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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

Oktober 2021
Van de redactie:
De zomer is inmiddels wel achter de rug. Des te beter dat er nu weer wat andere activiteiten, zoals de
busreizen, bingo en de feestmiddagen plaats kunnen gaan vinden. In deze editie veel informatie over
deze zaken.
De opzet van het maandblad is wat gewijzigd. Het is en blijft een blad van de Seniorenvereniging ZWH.
Echter er zal ook informatie blijven komen over de fietstochten. Immers dit heeft veel relatie met de
activiteiten van de vereniging. Om het overzichtelijk te maken, is het blad nu ingedeeld in blokken. Eerst
de informatie van de Seniorenvereniging, dan de rubriek “Wat gebeurde er”, gevolgd door informatie
over Samen Fietsen ZWH en tenslotte algemene informatie.
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 5 november 2021
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
020-4975972

Info:
Tiny Hulst
06-54693813
Plaats: Gebouw Speeltuinver.
2e vrijdag 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

KOERSBAL
Info:
Alda Belt
06-53185747

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873
Plaats : Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
13.00 - 16.30 uur

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
Alleen bellen

Plaats: Veld vv Zwanenburg
Iedere dinsdag van de maand
9.30-11.30 uur

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

Door de coronamaatregelen hebben wij al twee jaar geen jaarvergadering gehouden. Een
periode waarin naast corona er voor de vereniging best veel veranderingen hebben
plaatsgevonden. Naast de wijziging van een groot deel van het bestuur (de nieuwe
bestuursleden moeten nog worden benoemd tijdens een jaarvergadering), is er ook een nieuwe
stichting opgericht. Deze is voor gezamenlijke fietsactiviteiten en is bestuurlijk verbonden aan
de Seniorenvereniging ZWH. Ook zijn een deel van de activiteiten, verhuisd van De Olm naar
het nieuwe Dorpshuis. Verderop meer hierover.
Nu de maatregelen wat versoepeld zijn en een groot deel van de bevolking gevaccineerd is,
kunnen wij toch een jaarvergadering gaan plannen. Noteert u deze vast in uw agenda: de
vergadering vindt plaats op maandag 29 november 2021 om 13.30 uur in het Dorpshuis.
Naast de formele benoeming van bestuursleden, zal het bestuur verantwoording afleggen over
het (financiële) beleid over 2019 en 2020. Uiteraard zullen er nog wel meer zaken aan de orde
komen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Nieuw is dat er ook ruimte is voor informatie over het project Samen Fietsen ZWH.
Verantwoording over het beleid van deze Stichting vindt pas plaats in het voorjaar van 2022.
Dan komt er zowel een financieel, als een secretarieel jaarverslag aan de orde. Deze
vergadering zal vooral gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van de gang van zaken.
In de volgende editie van ons maandblad volgt de agenda en de relevante documenten voor de
jaarvergadering. Hierop vooruit lopend: Wij zijn op zoek naar een vrouwelijke kandidaat voor de
functie van secretaris. Het is immers onbegrijpelijk dat een vereniging, die in grote meerderheid
uit vrouwelijke leden bestaat, een bestuur heeft met alleen maar mannen. Dus dames: Als u
bereid bent om u in te willen zetten voor de vereniging, meldt u aan bij één van de leden van
het bestuur.
In de afgelopen periode werd het bestuur geconfronteerd met het feit, dat het Dorpshuis niet
geschikt bleek te zijn voor het organiseren van enkele activiteiten. Het gaat daarbij om bingo en
de feestmiddagen. De centrale hal van het Dorpshuis is niet groot genoeg om bingo te
organiseren. Bovendien blijft de ruimte open voor doorloop naar andere activiteiten, hetgeen
zeer verstorend werkt. Het alternatief is een deel van de sporthal te gebruiken voor zowel bingo
als de feestmiddagen. Echter dit blijkt financieel al moeilijk haalbaar. Bovendien wordt de hal op
een temperatuur gehouden van 18 graden, wat goed is voor het bedrijven van sport, maar veel
te laag is voor onze activiteiten. Daarnaast wordt het andere deel van de sporthal ook gebruikt,
wat verstorend voor beide partijen zal zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om voor beide
activiteiten een andere locatie te zoeken. Meer hierover elders in dit blad.

