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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 nr 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)
Facebook: Seniorenvereniging ZWH

Opgericht 23 november 2015

September 2021
Van de redactie:
Deze keer is het blad vol met nogal veel informatie over Samen Fietsen ZWH. Niet zo verwonderlijk,
daar het project op 1 september van start is gegaan. Een verslag hiervan, de stand van zaken en ook
een fotoverslag van de eerste fietstocht na de officiële start.
Verder in deze editie informatie en een verslag over de bustochten, die gelukkig weer van start zijn
gegaan. Daarnaast een belangrijk bericht over de Bingo: Het is weer zover dat wij waarschijnlijk begin
oktober met deze activiteit van start gaan. Even onder voorbehoud van de coronamaatregelen waarover
25 september meer duidelijkheid komt.
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

Schets dorpshuis voorpagina:
Heren 5 architecten bv

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

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

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

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

STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nr 82133166
Bank: NL 57 RABO 0366 939 165 t.n.v. Samen Fietsen ZWH
Website: www.samenfietsenzwh.nl
Facebook: Samen Fietsen ZWH

Opgericht 5 maart 2021

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Henk van Ommeren

Voorzitter

Secretaris

e-mail:
voorzitter@samenfietsenzwh.nl
planning@samenfietsenzwh.nl

e-mail:
secretaris@samenfietsenzwh.nl
info@ samenfietsenzwh.nl

Telefoon: 06-162 878 73

Telefoon:06-520 843 81

Henk Vorstermans
Penningmeester AI
e-mail:
penningmeester@ samenfietsenzwh.nl
Telefoon: 06-289 448 96

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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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

Sinds de uitbraak van het coronavirus vorig jaar maart, hebben enkele activiteiten van de Seniorenvereniging ZWH niet meer plaats gevonden. Het gaat hierbij om de busreizen, de bingo en de feesten.
Kort geleden konden de busreizen gelukkig weer van start gaan.
Na de periode dat de Corona de kop opstak, is cultureel centrum De Olm gesloten en is het nieuwe
Dorpshuis in gebruik genomen. Vanaf deze in gebruik name, heeft het bestuur twijfels gehad over
de beschikbare ruimte voor de bingo en de feesten. Immer de centrale hal is niet echt geschikt voor
de bingo en al helemaal niet voor de feesten. Naast de ongunstige indeling en beperkte ruimte van deze
hal, blijft deze tijdens onze activiteiten betreed baar door derden. Dit zal met name bij bingo zeer
verstorend werken.
Als alternatief voor de bingo en de feesten in het Dorpshuis, blijft over het gebruik van een deel van de
sporthal. Naast het feit dat dit financieel een probleem oplevert, zijn er nog meer bezwaren. De
temperatuur in de hal wordt op 18 graden gehouden. Vooral voor onze oudere deelnemers is deze
temperatuur veel te laag en niet acceptabel. Het is erg moeilijk om de temperatuur op een hoger niveau
te brengen. Bovendien zullen sporters, die tijdens of na onze activiteiten moeten spelen, deze hogere
temperatuur niet acceptabel vinden. Daarnaast zou gebruik van beide delen van de hal verstorend
werken voor beide partijen. Ook de betreedbaarheid van de hal zal in dit geval problemen opleveren.
Tevens levert de inrichting van de hal met meubilair, qua uitvoering, problemen op.

Al met al heeft het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH, na moeizaam overleg met
bestuur en beheer van het Dorpshuis, besloten om voor beide activiteiten, het bingo en
de feesten, naar een ander locatie te zoeken.
Voor de bingo is het mogelijk, om deze activiteit in het gebouw van de Speeltuinvereniging te houden
(zie ook elders in dit blad). Voor de feesten heeft het bestuur ook een andere locatie op het oog. Meer
hierover in de volgende editie van ons maandblad.
Als bestuur betreuren wij deze beslissing, omdat wij er vanuit gaan dat juist het Dorpshuis een locatie is,
waar onze activiteiten plaats zouden moeten vinden. Echter als blijkt dat het financieel en praktisch niet
uitvoerbaar is, kunnen wij niet anders dan naar alternatieven uit te kijken.

