Wat gebeurde er in oktober 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.
Woensdag 29 september
Door een storing aan de verlichting van de
Polderbaan is deze tijdelijk gesloten. Door dit
defect zijn vanochtend de Zwanenburgbaan,
Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan
ingezet voor het landende verkeer. De
Aalsmeerbaan is twee weken dicht voor
onderhoud. Hierdoor kunnen wij vandaag weer
veel meer last van het vliegverkeer hebben.

Vrijdag 1 oktober
Ook de benzineprijs blijft stijgen. Inmiddels is de
adviesprijs al meer dan € 2,00 per liter. Een
stijging van ongeveer 25 tot 30 procent. Dat
gaan wij in onze portemonnee voelen.

Afbeelding: Tiswat

Zaterdag 2 oktober
De brandweer moet met spoed uitrukken,
richting Kastanjelaan. Bij het plaatsen van een
verkeersbord is deze door een gasleiding
geslagen. De omgeving werd afgezet. Liander
was snel ter plaatse om het probleem op te
lossen.

Foto: ANP

Er is vanochtend een stroomstoring op de Kom.
Het gevolg is, dat onder andere Kruidvat het
enige tijd gesloten is. Gelukkig kunnen de
winkels in de loop van de ochtend weer open.

Foto: Brandweer
Foto: PR Facebook

Een Facebookgebruiker constateert dat het
schelpenpad langs de Zwanenburgerdijk richting
Kromme Spieringweg is aangelegd. Zodoende
kan men veilig langs de Ringvaart wandelen.

Donderdag 30 september
De afgelopen weken zijn met name de gasprijzen explosief gestegen. Vooral de mensen
met minder goed geïsoleerde huizen, zullen
aanzienlijk meer gaan betalen. Dit kan oplopen
tot € 1.000,00 per jaar. De gasprijzen zijn
inmiddels bijna 8 keer zo hoog als een half jaar
geleden.

Foto: PR Facebook

Vandaag begint het laatste draaiweekend van
dit jaar van het Stoomgemaal Halfweg. Dit levert
weer mooie plaatjes op aan de kant waar het
water heen gepompt wordt. Ook binnen is er het
nodige te zien in dit museum.

Foto: Vereniging Eigen Huis
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Het was voor de jury van de kleurwedstrijd van
Albert Heijn best lastig gemaakt om een winnaar
aan te wijzen. Uiteindelijk wordt uit alle
inzendingen de tekening van Ashley de mooiste
kleurplaat.

Foto: Historisch Halfweg

Feest bij Pluk ‘n
Bloom, dat werd
uitverkoren tot
“Slimste bedrijf
van Nederland”
in de maand
september.

Foto: Albert Heijn

Dinsdag 5 oktober
De Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters heeft
de tweede etappe van The Women's Tour, ook
wel de Ronde van Groot-Brittannië voor
vrouwen, op haar naam geschreven. In de
etappe van 102 kilometer met start en finish in
Walsall springt zij mee in de laatste tien
kilometer in een kopgroep van tien rensters en
maakte het af in de sprint.

Het gaat hierbij
om een verkiezing van
Qmusic.nl
Foto: Qmusic.nl

Ook dit jaar is er weer een bazaar in de
protestantse kerk in Halfweg. De nodige
vrijwilligers waren actief om deze sinds 1928
georganiseerde bazaar tot een goed einde te
brengen. Ook de kerk heeft last gehad van
corona, waardoor de bazaar in 2020 niet door
kon gaan. Mede door de gevolgen van corona
zal de opbrengst dit jaar voor de kerk zelf zijn.

Foto: ANP

Woensdag 6 oktober
Een medische keuring voor het verlengen van
uw rijbewijs, is nodig wanneer u 75 jaar of ouder
bent of wanneer u een zogenaamd groot
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of
wanneer u om medische reden een arts moet
bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen
zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Atrium
te Badhoevedorp op woensdag 20 oktober
medisch laten keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs.

Foto: Peter Vreeswijk

Maandag 4 oktober
De Zwanenburgse kat Mattie is leukste huisdier
van Nederland, de staartloze kater wint grote
beker en een fotoshoot. Het huisdier van de
Zwanenburgse Giovanna van der Heijden kreeg
de meeste stemmen bij de verkiezing van Radio
10. Tijdens het programma ’Ekdom in de
morgen’ is dat bekend gemaakt.

Vanaf vandaag tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is: Worden wat je wil. Kinderboeken
rondom beroepen staan dus centraal.