Het bestuur
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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
Voor leden boven de 85 jaar

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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Loes
Jansen

KERSTREIS
15 DECEMBER
De kerstreis gaat dit jaar naar een voor ons bekend adres, namelijk
Restaurant Kriebelz in Ter Wolde.
Het vertrek bij het Dorpshuis is om 8:45 uur en wij zijn terug om 17:30 uur. De kosten zijn: € 60,00 per
persoon. Indien u de reis afzegt, wordt er € 25,00 in rekening gebracht. Wilt u naast elkaar zitten, dan
kunt u dit opgeven.
Opgeven bij: Willem Tavenier Telefoon: 020-4972209
Betaling graag per Bank o.v.v. Kerstreis 15 december
Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH
Betaling per bank moet vóór 20 november gestort zijn.
Wij rijden van Zwanenburg naar restaurant Bremerbergse

hoek in Biddinghuizen waar de koffie met gebak klaar
staan.
Daarna rijden we naar restaurant Kriebelz in Ter Wolde.
Hier nuttigen wij het diner bestaande uit:
Voorgerecht: Soep.
Hoofdgerecht: Pannetje.
Dessert.

Onder andere met een live
optreden van de zangeres
Greetje de Oude, zij is:

Accordeoniste & Zang Professionele Muzikant
In het restaurant gaan wij een
gezellige middag voor u
verzorgen.
Accordeoniste Greetje de Oude speelt en zingt feestelijke muziek.
Franse Musette, Chansons (de echte Parijse sfeer), Zigeuner, Gypsy jazz, Klezmer, Tango,
Italiaans, Tarantella's, Spaans, Hot-club de France, Caribisch, Salsa en als dat gewenst is zingt
zij ook het Amsterdamse lied en andere meezingers.

Geeft u zich snel op want VOL = VOL
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Zes Jarig jubileum van onze
seniorenvereniging
zondag 14 november 2021
Het was de bedoeling een jubileumfeest in 2020 te vieren, want toen bestond de vereniging 5 jaar.
Echter door de corona hebben wij dit moeten uitstellen naar dit jaar.
Het feest zou dit jaar in het Dorpshuis gevierd worden, maar door allerlei omstandigheden is dit niet
mogelijk. De helft van de zaal is verhuurd voor een basketbalwedstrijd, met publiek op de tribune, wat
verstorend werkt. Bovendien kan de zaal daardoor niet extra verwarmd worden voor onze senioren.
De oplossing kwam door de mensen die de Olm voor ons versierden, namelijk Arie Baars en Jeroen
Hulst. Bij de firma Baars in de Lijnden, wordt in een loods een grote feesttent geplaatst. Uiteraard zal
deze weer versierd worden. Zij maken er ook voor ons een verassing van, want het is ons verboden tot
aan het feest om ons op het terrein te begeven.
Mooi is, dat de mensen van de bediening zich
weer spontaan aangemeld hebben om te helpen.
Dus alle ingrediënten voor een prachtig feest zijn
er.
Wij krijgen een 3 gangen diner, een kopje koffie of
thee en nog 3 consumpties naar keuze.
Dit alles wordt muzikaal verzorgd door René
Bishop

Waar wordt het gehouden:
Gebr. Baars: Hoofdweg Oostzijde 298 meteen onder het viaduct van de A5.
De kosten bedragen: € 20,00 per persoon. Er zal geen restitutie gegeven
worden van inschrijfgeld.
De aanvang van het feest is om 12:00 uur en de zaal gaat om 11:30 uur
open. Het einde van het feest is ongeveer om 16:00 uur.
U kunt ook inschrijven per tafel van 8 personen en natuurlijk ook individueel.
Op het toegangsbewijs staat, aan welke tafel u zit. Inschrijven kan op
dinsdag 19 november in het Dorpshuis van 10:30 tot 12:00 uur. Ook kunt u
bellen met: Arnoud Hulst Mobil: 06 16 28 78 73. Of per e-mail aanmelden:
voorzitter@sv-zwh.nl onder vermelding van jubileumfeest.
U kunt betalen per bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 ten name van de
Seniorenvereniging ZWH onder vermelding van jubileumfeest.
Indien u geen eigen vervoer heeft, rijdt er een bus vanuit Zwanenburg vertrek Dorpshuis om 11:30 uur
voor heen en terug € 5,00 per persoon. Voor personen met eigen vervoer is er voldoende
parkeergelegenheid.

Belangrijk: Zolang men in de horeca nog een QR code moet laten zien, geldt
dat ook voor ons, dus neem uw QR code mee. Er wordt gecontroleerd. Indien u
geen geldige QR code heeft, kunnen wij u helaas niet binnen laten.