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

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

OFFICIËLE START SAMEN FIETSEN ZWH
Een foto verslag van de officiële start van het project Samen Fietsen ZWH op woensdag 1 september.

Nadat de twee beschikbare fietsen met gasten
aan kwamen op het terras van het Dorpshuis (zie
foto’s boven), kon het startschot gegeven worden
voor het project.
Naast een groot aantal vrijwilligers en belangstellenden (zie foto’s onder), waren er
vertegenwoordigers van elke grote sponsor, die
welkom werden geheten door voorzitter Arnoud
Hulst (zie foto links).
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Ook de wethouder Marjolein Steffens - van de
Water werd door de voorzitter begroet. Tijdens
een korte speech van beiden (zie foto’s boven)
luisterden de aanwezigen aandachtig.
De officiële openingshandeling bestond uit het
van slot halen van beide fietsen door de
wethouder. Daarna na zij plaats in de Riksja.
Voorzichtig reed Arnoud Hulst naar voren zodat
zij het lint kon doorknippen, dat vastgehouden
werd door de twee gasten die met de fietsen naar
het Dorpshuis gekomen waren (zie foto’s vorige
pagina).
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Uiteraard moest de wethouder nog een rondje
gereden worden, waarbij zij meedeelde dat dit
heel erg comfortabel zat.
Ook een van de vertegenwoordigers van de
sponsors wilde de fiets nog wel even uit proberen.
Dit gold ook voor enkele van de vrijwilligers die
nog niet de volledige training achter de rug
hadden (zie foto’s onder)
Na de opening was er nog een drankje en een
hapje voor de aanwezigen, en kon nog even
gezellig nagepraat worden.
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Hoera de Bingo gaat weer van start!?
Als alles goed gaat met Corona, gaan we elke tweede vrijdag van de maand weer beginnen
met de bingo. Dit zal niet in het Dorpshuis, maar in het gebouw van de
Speeltuinvereniging plaatsvinden (zie mededelingen van het bestuur). Op 25 september
wordt duidelijk of de anderhalve meter maatregel komt te vervallen.
Als dat zo is, dan gaan wij op vrijdag 8 oktober om 13.30 uur weer starten met bingo.
Omdat we graag willen weten hoeveel personen deze eerste keer komen, moet u zich wel
telefonisch aanmelden.
Bel hiervoor met Tiny: 06-54693813 of Arnoud: 06-16287873
Wij hebben er zin in, U ook?
Noteer ook de volgende data: vrijdag 12 november en vrijdag 10 december

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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* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl

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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Wat gebeurde er in augustus 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.
Vrijdag 23 juli
Er start weer een groot sportevenement namelijk
de een jaar uitgestelde Olympische Spelen 2020
in Tokio. Dit ondanks de problemen met Corona.
Publiek mag de evenementen in Japan niet
bijwonen.

Woensdag 28 juli
Sinds vandaag staat de nieuwe website
www.samenfietsenzwh.nl online. Nieuws, foto’s
en informatie over de Samen Fietsen ZWH
activiteiten.

Twee personen uit Zwanenburg blijken in mei te
zijn gearresteerd. In een onderzoek naar de
productie van synthetische drugs heeft de politie
een drugslab in Wormer ontmanteld. In het
drugslab werd een grote hoeveelheid drugs
ontdekt met een straatwaarde van 1 miljoen
euro. Zes verdachten zijn aangehouden. Twee
van de zes verdachten (een 29-jarige en een 32jarige man, beiden uit Zwanenburg) zitten sinds
hun aanhouding in mei vast

Zaterdag 24 juli
Een korte stroomstoring in Zwanenburg-Halfweg
zorgt weer voor de nodige problemen. Gelukkig
is het probleem binnen een uur opgelost.
Op Facebook een oproep om uit te kijken naar
een boot, die gestolen is langs de
Zwanenburgerdijk ter hoogte van het Stoomgemaal

Foto: Politie
Eindelijk dan toch een succesvolle dag voor
Nederland op de Olympische spelen. Na een
wat moeizame start worden er maar liefst 7
medailles uitgereikt aan Nederlandse sporters.