Foto: Radio 10

Afbeelding: Kinderboekenweek
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Zij heeft een figuratieve stijl, terwijl hij meer van
het kleuren buiten de lijnen is. Jaap Sluis en
Anja Roelofs exposeren dit weekeinde samen in
Broedplaats Bogotá in Halfweg. Ze hebben wat
kroonjaren te vieren: zij wordt volgende week 70
en hij eind van de maand 65, terwijl ze veertig
jaar een stel zijn.

Foto: Toussaint Kluiters

Vrijdag 8 oktober
Inschrijven voor de Halloween spooktocht op 30
oktober is weer mogelijk. Deze wordt
georganiseerd door de Speeltuinvereniging
Zwanenburg. De bedoeling is om zelf ook een
eng Halloween kostuum aan te trekken.

Foto: Toussaint Kluiters

In het Haarlems Dagblad een uitgebreid
interview met meester Marcel van Bommel. Na
44 jaar onderwijs stopt hij. In het begin van zijn
carrière begon hij bij de Prins Bernardschool in
Zwanenburg. Mogelijk zijn er nog mensen die
hem zich zullen herinneren.

Foto: Speeltuinvereniging

Team Sportservice Haarlemmermeer
organiseert iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur een wandelgroep. Men start vanuit het
Dorpshuis. Vanwege de week tegen
Eenzaamheid van 30 september tot 7 oktober,
wordt er vandaag extra aandacht aan besteed.

Zaterdag 9 oktober
De in Zwanenburg geboren Jurriaan van Braak
is 19 jaar en daar woont hij nu nog, bij zijn
ouders. Van Braak is boer, althans, soms. In de
weekenden werkt hij op de boerderij van
dorpsgenoot Gert-Jan Kamper en helpt hij
aardappels, uien, graan en suikerbieten telen.
Omdat hij boer is, staat hij dit jaar op de
Boerenkalender 2022 die nu in de winkels ligt.

Foto: Peter Vreeswijk

Foto: Toussaint Kluiters

Donderdag 7 oktober
Er is in Halfweg geen ruimte voor de bouw van
een Integraal Kind Centrum (IKC) waar beide
basisscholen gebruik van maken. Er wordt nu op
twee locaties gekeken naar renovatie of
nieuwbouw voor de twee scholen Jong Geleerd
en de Margrietschool. Mogelijk dat de gymzaal
op het terrein aan de Schoolstraat komt.

Zaterdag én zondag is er geen treinverkeer
mogelijk tussen station Amsterdam Sloterdijk en
station Haarlem. Er vindt namelijk groot
onderhoud plaats aan de spoorconstructie op de
Spaarnebrug. Ook al het vaarverkeer mag
tijdens de werkzaamheden niet onder de brug
door.

Foto: PR
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Foto: NH nieuws-Kimberley Luske
Foto: Peter Vreeswijk

Zondag 10 oktober
De Pakistaanse nucleaire spion Abdul Quadir
Khan is zondag op 85-jarige leeftijd overleden in
Islamabad, melden media in Pakistan. Hij
woonde tot 1976 in Zwanenburg met zijn gezin
in een rijtjeshuis aan de Amestelle. Daarna
vluchtte hij naar Pakistan. Mede dankzij de
gestolen informatie kon Pakistan jaren later een
atoombom maken. Khan verkocht zijn kennis
óók door aan Noord-Korea en Iran.

Drie voertuigen zijn met elkaar in botsing
gekomen op de Oude Haarlemmerstraatweg. De
voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt, maar
er is geen letsel opgelopen. De weg is
afgesloten en het verkeer moet via het
tankstation omrijden. Een automobilist wil vanaf
het tankstation de weg opdraaien om terug
richting de A200 te rijden. De auto wordt hierbij
geraakt door een andere auto. Bij die klap is er
ook een lantaarnpaal omver gereden.

Foto: Michel van Bergen
Foto: EPA

Op diverse plaatsen in de Haarlemmermeer
worden er gedenkkeien geplaatst. Dit gebeurt
ook bij de oorlogsmonumenten in Zwanenburg
en Halfweg. Op de keien staan namen van
mensen uit de omgeving die in de Tweede
Wereldoorlog om het leven kwamen.

Bij de voetbalvereniging Zwanenburg wordt een
veteranen voetbaltoernooi georganiseerd. Ook
wordt oud profvoetballer en trainer Bob Maas op
initiatief van de plaatselijke archivaris Hein Buijs,
extra in het zonnetje gezet.