Geeft u zich snel op want VOL=VOL
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Toegang Dorpshuis zonder QR code
Na enige onduidelijkheid over het controleren van de QR code voor activiteiten in het Dorpshuis, kregen
wij onderstaand bericht:
Beste gebruikers van ons Dorpshuis.
De gemeente heeft naar aanleiding van de ontstane verwarring met betrekking tot het toepassen van de
CTB (Corona Test Bewijs) toets in dorpshuizen het volgende besloten. Alle activiteiten die vallen onder
sociale activiteiten (biljarten, kaarten, breien, haken, VAT, Samen Eten, schilderen, zingen, etc.) zijn
vrijgesteld van de CTB toets. Dit geldt ook voor het gebruik van consumpties in de verhuurbare ruimtes
of de huiskamer.
Dit gold al voor de bezoekers van de bibliotheek en de sporthal.
Waar alleen gebruik wordt gemaakt van de horeca, zal de CTB toets wel toegepast worden. Met deze
aanvullende maatregel is hopelijk de onduidelijkheid weg en kunnen we allemaal weer volop genieten
van ons Dorpshuis.

Nieuwe website Seniorenvereniging ZWH
Sinds 1 oktober is de nieuwe website van de Seniorenvereniging ZWH in gebruik. De basis is hetzelfde,
maar er zijn diverse verbeteringen. Bovendien is de website meer gebruiksvriendelijk.
In een aantal gevallen is er extra informatie. Deze is aangegeven in blauwe letters. Om deze te kunnen
lezen hoeft u alleen aan te klikken. Hetzelfde geldt voor de pagina’s met foto’s, ook daar hoeft u alleen
de blauwe tekst aan te klikken om de alle foto’s te zien. Overigens foto’s uit het archief zullen nog
worden toegevoegd.

De site is bereikbaar via: www.sv-zwh.nl.

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

9

Krijg toegang met een papieren coronabewijs
Jouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom vragen sommige landen of plekken
om een coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijg je toegang.
Een bewijs op papier is met name handig als je geen smartphone hebt. Daarnaast hebben
sommige mensen het coronabewijs liever op papier. Heeft u geen smartphone, maar wel een
computer, printer en Digid?
Telefonisch kunt u het bewijs aanvragen via 0800-1421. Houdt wel uw BSN nummer bij de hand

Hoe maak ik een papieren coronabewijs
Bewijs van test of vaccinatie
Je kan een coronabewijs maken met CoronaCheck als:
• je bent gevaccineerd
• uit een test blijkt dat je geen corona had
• uit een test blijkt dat je corona hebt gehad en bent hersteld

De QR-code = jouw bewijs
CoronaCheck maakt van jouw vaccinatie of testuitslag een QR-code. Dat is jouw bewijs. De
QR-code wordt gecheckt voordat je toegang krijgt.

QR-codes voor Nederland en internationaal
CoronaCheck maakt twee QR-codes: één voor Nederland en een internationale. Ben je in het
buitenland of ga je de grens over? Gebruik dan altijd de internationale QR-code.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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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

Verjaardagen November 2021
November
Datum
04-nov Mevrouw
04-nov de Heer
06-nov Mevrouw
08-nov de Heer
13-nov Mevrouw
13-nov Mevrouw
14-nov de Heer
17-nov de Heer
20-nov Mevrouw
22-nov Mevrouw
22-nov Mevrouw
25-nov Mevrouw
27-nov Mevrouw
28-nov Mevrouw

Naam
Leeftijd
W.F. Immink-Eringaard
88
J. Schellingerhout
95
M.M. Bernardt-Bijman
87
W.A. Selders
90
C. Eerdhuijzen-van Zelst
89
J.C. Steen-van Bueren
85
J. van Kampen
87
G. van Smeerdijk
86
E.C.M. Grolman
86
U. Enthoven-de Jong
88
A. de Herder-Stange
90
C.H.M. Lagerweij-Bogaard
87
E.M. Vork-Janssen
86
C.J.M.T. de Jong-van Eijs
92

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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Nieuwe Leden
September 2021
Mevrouw Barendregt
Mevrouw Hollebrands
Mevrouw Lenting
Mevrouw T. Heyink
De Heer T.J. Groot
Mevrouw Bosse

Zwanenburg
Zwanenburg
Halfweg
Zwanenburg
Zwanenburg
Halfweg

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

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 de 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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Wat gebeurde er in september 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 privéadres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg.
Vrijdag 3 september
Afgelopen dagen worden er diverse wedstrijdduiven gesignaleerd rond de Oranje Nassaustraat in Halfweg. Schijnbaar zijn deze duiven
verdwaald.

het ook niet worden. De overwinning van Max
Verstappen wordt door 70.000 mensen bejubelt
in Zandvoort. Ruim 3 miljoen kijkers volgen de
race in Nederland op televisie.