Foto: PR Facebook

Zondag 25 juli
Het eerste stuk weg van de Dennenlaan tussen
de Wilgenlaan en de Zwanenburgerdijk is af.
Voorlopig ligt het werk stil vanwege de bouwvakvakantie. Daarna volgt fase 2, waarin het deel
tussen de parkeerplaats van Albert Heijn en de
nieuwbouw Denver aangepakt wordt.

Het bestuur van CEA
de Hoek kondigt aan
dat zij stopt met de
activiteiten. Redenen
zijn de bezuinigingen
van de gemeente
Haarlemmermeer,
waardoor het voor de
Hoek financieel niet langer mogelijk is om de
activiteiten te blijven uitvoeren.
Zondag 1 augustus
Baanwielrenner Matthijs Büchli maakt zich in
Tokio op voor misschien wel de belangrijkste
wedstrijden uit zijn loopbaan: Dinsdag de

Foto: PR Facebook

13

teamsprint en volgend weekeinde de keirin.
Vooral in Zwanenburg bij de plaatselijke
wielerclub De Bataaf, waar Büchli zijn eerste
officiële wedstrijdjes reed kijkt men vooruit.

Foto: Eigen Haard

Vrijdag 6 augustus
Het centrum De Hoek voor educatie en
activiteiten is ruim vijftig jaar actief geweest in
Zwanenburg. Volgens het bestuur dwingt de
gemeente Haarlemmermeer de stichting om te
stoppen. Dit omdat er door korting op subsidies
onvoldoende geld beschikbaar is om alles te
financieren. Ook de aanvullende subsidie voor
komend seizoen zou niet voldoende zijn. Zowel
de kinderen als de ouderen zijn niet in de
gelegenheid om zelfstandig naar activiteiten
buiten het dubbeldorp Zwanenburg-Halfweg te
gaan.

Foto: ANP

Dinsdag 3 augustus
De rolstoeltransportfiets die
woonservicecentrum Eigen Haard sinds kort
heeft, is bijzonder populair. Regelmatig worden
er fietstochtjes georganiseerd, waarvan de
deelnemers uitermate genieten.

Foto: Eigen Haard

Zaterdag 7 augustus
Het plein voor het Dorpshuis begint zijn
definitieve vorm te krijgen. Bestrating en
meubilair is voor een belangrijk deel al klaar.

Bij een aanrijding vanochtend vroeg op de Oude
Schipholweg in Boesingheliede zijn drie
gewonden gevallen. Een busje belandde bij het
ongeluk op het dak. Hulpdiensten rukten
massaal uit. De bestuurder van de personenauto is door de brandweer uit de auto gehaald.
Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.
Ook de twee inzittenden van het busje raakten
gewond. Zij zijn door een andere ambulance
naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: PR Facebook

Kirsten Wild en de Zwanenburgse Amy Pieters
zijn er niet in geslaagd een medaille te
veroveren op het onderdeel koppelkoers bij het
baanwielrennen op de Olympische Spelen. De
regerend wereldkampioenen begonnen sterk,
maar na een val van Wild verloren ze langzaam
terrein en eindigden ze als vierde.
Foto: Michel van Bergen

Woensdag 4 augustus
Van de week hebben de bewoners van de
Herfstlaan uit woonservicecentrum Eigen Haard
een uitstapje gemaakt: “Uit in Eigen Huis”
Er werd patat met een snack geserveerd en
werd heerlijk gesmuld. Daarna nog even door de
prachtige tuin bij het centrum. Naast genieten
ook nog even onkruid wieden!