Foto: Peter Vreeswijk

Maandag 11 oktober
In het Dorpshuis werd een informatieavond georganiseerd door Hoogheemraadschap Rijnland.
Onder het motto ‘Droge Voeten en Schoon
Water ook in Halfweg’ was er informatie over de
‘doorstroomverbetering in Halfweg’. De oude
stenen sluizen in Halfweg zijn hard aan
onderhoud toe. Het sluizencomplex is een
gemeentelijk monument.

Foto’s: PR Facebook
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Dinsdag 12 oktober
Deze maand starten de laatste drie van de
zeven Haarlemmermeerse Repair Cafés weer.
Vandaag in Zwanenburg in het Dorpshuis
Zwanenburg-Halfweg.

Foto: PR Facebook

Zondag 24 oktober
De Speeltuinvereniging trapt vandaag het
spookseizoen af. Helemaal in het teken van
Halloween kunnen kinderen tijdens deze middag
pompoenen uithollen en versieren. Inschrijven is
wel nodig want op=op.

Foto: Repair café

Vrijdag 15 oktober
In een uitgebreid artikel van maar liefst twee
pagina’s in het Haarlems Dagblad wordt extra
aandacht besteed aan het Repair café in het
Dorpshuis in Zwanenburg.

Foto: Speeltuin Zwanenburg

Maandag 25 oktober
Albert Heijn organiseerde van 13 september tot
4 oktober een actieprogramma Voetbalpassie.
Via boodschappen kon men sparen voor passiepunten voor de plaatselijke voetbalvereniging.
Vandaag ontvangt de heer Kesbeke van vv
Zwanenburg van de plaatselijke Albert Heijn een
cheque van maar liefst 1.789,20.

Foto: Paul Vreeker

Maandag 18 oktober
In het Haarlems Dagblad een oproep van een
jeugdhandbalteam van VOS voor een donatieactie. Zij hebben geen trainer en hopen via deze
actie voldoende geld op te halen om een trainer
in te huren.

Foto: PR Facebook
Foto: M. Bakker

Woensdag 27 oktober
In een serie artikelen, onder de kop ‘Rondje
Ringvaart’ worden vandaag Kees en Anelsa
Konijn in het zonnetje gezet. De voormalige
slagerij, die zij 35 jaar op de Zwanenburgerdijk
dreven, is helaas inmiddels gesloten. Zelf gaan
zij verhuizen naar één van de appartementen
die gebouwd worden op de Zwanenburgerdijk
451. Zij blijven de dijk dus trouw.

Vrijdag 22 oktober
Aan het begin van de Wilgenlaan, op de plaats
waar de lijstenmakerij Schreuder was gevestigd,
is de eerste paal geslagen voor het nieuwbouwproject ‘Wilgenburcht’. Na een lange voorbereiding worden er nu een achttal koopappartementen gebouwd. De eerste paal werd
geslagen door Els en Dirk Schreuder.
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Halfweg overhandigde het eerste exemplaar aan
de eigenaar van Primera, waar de kalender te
koop is. De selectie van de foto’s en de tekst is
samengesteld door Hein Buijs en Rietje Doeven
van Historisch Halfweg.

Foto: HC Nieuws

De Zwanenburgse hoofdverdachte van een
grote drugszaak, moet van de rechtercommissaris langer in hechtenis blijven. Bij een
actie in mei, werd onder meer een pand in
Zwanenburg doorzocht, waarbij de complete
inventaris voor een laboratorium voor
synthetisch drugs werd gevonden.

Foto: Peter Vreeswijk

De bridgeclub Zwanenburg-Halfweg bestaat 60
jaar. Deze club is opgericht door medewerkers
van de fabrikant van kantoormeubelen Arend-De
Cirkel aan de Domineeslaan. Tegenwoordig
speelt de club in het nieuwe Dorpshuis.

De komende weken wordt er weer volop
gewerkt aan de Dennenlaan in Zwanenburg. De
oude Mavo wordt gesloopt. Op deze plek komen
appartementen. Het sloopwerk zit er op 10
december op. Zowel de sloopgeluiden als het
vrachtverkeer dat het sloopbedrijf afvoert, zullen
overlast veroorzaken.

Foto: Peter Vreeswijk

Maandag 1 november
De ontwikkeling van het Sectorpark lag vanaf
voorjaar 2019 een tijdje stil in verband met de
aangescherpte normen voor PFAS. Deze stof
werd in te hoge mate in de bodem aangetroffen.
Hierdoor werd de geplande sanering gestaakt.
Met sanering bedoelt de gemeente het
schoonmaken van de vervuilde grond. In 2021 is
met die sanering begonnen. De vuile grond is
weggehaald en is door de aannemer afgevoerd.