Foto: PR Facebook
Foto: ANP

Zaterdag 4 september
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid in
memoriam over de Zwanenburgse brandweerman Richard Schaasberg naar aanleiding van
zijn overlijden op 8 augustus. Naast de vrijwillige
brandweer in Halfweg, was hij ook professioneel
instructeur bij de brandweer.

Dinsdag 7 september
Zwanenburg wil maar niet groen worden. Geen
van de kleurige bloemen, groene planten en
bomen die gezaaid en gepoot worden, slaan
aan. Dat komt door het hoge zoutgehalte in de
bodem. Daarom zoekt de gemeente
Haarlemmermeer naar bloemen en planten die
tegen die zoute grond kunnen, want het doel is
wel om ook Zwanenburg mooie groene straten
te geven net als de andere dorpen.

Foto: Privé

Er klinkt de hele dag muziek in de omgeving van
de Domineeslaan. Niet iedereen is hierover te
spreken, vanwege de muziekkeuze. Het gaat
om de feestelijke heropening van bakkerij
Mama.

Foto: Haarlems dagblad

De 26-jarige man die ervan wordt verdacht door
heel Nederland op straat ouderen te hebben
beroofd van hun sieraden, zoals ook in
Zwanenburg, moet zich vandaag verantwoorden
voor de Haarlemse rechtbank. Er wordt 6 jaar
gevangenisstraf tegen hem geëist. De uitspraak
is over twee weken.

Foto: PR Facebook

Zondag 5 september
Nederland kleurt helemaal oranje vanwege de
Formule 1 wedstrijd in Zandvoort. Mooier kon

Foto: Politie
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De plannen voor nieuwbouw op de plaats van
de oude kazerne en de oude mavo worden
bekend gemaakt. Bij de kazerne gaat het om 17
kleinere appartementen in de sociale sector. Bij
de mavo gaat het om 18 middel dure en dure
koop appartementen. Vanavond is er een online
bewonersinformatiebijeenkomst over de
plannen. De start van de sloop van de oude
mavo is gepland in het najaar

Vrijdag 10 september

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Foto: Michel van Bergen

De rechters leggen een teamleider van de
Albert Heijn in Zwanenburg, een
gevangenisstraf op van 180 dagen, waarvan
162 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een
werkstraf van 240 uur. Hij hielp bij een

nepoverval op zijn winkel. De man werd bij
de nepoverval geboeid met tiewraps en
deed later ook een valse aangifte.

Woensdag 8 september
De politie maakt bekend dat er meldingen zijn
van mensen die worden gebeld namens de
politie. Hierna wordt verzocht het cijfer 1 in te
toetsen om te worden doorverbonden met een
agent. De agent vraagt je vervolgens om je
identiteit te verifiëren aan de hand van
gegevens. Krijg je zo'n soort telefoontje,
verbreek de verbinding. Geef geen gegevens
door.

Zaterdag 11 september
Het voltallige college van burgemeester en
wethouders zijn vandaag op bezoek bij
Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg. Helaas zoals
de voorzitter van de Dorpsraad meldt, zonder
daarbij overleg te plegen met vertegenwoordigers uit de dorpen.

Foto: PR Facebook

Wethouder Marja Ruigrok van Cultuur heeft de
prijs voor het Monument van het Jaar 2021 van
de gemeente Haarlemmermeer in Stoomgemaal
Halfweg uitgereikt aan de Oranje Nassauschool
in Badhoevedorp. Stoomgemaal Halfweg is de
locatie voor deze prijsuitreiking, omdat het vorig
jaar was gekozen tot Monument van het Jaar
2020 van de gemeente.

Foto: Politie

Op de openingsdag van het EK wielrennen in
Italië heeft Amy Pieters brons gepakt. De
Zwanenburgse deed dat op de gemengde
ploegentijdrit samen met Demi Vollering,
Floortje Mackaij, Bauke Mollema, Jos van
Emden en Koen Bouwman.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Maandag 13 september
Het lekt nog altijd in de sporthal van het
dorpshuis in Zwanenburg. De gemeente

Foto: ANP
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Haarlemmermeer zet alles op alles om dit euvel
zo snel mogelijk te verhelpen en is zich bewust
van de urgentie en schakelt een externe
deskundige in.

