijn pensioen.

Foto: Politie

Maandag 5 juli
De eerste klap voor de totaalsloop van de
voormalige lijsten- en vloerenfabriek Schreuder
in Zwanenburg is een feit, De oude fabriek
maakt plaats voor 8 prachtige appartementen op
zogenaamde Wilgenhof.

Foto: PR Facebook
Foto: Peter Vreeswijk

Een automobilist is vannacht aangehouden na
een eenzijdig ongeluk op de Zwanenburgerdijk
in Zwanenburg. De auto botst tegen een straatlantaarn en vat vlam. Als de auto niet tegen de
paal was gereden, waren zij de Ringvaart in
gereden. De twee inzittenden zijn te voet
gevlucht. Ver komen zij niet; ze zijn aangetroffen

Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste
nog werkende schepradstoomgemaal ter
wereld, is dit weekend voor het eerst dit jaar
voor publiek geopend. Vandaag en morgen
staat het gemaal van 11.30 tot 16.30 uur onder
stoom. Vanwege de coronaregels kon dat niet
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op de Kromme Spieringweg. De bestuurder is
aangehouden op verdenking van rijden onder
invloed.

De bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries
is neergeschoten in Amsterdam Centrum. Zijn
toestand is zeer kritiek. Mogelijk is er een
verband met de rechtszaak tegen een aantal
criminelen, waarbij De Vries vertrouwenspersoon van de kroongetuige is.

Foto: Nieuwsfoto

Dinsdag 6 juli
Feest bij woonservicecentrum Eigen Haard.
Mevrouw Frouk de Muinck-Lefeber viert haar
100ste verjaardag. Elders in dit blad meer

Foto: ANP

Donderdag 8 juli
De afbraak van het sectorpark gaat verder. De
vorige keer heb ik gemeld dat de grond
gesaneerd werd. Dat was echter al eerder
gebeurd. Nu is men er bezig met de
voorbereidingen voor het onderzoek naar
explosieven.

Foto: Peter Vreeswijk

Bij een poging tot woninginbraak zijn vannacht
twee jonge personen aangehouden. Een politiehelikopter verleende hierbij assistentie. Agenten,
waaronder twee hondengeleiders, hebben de
verdachten aangetroffen in een tuin.

Foto: PR Facebook

Vrijdag 9 juli
De coronamaatregelen laten toe dat in de
speeltuin weer een disco kan worden gehouden
als afsluiting van het schooljaar. De disco is
toegankelijk voor alle leeftijden.

Foto: Fotonieuws
In Park Zwanenburg is een start gemaakt met
een geboortebos. Doel van zo een bos is op
symbolische wijze tot uitdrukking te brengen dat
elk kind, ongeacht haar of zijn afkomst, moet
kunnen opgroeien in een groene, gezonde
wereld.

Foto: Speeltuinvereniging

Zaterdag 10 juli
Onrust bij bewoners van de IJweg. Bij het pand
waar vorige week al een politie-inval was,
worden nog steeds jonge meiden afgezet,
zonder dat de gemeente iets doet. Dit ondanks
het feit dat tijdelijke sluiting van het pand is
aangekondigd.
Foto: Jurgen Engelchor
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Zondag 11 juli
Op Facebook wordt er getwijfeld of de nieuw
aangelegde Dennenlaan wel breed genoeg
wordt. Vrachtwagens kunnen elkaar moeilijk
passeren en er komen gegarandeerd problemen
met het laden en lossen.

zaamheden duren zo lang, dat het verkeer in de
hele omgeving vast komt te zitten.
Vrijdag 16 juli
Opnieuw gaat het fout op de A9. Door een kopstaartbotsing tussen twee vrachtwagens is de
weg richting Alkmaar dicht tussen de knooppunten Rottepolderplein en Velsen.

Foto: PR Facebook

Foto: Ko van Leeuwen

Dinsdag 13 juli
Limburg, België en Duitsland worden geteisterd
door overvloedig water. Er valt zelfs 100 mm
regen in 24 uur. Overal moeten zandzakken
erger voorkomen. In Nederland wordt vooral
Valkenburg getroffen. Gelukkig vallen er in
Nederland geen doden, wat wel het geval is in
België en Duitsland

Maandag 19 juli
De gemeente maakt bekend dat er in Halfweg
geen ruimte is voor de nieuwbouw van één
school. Daarom zal gekeken worden naar
renovatie van de drie bestaande scholen.
Daarmee zijn de plannen voor een IKC op het
Margrietplantsoen van de baan.

Foto: ANP

Foto: Toussaint Kluiters

Woensdag 14 juli
Verwarring in de Iepenlaan. Eerst een bord dat
de wegomleiding recht door gaat en vervolgens
een bord dat dit stuk afgesloten is. Wie het weet
mag het zeggen.