Foto: PR Facebook

Zaterdag 30 oktober
Vanuit de speeltuin vindt de Halloween optocht
plaats. Bijzondere gast is deze keer burgemeester Marianne Schuurmans. Op veel
plaatsen in het dorp zijn de huizen ‘versierd’ met
angstaanjagende objecten. Veel indruk maakte
het niet op de kinderen, die enthousiast hun
rondje deden.

Foto: Peter Vreeswijk
Foto: PR Facebook

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.

Zondag 31 oktober
De Historische kalender 2022 van Halfweg en
Zwanenburg en omgeving is weer beschikbaar.
Dit na het succes van de voorgaande jaren.
Voorzitter André van der Veen van de Historisch
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Eerste bingo sinds maart 2020
Eindelijk was het dan weer zover: Op vrijdag 8 oktober kon de eerste bingo van de Seniorenvereniging
ZWH sinds de uitbraak van corona, weer plaatsvinden.
Deze keer was het niet in het Dorpshuis, maar in
het gebouw van de Speeltuinvereniging, waar
ongeveer 70 senioren konden genieten van dit
spel.
Voorzitter Arnoud Hulst heette iedereen welkom.
Achter hem een rijk gevulde tafel met prijzen. Per
ronde waren de prijzen op de verschillende
kleuren tafelkleden geplaatst.
Helaas had de geluidsinstallatie wat kuren, waardoor het geluid af en toe wegviel. Kinderziektes
zullen wij maar denken.
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Gelukkig was er nog wel het elektronisch cijferbord, waardoor de mensen de nummers goed
konden volgen. Geconcentreerd streepten de
mensen de cijfers op de bingokaarten af.
Uiteraard wilden de deelnemers af en toe wel wat
drinken, dat door enkele dames werd verzorgd.
Daarbij was vooral ook het advocaatje met slagroom zeer populair.
Meer foto’s kunt u terugvinden op de website van
de Seniorenvereniging ZWH: www.sv-zwh.nl.
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De laatste Bingo van dit jaar, de kerstbingo wordt
gehouden op vrijdag 10 december in de speeltuin.
Zaal open 13:00 uur Aanvang: 13:30 uur
Deze kerstbingo wordt weer speciaal. Wij
houden 3 ronden bingo voor totaal € 5,00 en
hebben een loterij. U moet zich wel opgeven
voor deze bingo en vol = vol. Inmiddels hebben
velen zich al opgegeven, dus haast u.
Opgeven kan bij Tiny Hulst tel: 06-54693813
Na afloop hebben wij voor iedereen nog een
versnapering, dus het kan wat later worden,
houdt hiermee rekening met het ophalen.
Volgend jaar, 2022 gaan wij met de bingo naar de derde vrijdag van de maand:
Vrijdag 14 januari, vrijdag 11 februari, vrijdag 11 maart, vrijdag 8 april, vrijdag 13 mei en
vrijdag 10 juni.
Noteert u deze datums vast.

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

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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DE VOORBEREIDING
De afgelopen periode heeft een groep vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereiding van het uitgestelde
jubileumfeest van de Seniorenvereniging ZWH. De loods van de Gebr. Baars aan de Hoofdweg werd
omgetoverd tot een ware feesttent. Zelfs op zaterdag 13 november, de dag vóór het feest, werd er nog
hard gewerkt en werden de laatste voorbereidingen uitgevoerd.
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HET JUBILEUMFEEST