Foto: PR Facebook

Door een defecte pomp kan het zwembadje in
de speeltuin voorlopig niet gebruikt worden.
Tijdens de wintersluiting zal technisch onderhoud plaatsvinden, zodat volgend seizoen het
zwembadje weer gebruikt kan worden en kan
iedereen weer een lekkere plons nemen.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Dinsdag 14 september
CEA De Hoek meldt dat voor één van haar
activiteiten een oplossing is gevonden. Het gaat
om SportKarate, dat nu gegeven zal worden
door SportKarate Nederland. De activiteiten
zullen niet in het Dorpshuis gegeven worden,
maar in de sporthal aan de Kinheim.

Foto: Speeltuin

Woensdag 15 september
Bij kinderboerderij De Knuffelweide is het oude
hekwerk vervangen. Zowel een extern bedrijf,
als veel vrijwilligers hebben dit gerealiseerd. Het
ziet er weer perfect uit en de medewerkers zijn
hier ook heel blij mee.

Afbeelding: CEA DE Hoek

In een persconferentie van het kabinet worden
versoepelingen ten aanzien van corona
aangekondigd. De anderhalve meter wordt
afgeschaft en mogelijkheden om bijvoorbeeld
van de horeca gebruik te maken wordt ruimer.
Het enige is wel, dat in binnen situaties de
corona app moet worden getoond.

Foto: De Knuffelweide

De Haarlemmermeer staat vierkant achter het
zonnepark van 100 hectare dat vier Zwanenburgse boeren langs de A9 willen ontwikkelen.
Alle twintig ingediende zienswijzen zijn afgewezen. Op 16 september houdt de gemeenteraad een hoorzitting voor bezwaarmakers.

Foto: ANP-Bart Maat

Op Facebook wordt geklaagd over de grote
onkruidhoek aan de zijkant van de Apotheek
vlak bij het Dorpshuis. Rond het Dorpshuis
wordt alles mooi aangelegd, maar dit pad is
totaal verwilderd.

Foto: Haarlems Dagblad
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Donderdag 16 september
Vanwege groot onderhoud, zal de A200 vanaf
het viaduct bij de Weerenbrug richting Haarlem
vanaf vanavond 20.00 uur tot maandag 20
september 05.00 uur afgesloten zijn. De
afsluiting is tot voorbij het Rottepolderplein.

voor de derde keer binnen een paar dagen raak.
Deze keer rijdt een grote vrachtwagen een
elektrakast aan gort. Daardoor ontstaat een
levensgevaarlijke situatie met de open kast.
Gelukkig wordt er snel gereageerd door Liander.

Afbeelding: Rijkswaterstaat

In september 2020 bestond de Zonnebloem 45
jaar. Door corona kon er echter geen feest
gevierd worden. Vandaag wordt dit ingehaald
met een feest in het Dorpshuis in Zwanenburg.
De 27 vrijwilligers deden er alles aan om het de
120 leden naar hun zin te maken. Twee dames
werden nog in het zonnetje gezet.

Foto: PR

De Gemeente Haarlemmermeer maakt zich
klaar voor de energie transitie. Één van de
plannen is om in Zwanenburg een woonwijk van
het gas af te halen. Gekeken wordt naar een
locatie waar de ondergrondse infrastructuur
(leidingen, kabels en riool) toch al aan
vervanging toe is. Welke wijk dat wordt is nog
niet duidelijk.
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
maakt vandaag een rondje door de gemeente
Haarlemmermeer. Zij brengt onder meer
gebak voor de zwerfvuilvrijwilligers, die actief
zijn in Halfweg en Zwanenburg. Daarna heeft de
groep het park in het dorp helemaal schoongemaakt.

Foto: Peter Vreeswijk

Twee insprekers uit Zwanenburg zijn vanavond
bij de gemeenteraad om hun visie op de aanleg
van een zonnepark te geven. Sandra Pfeiffer
stelt ’namens 1400 dorpsbewoners’ dat ze een
uitgebreide zienswijze hebben ingediend, en nu
tijdens een hoorzitting van de raad maar vijf
minuten krijgt om hun standpunt te verwoorden.
Volgens haar zegt de gemeente dat het
zonnepark op hoofdlijnen aan de regels voldoet,
terwijl dat niet zo is.

Foto: PR Facebook

Dinsdag 21 september
De kettingrukker, die op 7 september voor de
rechtbank moest verschijnen, wordt veroordeelt
tot vijf jaar en schadevergoeding aan de slachtoffers, zoals de oudere vrouw uit Zwanenburg.
Foto: Haarlems Dagblad

Zaterdag 18 september
Waarschijnlijk door de afsluiting van een deel
van de Dennenlaan, ontstaan er regelmatig
vreemde en gevaarlijke verkeerssituaties. Op de
hoek van de Wilgenlaan en Essenlaan is het

Foto: ANP
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De voetbalvereniging Zwanenburg is benoemd
tot “Club van de Week” bij de VriendenLoterij. Zij
ontvangen een cheque van 5.000 euro, die zal
worden besteed aan de aanschaf van een AED
en de daarbij behorende cursussen. Hiermee wil
men de club hartveilig maken.