Donderdag 22 juli
Tot opluchting van veel bewoners in de
omgeving van de IJweg is het eindelijk zover.
Het pand waarin illegale prostitutie plaatsvond is
door de gemeente afgesloten. Het gaat in ieder
geval op last van de burgemeester drie
maanden dicht.

Foto: PR Facebook.

Donderdag 15 juli
De misdaadjournalist Peter R. de Vries is
overleden aan zijn verwondingen die hij vorige
week opliep.

Foto: PR Facebook

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.

Een verkeerschaos in de omgeving door twee
ongevallen op de A9. Deze weg is al gedeeltelijk
afgesloten vanwege renovatie. De opruimwerk20

Wanneer is er weer Bingo?
Regelmatig krijgen wij de vraag, wanneer er weer gestart kan worden met bingo. Helaas kunnen wij daar
nog geen nieuws over geven.
In de openbare ruimte, in de centrale hal van het Dorpshuis, is te weinig ruimte voor ons, om daar bingo
te kunnen organiseren. De enige mogelijkheid is in (een deel van) de sporthal. Echter, dan zijn er
voorzieningen nodig om de vloer te beschermen. Het lijkt erop, dat dit extra kosten, naast de normale
zaalhuur, met zich mee gaat brengen.
Al diverse keren hebben wij het bestuur en de
beheerder van het Dorpshuis gevraagd, wat de kosten
hiervan gaan bedragen. Dit omdat wij willen kijken of
dit financieel haalbaar is voor ons. Tot op heden (31
juli) hebben wij daarop nog geen antwoord gehad.
Zelfs ondanks het feit dat wij dit ook schriftelijk
hebben aangekaart.
Omdat wij in september toch graag willen beginnen,
gaat de tijd dringen. Een bingo organiseren, vergt toch
de nodige voorbereidingen.
Als wij toch kunnen beginnen met de bingo in september, hopen wij u dat in ieder geval te kunnen
melden in het maandblad van september. Ook zullen wij, zodra er meer bekend wordt, dit vermelden op
de Facebookpagina “Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg” en op onze website
www.sv-zwh.nl.
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Broers Optiek & Optometrie
meer dan een brillenwinkel
Broers Optiek & Optometrie Het is een klein
familiebedrijf, waarvan twee optometristen
(Soheil & Samiar) met ieder een eigen
specialisme en ook hun moeder Fariba met
jarenlange ervaring in de optiek en de vrouw
van Soheil, Daniëlle, deel van uitmaken.
Als optometrist zijn de broers Soheil en Samiar
Madadi Far gediplomeerde paramedici,
getraind om de ogen te onderzoeken op 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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Frouk de Muinck-Lefeber 100 JAAR
Op dinsdag 6 juli was het feest in woonservicecentrum Eigen Haard. De in Winterswijk geboren Frouk
heeft het grootste deel van haar jeugd doorgebracht in Broek in Waterland. Nadat zij een relatie kreeg
met haar man Ebo de Muinck, hebben zij enige jaren ingewoond op de Jan Evertsenstraat in
Amsterdam. Nadat zij een woonboot lieten bouwen, verhuisden zij naar Zijkanaal F in Halfweg. Daar
woonden zij 42 jaar, waarna zij vertrokken naar de Mientekade in Halfweg. Pas sinds september vorig
jaar woont Frouk in woonservicecentrum Eigen Haard.

Voorzitter van de Seniorenvereniging Arnoud Hulst kwam met een zeer actueel presentje.
Vanwege haar 100ste verjaardag kreeg zij een certificaat waarop stond dat zij de rest van dit jaar
gratis gebruik mag maken van de riksja van de Stichting Samen Fietsen ZWH. Uit haar reactie
bleek dat zij dit zeer op prijs stelde.

Bij het gebruik van zowel de riksja als de duofietsen, staat veiligheid op de eerste plaats.
Deelnemers moeten dan ook gebruik maken van veiligheidshesjes als zij mee willen gaan. Arnoud
Hulst overhandigde mevrouw Frouk de Muinck-Lefeber een veiligheidshesje met het logo van de
Stichting Samen Fietsen ZWH, wat zij mocht behouden.
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Frouk en Ebo kregen zelf geen kinderen. In
haar werkzame leven was Frouk eerst doktersassistente bij een oogarts in Amsterdam. Later
werkte zij bij de Rabobank in Zwanenburg.
Op haar verjaardag was het best wel druk.
Nadat de voorzitter van de Seniorenvereniging
haar een bezoek had gebracht, kwam wat later
locoburgemeester Jurgen Nobel om haar
namens de gemeente te feliciteren.

Locoburgermeester Jurgen Nobel bracht de honderdjarige Frouk De Muinck-Lefeber een bos bloemen.
(Foto: Peter Vreeswijk)

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

24

Voortgang plein bij Dorpshuis

Het plein voor het Dorpshuis begint al aardig vorm te krijgen. De bestrating schiet al op en een deel van
het meubilair is geplaatst. Aan de achterzijde, aansluitend op de centrale hal, is een houten vlonderterras aangelegd. Helaas, zoals op onderstaande foto’s te zien is, zijn de afstappen van het terras
moeilijk zichtbaar. Het lijkt een rechte vlonder. Hopelijk gebeuren daarmee geen ongevallen.