Foto: ANP
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Zondag 8 augustus
Het stoomgemaal in Halfweg is weer open voor
het publiek. Na de lockdown van vorig jaar
kunnen bezoekers nu weer ieder eerste
weekend van de maand bekijken welke
machines ervoor zorgden dat het overtollige
water werd afgevoerd. Han Maas, één van de
rondleiders tijdens de open dagen, kan niet
genoeg benadrukken dat de Nederlandse strijd
tegen het water nog altijd doorgaat.

Vanaf 9 augustus tot 17 september wordt het
gedeelte vanaf de parkeerplaats van Albert
Heijn aangepast tot aan de tandartspraktijk
Gouw. De parkeerplaats zal dus bereikbaar zijn
vanaf de zijde van de Wilgenlaan.

Foto: PR Facebook

De 33-jarige Maarten D. uit Zwanenburg staat
vandaag voor de rechter. Hij is één van de zes
verdachten die zijn opgepakt, nadat in mei een
groot drugslab was opgerold in Wormer. In het
crystal meth-lab werden grote hoeveelheden
harddrugs aangetroffen. De politie viel na de
ontdekking van het lab in Wormer ook binnen op
vier andere locaties in Halfweg, Wormer en
Zwanenburg. Op die locaties trof de politie naast
spullen voor de productie van drugs, ook
vuurwapens aan. Die zijn in beslag genomen, de
drugs en grondstoffen zijn vernietigd.

Foto: Rob van Wieringen
De Olympische Zomerspelen in Tokyo zijn
afgelopen. Nederland veroverde maar liefst 36
medailles waarvan 10 gouden. Een record en op
de ranglijst het hoogst geëindigde land uit de
EU.
Het BMX-succes van olympisch kampioen Niek
Kimman en bronzen medaillewinnares Merel
Smulders is bij de jeugdleden van HSC De
Bataaf niet onopgemerkt gebleven. Midden in de
schoolvakantie komen vijftien fietsers samen
voor een training. Het gemak waarmee ze over
het hobbelige parcours ’scheuren’, geeft aan dat
het wel goed zit met de toekomst bij de
Zwanenburgse vereniging.

Foto: Politie

Foto: Haarlems Dagblad - Rob van Wieringen

Woensdag 11 augustus
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg wil snel in
gesprek met wethouder Marjolein Steffens
(HAP) om activiteiten van De Hoek te redden.
Voorzitter Peter Vreeswijk van de Dorpsraad
hoopt dat de wethouder kan helpen sommige
activiteiten voor het dorp te behouden nu het
educatie- en activiteitencentrum die niet meer
gaat bieden.

Maandag 9 augustus
Vanaf maandag 9 augustus starten de
werkzaamheden aan de Dennenlaan weer.
Gedurende de werkzaamheden blijft het
parkeerterrein bij Albert Heijn bereikbaar voor
klanten van alle winkels aan de Dennenlaan.
Men moet wel opletten want tijdens de
werkzaamheden geldt er een blauwe zone voor
het parkeerterrein zodat deze alleen voor
klanten wordt gebruikt. De aanrijroute naar dit
terrein verandert tijdens de werkzaamheden.

Vrijdag 13 augustus
Na de duo fiets wordt vandaag de riksja door
Van Oeveren Tweewielers afgeleverd. Elders in
deze editie meer over deze levering onder de
kop “Stand van zaken”.
Gisteravond mocht een vertegenwoordigster van
Kika een stapeltje doppen halen in Zwanenburg.
Alle spaarders van deze doppen in Zwanenburg
en Halfweg steunen daarmee het werk van Kika.
15

Foto: Michel van Bergen
Foto: PR Facebook

Dinsdag 17 augustus
Tussen station Amsterdam Sloterdijk en
Haarlem rijden er geen treinen wegens een
kapotte bovenleiding. De NS zet stopbussen in
op het traject. Het treinverkeer moest gisterenavond rond 22.30 uur stilgelegd worden door
een gestrande trein. Nadere inspectie wees uit
dat de bovenleiding op een deel van het traject
is beschadigd. De gestrande trein werd
weggesleept, waarna aan de reparatie
begonnen kon worden.