Foto: PR

Donderdag 23 september
Het tweede deel van de renovatie van de
Dennenlaan is afgerond. Aan het derde deel
daarvan is nu begonnen.
Foto: Vriendenloterij

Woensdag 22 september
De prullenbak op de Boezembrug bij het bankje
staat er nog maar net. Een voorbijganger ziet de
grote rol en vraagt zich op Facebook af wie
zoiets nu doet. Men vraagt zich af of deze rol
van ene vrachtwagen gevallen is en een
voorbijganger de rol in de prullenbak heeft
gedaan.

Foto: PR Facebook

Zaterdag 25 september
De gemeenteraad van de Haarlemmermeer had
een fietstocht in de omgeving. Van Zwanenburg,
via Spaarndam en Spaarnwoude weer terug
naar Zwanenburg. Een goede manier om de
omgeving eens goed te bekijken.

Foto: PR Facebook

De gemeente Haarlemmermeer was van plan
om tien panden aan de Ringdijk om de
Haarlemmermeerpolder aan te wijzen als
monument. Vandaag blijkt dat drie van deze
panden in een dermate slechte staat waren, dat
deze af zijn gevallen. Voor het pand aan de
Zwanenburgerdijk, voorheen kopjes Meijer, geldt
dit gelukkig niet.

Foto: PR Facebook

Ieder jaar in het vierde weekend van september
organiseert het Oranje Fonds in samenwerking
met Douwe Egberts de zogenaamde burendag.
Ook bij woonzorgcentrum Eigen Haard wordt
hier aandacht aan besteed met onder meer een
rommelmarkt en een Rad van Fortuin.

Radio 538 verrast De PreFabriek in Zwanenburg
met een privé-optreden van zanger Douwe Bob.
Luisteraar Dylan, die werkzaam is op de
bouwplaats, had deze ‘538 Energy Boost’ voor
tijdens het werk voor zijn collega’s en hemzelf
gewonnen,

Foto: Peter Vreeswijk

Ook in de omgeving van de Olmenlaan en
Essenlaan, wordt aandacht besteed aan de
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burendag. Er zijn diverse activiteiten voor de
kinderen en er wordt genoten van een drankje
en een hapje dat iedereen zelf heeft
meegenomen.

Woensdag 29 september
In de Westerpost wordt uitgebreid aandacht
besteed aan het komende 90-jarige jubileum
van De echte bakker Erwin van Nieuwburg.
Naast de twee bakkerijen in Zwanenburg heeft
Erwin ook nog een bakkerij in Badhoevedorp.
De betovergrootvader van Erwin begon op 4
oktober 1932 met de bakkerij in de Essenlaan.

Foto: PR Facebook

Maandag 27 september
Het is deze week de
week tegen de
eenzaamheid en tegen
het pesten. Via
MeerWaarde worden er
allerlei activiteiten
georganiseerd.

Foto: Rodi – René Kater

Iedere woensdag is er in het Dorpshuis een
modelbouwavond. Hier wordt uitleg gegeven
over de beginselen van modelbouw voor jong en
oud.

Dinsdag 28 september
Hoewel hij na een ongeluk één oog en zijn staart
mist, is Mattie een blije kat. De Zwanenburgse
kater is in de race om ’Het Leukste Huisdier van
Nederland’ te worden. Met een hond, geit, kip en
grijze roodstaart is hij doorgedrongen tot de
finale van deze verkiezing van Radio 10-dj
Gerard Ekdom. Op maandag 4 oktober wordt
bekend of de Zwanenburgse kat gewonnen
heeft.

Foto: Peter Vreeswijk

In de rubriek “Rondje Ringvaart” van het HC
Nieuws, krijgen Peter en Christa Lucke-Griffioen
de gelegenheid om te vertellen hoe mooi zij wel
niet wonen in hun appartemeent op de
Beatrixstraat in Halfweg. Het uitzicht over de
Ringvaart, de brug en Zwanenburg is
fantastisch.

Foto: Haarlems Dagblad

Na een korte afwezigheid krijgt onze corrector
van het maandblad, Ria Griffioen de schrik van
haar leven. Er blijkt ingebroken te zijn op een
inmiddels bekende manier. Na de inbraak blijkt
er een papiertje tussen de deurpost te zitten.
Het hele huis ligt overhoop. Buiten de spullen
die gestolen zijn, valt de schade gelukkig mee.