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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VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIERS
Kent u het mooie stukje natuur langs de Seevank aan de rand van Zwanenburg? Hier huisvest op
nummer 5 de Volkstuindersvereniging De Pioniers. Deze is opgericht op 23 januari 1966 en bestaat dus
alweer 55 jaar. Een hele leeftijd voor een vereniging, die nog altijd bruist van nieuwe ideeën. Zo is er
onlangs de gedachte ontstaan een kruidentuin te maken in het hart van het complex en wel één op
stahoogte. In de geest van een vereniging, waar gelukkig kundige leden zijn op allerlei vlak, is er een
ontwerp gemaakt, zijn de materialen gehaald, de bakken in elkaar gezet en gevuld met aarde en
kruiden. Natuurlijk is het geheel verfraaid met mooie bordjes.
Het is een mooi geheel geworden
bij de Jeu de Boulesbaan en de
tafeltennistafel, 3 bakken van
leisteen van ruim 3,5 bij 1 meter.
Tuincentrum De Oosteinde heeft
de bakken van circa 30 kruiden
voorzien, helemaal gratis. Het
mooie geheel is zaterdag 17 juli
jongstleden feestelijk geopend.

Foto: Peter Vreeswijk

Wilt u eens komen kijken? U bent van harte welkom het complex te bezoeken gedurende het hele
seizoen van 1 april tot 1 oktober. Op zaterdag en zondag is tevens de kantine geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur.
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AutoMobiel
Automobiel is dé oplossing voor ouderen en mensen met een beperking die zelf geen vervoer
hebben. Het is vervoer op maat, met aandacht. Met 1 telefoontje brengt een vrijwillige, speciaal
geselecteerde chauffeur inwoners met hun eigen auto naar de gewenste bestemming. Zo wordt
boodschappen doen en de dokter bezoeken gemakkelijker. Ook andere bezoeken, zoals op
visite gaan bij familie en vrienden, wordt een stuk eenvoudiger. Niemand hoeft onnodig thuis te
blijven!
AutoMobiel is een sociale vervoersdienst en onderdeel van Servicepunt Thuiswonen. Deze dienst is
bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking zonder vervoer. Een eenvoudige en voordelige
manier om lokaal op maat te kunnen reizen.

Hoe werkt het?
AutoMobiel werkt met geselecteerde, vrijwillige chauffeurs. Wilt u gebruik maken van AutoMobiel? Word
dan lid van Servicepunt Thuiswonen. U kunt dan het hele jaar onbeperkt ritten aanvragen. Dit kan
telefonisch tussen 9.00 en 21.00 uur bij Servicepunt Thuiswonen. Er zit geen limiet verbonden aan het
aantal aanvragen. De medewerker van het Servicepunt Thuiswonen kijkt of een chauffeur beschikbaar is
en maakt vervolgens een afspraak.
De chauffeur kan inwoners naar elke willekeurige bestemming brengen, zowel binnen als buiten de regio
(in overleg). Ook zijn veel vaste ontmoetingsplaatsen al bekend bij de chauffeurs, zoals
ontmoetingsactiviteiten, winkel- en zorgcentra of bijvoorbeeld het inloophuis Esperanza voor (ex-)
kankerpatiënten en hun naasten.
De chauffeur wacht maximaal 1 uur of loopt, daar waar gewenst, met u mee.

Wat zijn de kosten?
Om gebruik te kunnen maken van AutoMobiel wordt u voor €15 per jaar lid van Servicepunt
Thuiswonen. Daarnaast betaalt u een onkostenvergoeding van €0,30 per gereden kilometer contant
aan de chauffeur. Er kunnen altijd 2 passagiers gratis meereizen.

Waar kan ik gebruik maken van AutoMobiel?
Vanaf juni 2021 is AutoMobiel beschikbaar in alle kernen van Haarlemmermeer.

Aanmelden
Aanmelden voor AutoMobiel kan via het aanmeldformulier of telefonisch via 088-700 41 00.

Chauffeurs met een groot hart gezocht!
Zonder chauffeurs geen vervoer. Daarom zijn we op zoek naar chauffeurs met een groot hart. Veel
mensen willen erop uit, maar kunnen dat zelf niet. Beschikt u over een eigen auto, bent u minimaal 4
uur per week beschikbaar en wilt u uw steentje bijdragen aan de mobiele vrijheid van
hulpbehoevenden in uw regio? Meld u dan aan als chauffeur!
Aanmelden als chauffeur kan telefonisch bij Servicepunt Thuiswonen via 088-700 41 00 of via de
website van AutoMobiel.
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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

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

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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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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