Zaterdag 14 augustus
De agrariërs uit de omgeving houden een
inmiddels traditionele toer met 80 hoofdzakelijk
antieke en klassieke tractoren. De tocht start om
10:30 uur in Spaarndam en gaat via pittoreske
wegen naar Halfweg en vervolgens via
Zwanenburg langs de Ringvaart naar de
Spaarnwouderweg en de Kromme Spieringweg
naar De Polderschuur in Vijfhuizen.

Foto: PR Facebook

Foto: Prorail

Maandag 16 augustus
Vanmiddag komen als voorbereiding op de
huttenbouw van de Speeltuinvereniging
Zwanenburg een aantal Disney figuren naar het
plein bij het Dorpshuis. Het motto van de
activiteit is namelijk Disney. Elders in dit blad
meer over deze activiteit.

Donderdag 19 augustus
Ook na de zomervakantie onderzoekt
Energiebeheer Nederland (EBN) welke plekken
in Haarlemmermeer geschikt zijn om
aardwarmte uit de bodem te halen. Met
aardwarmte kunnen in de toekomst huizen,
kantoren en bedrijven verwarmd worden.
Tussen 23 augustus en 24 september
doet EBN weer seismisch onderzoek naar
aardwarmte. Waarschijnlijk zijn ze tussen 1 en
20 september - voor een periode van 10 dagen in Haarlemmermeer actief. Het gaat om het
buitengebied ten noorden van Schiphol tussen
Zwanenburg en Vijfhuizen (lijn 37 op het kaartje
hieronder). Op de blauwe stippellijn 37 wordt in
de komende weken onderzoek gedaan naar
aardwarmte.

Vanochtend gaat een uitvaartstoet voor de
plotseling overleden brandweerman Richard
Schaasberg langs de post HalfwegZwanenburg. De collega's staan in salut terwijl
de stoet langzaam voorbij de post rijdt. Richard
was sinds 2002 bij de Veiligheidsregio
Kennemerland als brandweerkundig centralist
werkzaam. Vanaf zijn 18e was hij actief als
vrijwilliger bij de huidige post Halfweg
Zwanenburg, waar hij de afgelopen jaren als
bevelvoerder optrad.

Beeld: SCAN

16

Volgens NH Nieuws stellen de eigenaren van
Hotel Zwanenburg dat er geen sprake van
illegale prostitutie is op de hotelkamers. Bijna
twee weken geleden vertelden buurtbewoners
dat er na de ontruiming van het illegale bordeel
aan de IJweg, opnieuw signalen waren van
illegale prostitutie.

Woensdag 25 augustus
Stoomgemaal Halfweg krijgt een cheque van
5.000 euro van de Rotary Club AmsterdamHalfweg. De cheque wordt door Jan van de
Kamp van de Rotary Club overhandigd aan Paul
te Beest, voorzitter van de Stichting Vrienden
Stoomgemaal Halfweg.
De Rotary Club heeft het geld op 26 juni bijeen
gehaald door het organiseren van een rally, de
NoWay Ride 2021.

Foto: PR Facebook

Vrijdag 20 augustus
Per traditie wordt het hout van de huttenbouw
van de speeltuinvereniging onder toezicht van
de brandweer verbrand. Dit levert altijd heel
spectaculaire beelden op.

Foto: PR Facebook

Donderdag 26 augustus
Het is de laatste tijd nogal raak met inbraken in
bedrijfsbusjes. In de afgelopen nacht was het
maar liefst vier keer raak zowel in Halfweg als in
Zwanenburg. De politie heeft de aangiftes
opgenomen, maar verzoekt iedereen om
camerabeelden ter beschikking te stellen. Ook
benadrukt de politie om altijd aangifte te doen.