Foto: HCnieuws – Trudy Witteman

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.
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Op vrijdag 12 november is er weer een bingo in de Speeltuin alleen voor leden
van de Seniorenvereniging ZWH. De zaal is open om 13:00 uur en het einde is
om 16:30 uur.
Wij spelen 5 ronden en dat kost totaal € 7,00. Tussen elke ronden krijgt u ook
nog gratis een hapje.
De afgelopen bingo op 8 oktober was alweer druk bezet, dus haast u met
inschrijven, want vol is vol .
Wat nieuw is, dat u wel een QR code moet hebben, dus neem deze mee.
Elders in dit blad staat hoe u deze kunt aanvragen.

LET OP:
De kerstbingo is op vrijdag 10 december in de speeltuin.
De zaal gaat om 13:30 uur open.
Opgeven kan bij Tiny Hulst tel: 06 54693813

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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KLAAS VAN DE BERG
AFSCHEID ALS VRIJWILLIGER
Op woensdag 29 september 2021 nam Klaas van
de Berg afscheid bij de Dagopvang Zwanenburg.
Jarenlang heeft hij als chauffeur voor de
bezoekers van de Dagopvang gewerkt. Zijn
passagier van die dag, overhandigde hem een
attentie en een fles drank.
De reden van zijn afscheid is het feit dat hij in
oktober verhuist naar Heerhugowaard. Dat
betekende, dat hij ook afscheid nam van de
Seniorenvereniging, waar hij actief was bij het
seniorenvervoer. Voorzitter Arnoud Hulst
overhandigde hem daarvoor een cadeaubon.
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Babeltrucks en fraude
Afgelopen periode hebben er weer diverse gevallen van fraude en oplichting plaatsgevonden.
Onderstaand twee voorbeelden van de politie. Weest u dus op uw hoede.
Rond 20 september zijn er mensen opgelicht via de telefoon middels een babbeltruc door nepagenten!
Er blijven meldingen binnenkomen bij de Intake van babbeltrucs door nepagenten. De nepagent
benadert iemand, met een telefonische babbeltruc en weet mensen soms duizenden euro’s op te lichten.
De daders zijn in sommige gevallen niet-Nederlands sprekende personen. Het slachtoffer wordt gebeld
op zijn vaste of mobiele telefoon. Aan de andere kant van de lijn doet iemand zich voor als medewerker
van de politie. In verband met een 'aanhouding' vraagt deze nepagent om mee te werken aan het
onderzoek. De slachtoffers van deze babbeltruc krijgen bijvoorbeeld te horen, dat ze betrokken zijn bij
een onderzoek waarbij hun BSN nummer gebruikt is. Deze nep agenten vragen ook om software te
downloaden op je computer, om zo je persoonlijke gegevens te kunnen beveiligen. Een zogenaamde
politieagent in burgerkleding kan ook bij het slachtoffer aan de deur komen. Deze komt de bankpas van
het slachtoffer in ontvangst nemen of helpen met de installatie van de software. De afgelopen dagen zijn
er een aantal slachtoffers voor duizenden euro’s opgelicht!
Krijgt u iemand aan de lijn of aan de deur met zo’n verzoek? Hang dan meteen op of doe direct de deur
dicht en bel de politie via 112. Bent u onlangs slachtoffer geworden van deze babbeltruc? Dan kunt u
ook contact met de politie opnemen. Het is goed om te weten dat de politie nooit mensen belt om naar
bankgegevens te vragen en/of software te downloaden.

Twee nep-postbezorgers zijn op 21-09-2021 aangehouden bij een woning in Hoofdorp na een poging tot
oplichting. Het slachtoffer had door dat hij doelwit was van bankpasfraude en schakelde de politie in die
de verdachten, mannen van 23 en 28 jaar uit Almere, bij de woning konden aanhouden.
Rond 13 uur werd het slachtoffer in zijn woning gebeld. Een zogenaamde bankmedewerker gaf aan dat
een app op zijn account was geïnstalleerd en werd geprobeerd geld over te maken van de
bankrekening.
Om het op te lossen zou de man zijn bankpas, pincode en e-dentifer moeten meegeven aan de
postbezorgers die snel voor zijn deur zouden staan. De man ging hiermee akkoord maar wist dat hij
werd opgelicht. De partner van de man had meegeluisterd en schakelde ondertussen de politie in.
Die kwamen naar de woning. Een half uur na het telefoontje van de bankmedewerker, kwam er een auto
aan met twee mannen. De bestuurder parkeerde de auto op de Carolinabrug en gezien werd dat het
tweetal in de auto een shirt van een postbezorgingsdienst aandeed. Één van de inzittenden stapte
vervolgens uit en liep naar de woning. De bewoner nodigde de ‘postbezorger’ uit binnen te komen.
Eenmaal binnen werd de verdachte direct aangehouden door de aanwezige agenten. Ook de andere
verdachte, die nog in de auto zat, werd aangehouden.
Informatie van de politie
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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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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
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