Vanaf 11.30 uur stroomden de 130 gasten van
het Jubileumfeest de loods van de Gebr. Baars in,
waar een feesttent was ingericht. Uiteraard werd
iedereen uitgebreid gecontroleerd, ook met de
QR code. Eenmaal op de vaste zitplaats mochten
de mondkapjes af. De bedienende vrijwilligers
droegen bij het uitserveren wel allemaal
mondkapjes. In de openingsspeech van voorzitter
Arnoud Hulst wees hij erop, dat iedereen moest
blijven zitten. Dansen was dus niet toegestaan.
In de keuken werd inmiddels het eten en drinken
voorbereid.
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Als artiest was René Bishop weer aanwezig.
Weer omdat hij al eerder had opgetreden voor de
Seniorenvereniging ZWH. Zijn repertoire is
dermate afwisselend, dat alle aanwezigen
genoten van zijn optreden. Het was Caraïbische
muziek, afgewisseld met Amsterdamse liedjes,
André Hazes, Elvis Presley tot en met echte
Achter-hoekse muziek.
Na zijn eerste optreden kregen de gasten een
paddenstoelen bouillon, uienbroodje en een kaasbitterbal. Als hoofgerecht volgde een stoofpotje,
met puree en een stoofpeertje.
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Uiteraard werden er nog wat mensen in het
zonnetje gezet. Zo kregen de bestuursleden een
mooie bos bloemen, alsmede de organisatoren.
Ook voor de vrijwilligers was er een bos bloemen.
Na het laatste optreden van René Bishop volgde
nog een dessert van een flensje, gevuld met
appelcompote en een bolletje vanille ijs met
karamel saus.
Gezien de reacties van de deelnemers was de
middag zeer geslaagd en konden de
organisatoren tevreden terugkijken op al het werk
wat er de afgelopen weken gedaan was.
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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
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5% korting op de verzekeringspremie. Code collectiviteit 28410 (Seniorenver. Zwanenburg/Halfweg)

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

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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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 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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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

Informatie en mededelingen
Eindelijk was het dan zover: De tweede duo fiets werd eind oktober afgeleverd. Als u weet dat de fietsen
op 23 april besteld zijn en de levertijd oorspronkelijk 6 weken zou zijn, zult u begrijpen dat wij wel heel
erg lang hebben moeten wachten. Maar goed, alle drie de fietsen zijn nu in ons bezit. Wel moet de riksja
korte tijd terug naar de leverancier vanwege kleine mankementen. Toch zal, als wij in het voorjaar weer
gaan starten met de fietstochten, het fietsenpark compleet zijn.

De periode tot wij weer gaan starten, zullen wij benutten voor het verder trainen van onze vrijwilligers.
Werk voor onze instructeur Toine Stroop. Verder gaan wij op basis van de ervaringen van de maand
september, kijken hoe wij één en ander organisatorisch in goede banen kunnen leiden. Omdat wij vooraf
geen ervaring hadden met een dergelijk project, was het best wel even zoeken hoe het georganiseerd
moest worden. Vooral voorzitter Arnoud Hulst heeft hier heel veel tijd aan besteed. Wij kijken vol
vertrouwen uit naar de start van de fietstochten in het voorjaar. Uiteraard houden wij u hiervan op de
hoogte.

Rabo ClubSupport
De actie van de Rabobank voor ondersteuning van onze
Stichting heeft een leuke bedrag opgeleverd. Met dank
aan al degenen, die onze Stichting via een stem en
daardoor met een financiële bijdrage hebben gesteund.
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JAARVERGADERING
AGENDA
Stichting Samen Fietsen ZWH
Datum: Maandag 29 november 2021
Aanvang: Direct na jaarvergadering Seniorenvereniging ZWH
Locatie: Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133A

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Toelichting oprichting statuten en taak Algemene Ledenvergadering

5.

Presentatie bestuursleden

6.

Tussenverslag 2020 van de secretaris

7.

Financieel tussenverslag 2020 penningmeester met toelichting op dit verslag

8.

Vooruitblik 2022 door de voorzitter

9.

Rondvraag

10. Sluiting
De jaarstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.
Wij hopen op een grote opkomst.

LET OP:
JAARVERGADERING KOMT TE VERVALLEN
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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
Amstelring Eigen Haard
Ouderenadviseur
RegioRijder
OV reisinformatie
Belastingtelefoon

0900-1852
0900-1852
0900-1852
020-4975444
023-5698860
0900-9343
0900-9292
0800-0543

ANWB alarmcentrale
Slachtofferhulp Nederland
Meerwaarde
Mantelzorg en Meer
Luisterlijn Sensoor
Kerken:
Protestantse kerk H/ZW
Parochie Onze Lieve Vr.

088-2692888
0900-0101
023-5698888
020-3335353

020-4975002
06-42557307
020-4976490

Sint-Jacobus de Meerdere
St Augustinus Kerk Vijfh.
Ziggo servicelijn
Dierenambulance
Waterleiding PWN

06-12284665
06-13644215
06-43544839

Storing Gas-Elektra
Afvalbedrijf Meerlanden

023-5327780
06-12383288
0900-1884
0900-0245
09004050700
0800-9009
0297-381717

088-0037705

Dorpshuis Zwanenburg
Dennenlaan 133

020-4489600
020-4975080
020-4974593

Spaarne Gasthuis
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

Telefoon

023-2242322
023-2240000
020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252

0900-0767
020-4977303
020-4977069

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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