Maandag 23 augustus
Het is weer zo ver: De zomervakantie is in deze
regio afgelopen en de scholen gaan weer open.
Overal hangen banners om de verkeersdeelnemers te waarschuwen.

Foto: PR Facebook

Toch heeft de politie ook nog tijd om leuke
dingen te doen. Er wordt even tijd vrijgemaakt
om voor te lezen voor de kleintjes. De agenten
worden enthousiast onthaald. Na het voorlezen
uit het boekje Agent en Boef sluit wijkagent
Arjan af met: Jullie hoeven nooit bang te zijn
voor de politie.

Dinsdag 24 augustus
Na de Olympische Zomerspelen is het nu de
beurt aan de Paralympische Spelen 2020 in
Tokio. Het aantal deelnemers is kleiner als in
2016, maar de verwachtingen voor medailles is
groot.

Foto: PR Facebook
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Zaterdag 28 augustus
Vandaag komt het team nog een keer in actie
ter promotie van het Haarlemmermeers
Kampioenschap Tegelwippen. Het HaKa loopt
nog tot 30 september, dus aanmelden is nog
steeds te doen. Van de sponsor Tuincentrum
Suidgeest heeft het team plantjes gekregen die
zij mogen uitdelen aan iedereen die een tegel uit
zijn of haar tuin haalt en die bij hun komt
inleveren!

Eindelijk is het voor de racesupporters zo ver:
De start van de Formule 1 in Zandvoort. Voor de
bewoners uit onze omgeving wordt het vier
dagen lang moeilijk om met de (brom)fiets aan
de noordkant van het spoor te komen. Immers
de overwegen bij Halfweg, Vinkebrug en
Haarlemmerliede zijn afgesloten vooral het
verkeer tot maandagochtend 6.00 uur. Alleen
hulpdiensten mogen gebruik maken van de
overweg in Halfweg.

Afbeelding: Prorail

Het is vandaag de laatste dag dat onze zeer
populaire wijkagent Arjan Schut in Zwanenburg
actief is. Hij vertrekt, helaas voor ons, richting
Hoofddorp. Wij zullen hem missen.

Foto: PR Facebook

Zondag 29 augustus
Markus BV organiseert een kleinschalig evenement
om aandacht te vragen en geld op te halen voor
de Stichting ALS Nederland! Dit via de aktie:
“Nat pak voor ALS”. Doneren voor dit mooie
doel is nog steeds mogelijk.

Foto: Politie

Vrijdag 3 september
Er is weer een papiertjesplakker gesignaleerd in
onze omgeving. Met een papiertje bij de
voordeur, controleren inbrekers of de deur wel
opengaat. Zo weten zij of er iemand thuis is. Op
Facebook is een iets wazige foto van de
papiertjesplakker te zien.

Foto: Markus BV

Maandag 30 augustus
Voor een ieder die geïnteresseerd is voor de
plannen van de brandweerkazerne en de oude
mavo: De gebouwen mogen 14 meter hoog
worden. Tot 4 oktober kan men bij de gemeente
een zienswijze indienen.

Foto: PR Facebook
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.

Woensdag 1 september
Vandaag is de start van het project Samen
Fietsen ZWH op het plein bij het Dorpshuis in
Zwanenburg. Wethouder Marjolein Steffens-van
de Water geeft het startschot. Elders in deze
editie meer over de start van het project.
Donderdag 2 september
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BUSREIS HOEKSCHE WAARD
25 AUGUSTUS 2021
Eindelijk was het dan zover en kon er weer een bustocht georganiseerd worden.
Na vertrek van de twee bussen om 8:30 uur bij
het Dorpshuis gingen wij met 84 personen
richting Zuid-Beijerland, waar wij in restaurant
Eendrachtshoeve opgewacht werden met koffie
en gebak.
Na de koffie stapten wij weer in de bus en werd
er onder begeleiding van een gids een rondtoer
gemaakt door de Hoeksche Waard. De gidsen
vertelden ons over het landschap, de mooie
boerderijen en hoe de watersnood in 1953 had
huisgehouden.