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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Informatie en mededelingen
In de eerste weken van september zijn er behoorlijk wat fietstochten uitgevoerd. Elders een fotoverslag
hiervan. Het enthousiasme van de deelnemers was groot. Dat gold ook voor de vrijwilligers, die het met
veel plezier hebben gedaan. Helaas het weer en de temperaturen nu zodanig, dat er waarschijnlijk geen
tochten meer worden gehouden. Onder voorbehoud want als het in oktober nog heel mooi weer wordt,
met een acceptabele temperatuur, kan dat misschien nog veranderen.
Het wachten is dan ook nu tot het voorjaar, wanneer wij weer echt van start gaan. Hopelijk dan met alle
drie de fietsen. Helaas is er weer vertraging ontstaan in de levering van de laatste duo fiets. Het wordt
nu pas eind oktober voordat deze geleverd wordt. Ook zijn er wat kleine technische problemen met de
riksja, die daarom voor controle terug moet naar de leverancier.
Toch zullen wij niet stil zitten. De vrijwilligers zullen ook de komende maanden nog regelmatig op pad
gaan. Aan de ene kant om te oefenen en aan de andere kant is het goed om de routine bij te houden.
Het bestuur
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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Rabo Club Support
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

STEUN DE STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH
STEMMEN MOGELIJK VANAF 4 OKTOBER TOT EN MET 25 OKTOBER 2021
De Stichting Samen Fietsen ZWH heeft zich aangemeld voor Rabo Club Support. Dit is een actie waarbij
de leden van de Rabobank, door middel van het uitbrengen van hun stem kunnen bepalen welke
vereniging of stichting in aanmerking komt voor een geldelijke bijdrage. Hoe meer stemmen, hoe hoger
het bedrag is wat Samen Fietsen ZWH ontvangt.

Als coöperatieve bank heeft de
Rabobank geen aandeelhouders, maar
leden. Elk jaar geeft de bank een deel
van de winst terug aan de maatschappij.
En het leuke is: De leden beslissen mee!
Zo wordt samen bepaald waar het geld
naartoe gaat. Heeft u een bankrekening
bij de Rabobank AMSTERDAM en bent
u nog geen lid meldt u zich vanaf 4
oktober aan als lid en breng gelijk uw (3)
stemmen uit op Samen Fietsen ZWH.
Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo App of via de website www.rabobank.nl/leden
Het lidmaatschap is gratis.

Door u als lid aan te melden en gelijk te stemmen steunt u onze Stichting
Samen Fietsen ZWH.
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs welke financiële
ondersteuning zij krijgen.
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Ineke Bosse Pedicure
Medisch pedicure bij u thuis

Voor iedereen die verzorgde voeten wil
•
•
•

gespecialiseerde voetverzorging
kloven, likdoorns, ingegroeide of beschadigde teennagels
diabetische voeten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Tel: 0624528872 E-mail: ibosse18@hotmail.com
Aangesloten bij ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures. Om de
kwaliteit als medisch pedicure te waarborgen volg ik jaarlijks verschillende bijscholingen.

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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VERSLAG VAN DE FIETSTOCHTEN
Een collage van foto’s van de fietstochten uit de eerste weken in september 2021.
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PUZZEL
CORONA

Zoek de volgende 13 woorden:

vaccinatie, corona, coronacheck,
coronavirus, ziekenhuis, dokter,
ziekenwagen, vaccin,
afweerstoornis, mondkapje,
desinfectiepomp,
gezichtsmasker, handhaving.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance

112

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

0900-8844

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

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

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

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

Zwanenburg Centrum: tel.: 06 122 846 65
zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburgerdijk 460

Medisch Centrum Halfweg
Houtrijkstraat 31-C
1165 LJ Halfweg

Zwanenburg West: tel.: 06 136 442 15
zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburgerdijk 460

U dient vooraf een afspraak te maken via
www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/
of via telefoonnummer 088-0037705.

De Dijken: tel.: 06 435 448 39
dedijken@amstelringwijkzorg.nl
Dennenlaan 118

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