Na de rondtoer stond in hetzelfde restaurant een heerlijk diner te wachten.
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Om 14:30 uur stapten wij op de pont die ons in
10 minuten naar het eilandje de Tiengemeten
bracht. Veel mensen brachten een bezoek aan
het museum van Rien Poortvliet, anderen
genoten van het heerlijke zonnetje. Tevens kon
men een rondleiding krijgen in het Landbouwmuseum en ook hier werd alles uitgelegd door
een gids.
Na een bijzonder geslaagde dag, stapten wij
om 17:10 uur weer op de pont alwaar de
bussen ons op stonden te wachten. Wij
arriveerden uiteindelijk om 19:00 uur weer in
Zwanenburg.

Na zo’n lange tijd zonder bustochten was dit weer een heerlijk dagje uit. Meer foto’s vindt u terug op
de website van de Seniorenvereniging ZWH: www.sv-zwh.nl
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BUSTOCHT STRUINEN DOOR DE PEEL
Woensdag 6 oktober 2021
Wij vertrekken om 8:30 uur bij het Dorpshuis en zijn weer thuis om circa 19:00 uur. U kunt zich opgeven
bij Willem Tavenier telefoon: 020-4972209. De kosten bedragen € 55,00 per persoon. Wilt u dit
overmaken op: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH onder vermelding van
busreis 6 oktober
Bij annuleren van de reis wordt € 25,00 in rekening gebracht, kosten vanwege de lege stoel in de bus.
Ook nu gaan wij weer met 2 bussen, maar er zijn al veel mensen die zich opgegeven hebben. Wij
kunnen nog slechts 20 personen inschrijven.
U kunt nu aangeven bij Willem Tavenier als u naast iemand wilt zitten, want wij delen de zitplaatsen in.
Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Op de busticket zal staan op welk
nummer u zit en of u voor- of achterin moet stappen.
Hieronder een voorbeeld van
de indeling, maar voor elke bus
kan het anders zijn.

Struinen door de Peel
Het Hoogveengebied strekt zich ongeveer uit van Weert in het
zuiden tot Grave in het noorden. Wij zijn te gast in Feestelijk ’t
Lijssels vertier gehuisvest in een prachtig karakteristiek pand
uit 1885, in Liessel.
Men serveert u een heerlijk diner: bestaande uit soep,
schnitzel, 2 soorten aardappelen, 2 soorten groenten,
appelmoes en als toetje heerlijke chocolademousse met
slagroom.
Na dit heerlijke diner verzorgt het restaurant een prachtige
rondrit van twee uur door de Peel en Deurne, onder
begeleiding van een eigen reisleider.
In de oude geschriften staat Deurne omschreven als een
eindeloze moerasvlakte, alwaar men waarschijnlijk nimmer uit
weder zou keren. Deurne is nu een grote gemeente, waar
men in de naaste omgeving nog veel natuurschoon aantreft.
Tijdens de rondrit verteld de gids u allerlei wetenswaardigheden over Deurne, de Peel en zijn bewoners. U komt voor
een deel van de route door beschermd natuur- en
dorpsgezicht en gaat over wegen door een schitterend
natuurgebied.
Na afloop van de rondrit wordt u in het restaurant nog een
kopje koffie of thee met iets lekkers aangeboden.
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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
Zwanenburg West
Zwanenburgerdijk 460
zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken
Dennenlaan 118
dedijken@amstelringwijkzorg.nl

Telefoon
06-12284665

Verzorgingsgebied
Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

06-13644215

Domineeslaan t/m Heining

06-43544839

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

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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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

De stand van zaken
Afgelopen weken zijn wij best druk geweest met
de voorbereiding tot de start van ons project
Samen Fietsen ZWH. Eindelijk werd op 13
augustus de riksja afgeleverd. Een tegenvaller
was, dat door leveringsproblemen de tweede duo
fiets pas eind september geleverd wordt.
In de tussenliggende periode is gewerkt aan de
opslagruimte. Veel belangrijker is, dat de
vrijwilligers getraind zijn in het besturen van deze
speciale fietsen. De nodige test- en proefritten zijn
gehouden.

De toch wel wat lastigere te besturen riksja was
voor alle vrijwilligers een belevenis. De eersten
die zich hieraan waagden, waren voorzitter
Arnoud Hulst en instructeur Toine Stroop.
Zoals te zien, kan men met de riksja met of
zonder huif rijden. Echt veel bescherming biedt de
huif niet tegen zon of regen. Voor de bestuurders
is er wel een verschil. De huif beperkt het uitzicht
voor de bestuurders. Of deze veel gebruikt zal
worden is dan ook de vraag. Wel zitten
deelnemers vast met gordels. Niet zoals te zien
met een volledig harnas, maar met een
heupgordel.
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Op maandag 16 augustus kwam de Speeltuinvereniging, als voorbereiding op de huttenbouw,
met Disney figuren naar het plein voor het
Dorpshuis.
Een mooie gelegenheid om de beide fietsen, die
beschikbaar zijn, te presenteren aan de bewoners
van Zwanenburg en Halfweg. Uiteraard was de
belangstelling vooral voor de Disney figuren,
maar ook fietsen hadden volop aandacht. Vooral
de Disney figuren zelf vonden het leuk om een
rondje te maken.

Uiteindelijk een leuke middag, waarbij vooral de kinderen genoten van de Disney figuren. Ook een
aantal belangstellenden maakten nog gebruik van de mogelijkheid om een rondje te maken.
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

EERSTE FIETSTOCHT NA DE OFFICIËLE START

De dag na het officiële startschot van het project
Samen Fietsen ZWH, gingen er al weer
vrijwilligers met enthousiaste deelnemers op pad.
Brigitte en Tanja gingen met hun gasten via het
Bottelierpad, langs de Driemerenweg naar
Vijfhuizen en vervolgens richting de Zoete Inval
voor een consumptie.
De drie gasten genoten volop van deze bijna drie
uur durende fietstocht en gaven aan dat het voor
herhaling vatbaar was. Dat gold ook voor de
beide vrijwilligers, Brigitte en Tanja.
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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

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.
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Verjaardagen Oktober 2021
Datum

Geslacht Naam

Leeftijd

1-okt. Hr.

J.H.G. Thorborg

86

3-okt. Hr.

H.A.H. Kramer

85

4-okt. Mevr.

J.G. Zurburg-Domna

92

6-okt. Hr.

J. Poelgeest

86

9-okt. Mevr.

G.A.T. Goedemans-Zantvoort

88

14-okt. Hr.

R.G. Orthner

87

31-okt. Mevr.

C.H. van Rijn-van der Mey

87

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.

De nieuwe Leden
Augustus 2021
De heer W. van der Flier
De heer A.N.M. van der Tol
Mevrouw E. van Beek

Zwanenburg
Zwanenburg
Haarlem

Het bestuur wenst hen uitermate veel plezier met het deelnemen aan onze vele verenigingsactiviteiten.
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BIJZONDERE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BEZORGING
MAANDBLAD

BUSTOCHTEN

Info:
Willem Tavenier
020-4972209

Info:
Willem Tavenier
020-4972209

EVENEMENTEN

REDACTIE
MAANDBLAD

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Info:
Henk van
Ommeren
06-52084381
Corrector maandblad: Ria Griffioen

VERJAARDAGSKAARTEN

Kittie van
Rooijen

Loes
Jansen

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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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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