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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

FEBRUARI 2022
Van de redactie:
Sinds 25 januari zijn de maatregelen rond corona weer versoepeld. Hierdoor kunnen sommige
activiteiten weer van start gaan. Alleen bingo en de busreizen zijn nog niet mogelijk. Meer over de
activiteiten elders in dit blad.
Voor wat betreft Samen Fietsen zijn wij gestart met een actie voor donateurs of vrienden van de
Stichting. Als u hieraan mee wilt doen, kunt u zich opgeven. De fietsactiviteiten zullen naar het zich laat
aanzien, begin april weer van start gaan. Meer hierover in het volgende maandblad.
Wij wensen 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 25 februari 2022
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
06-38515980

Info:
Tiny Hulst
06-54693813
Plaats: Gebouw Speeltuinver.
3e 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 2022

KLAVERJASSEN II

KOERSBAL

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Info:
Alda Belt
06-53185747

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
Van maart tot en met september

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

Veel mensen zullen blij zijn dat eindelijk de activiteiten weer kunnen starten. Vanaf 1 februari
was het weer zover. Wel gelden uiteraard de nodige maatregelen nog steeds. Bij het betreden
van het Dorpshuis moet u een mondkapje dragen. Het mondkapje mag af als u gaat zitten. U
moet in het bezit zijn van een geldige QR code. De anderhalve meter geldt ook nog steeds. Dit
zijn de regels bij het ter perse gaan van dit maandblad. Het kan zijn dat er inmiddels meer
versoepelingen zijn, maar dat vermelden wij op de website en de Facebookpagina:
Seniorenvereniging ZWH.
Helaas moeten wij onze excuses aanbieden, voor de kwaliteit van de foto’s in de vorige editie
van het maandblad. Deze waren niet zoals u gewend bent. Dit werd veroorzaakt door een
probleem met de apparatuur bij de drukker. En dat terwijl er juist erg veel foto’s in die editie
stonden. Toch kunt u de foto’s alsnog terug zien op de website van de vereniging: www.svzwh.nl onder het kopje foto’s.

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
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Loes
Jansen

Contributie 2022
Begin januari heeft de jaarlijkse automatische incasso
plaatsgevonden van de contributie 2022.
De penningmeester is zeer content met het resultaat. Hij heeft
hierdoor zeer beperkt werk om die leden, waarbij de incasso niet
gelukt is, te benaderen en zorg te dragen dat de contributie
alsnog overgemaakt wordt.

Ledenadministratie 2021
Hadden wij aan het begin van 2021 nog 671 leden, per 31 december zijn het er 657. Een lichte daling
van 14 leden.
Als wij kijken naar de mutaties in het ledenbestand dan zijn dat er bij elkaar 100 geweest. Als vereniging
konden wij 43 nieuwe leden welkom heten.
Daarnaast kregen wij te maken met 7 verhuizende leden, 27 beëindigingen van het lidmaatschap en als
trieste gebeurtenis 23 overlijdens. Een vermindering van het ledenaantal met 57.
De samenstelling van ons ledenbestand was:
Per 01-01-2021: 442 vrouwen en 229 mannen.
Per 31-12-2021: 432 vrouwen en 225 mannen.

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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Voor de Bingo is het duidelijk, na de persconferentie van 25 januari dat wij de 1,5 meter moeten
handhaven. Het is daarom onmogelijk en gezien de aard van de oplopende besmettingen
onverantwoordelijk om te beginnen met de bingo. Waarschijnlijk op 15 februari is er weer een
persconferentie door het kabinet.
Aan de hand daarvan, beslissen wij of we op vrijdag18 maart kunnen starten.
Wij laten dit weten op facebook: Seniorenvereniging ZWH
Of op de website: www.sv-zwh.nl
De Bingo in 2022 is op elke 3de vrijdagmiddag van de maand in de Speeltuin, van 13:00 tot 16:30 uur.
Onze planning is:

vrijdag 18 maart
vrijdag 15 april
vrijdag 20 mei
vrijdag 17 juni
In juli en augustus is er geen bingo.
De data na de zomer komen in de desbetreffende maandbladen te staan.
Indien de bingo in maart doorgaat, geeft u zich dan even op bij Tiny Hulst tel 06 – 54693813.

Na de persconferentie van 25 januari is duidelijk geworden dat wij in februari weer kunnen beginnen.
Uiteraard met de geldende corona regels te weten:
• Het laten zien van uw vaccinatiebewijs.
• Het mondkapje op bij het betreden van het Dorpshuis.
• U dient 1,5 meter afstand te houden.
De Crea Hobby Club wordt gehouden op de 1e en 3e maandag van de maand van 13:30 tot 15:30 uur.
Wij hebben wel al de data voor het hele jaar voor u:
7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 april, 2 en 16 mei, 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus, 5 en19
september, 3 en17 oktober, 7 en 21 november en 5 en 19 december.
Op woensdag 18 april is het 2de Paasdag en op maandag 6 juni is het 2de Pinksterdag. Deze data
vervallen dus. Zoals u kunt zien is het de bedoeling om de zomer door te gaan.
Wij zien u graag weer terug op bovenstaande data.
Heeft u ook interesse, neem dan contact op met Rie van Soest tel: 06-38515980
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Koersbal is een balspel dat lijkt op Jeu de Boules met grotere ballen met een afwijking naar links of
rechts. De speler moet bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (het
doel) te komen.
Omdat koersbal geen zware inspanning vereist, kan men de sport tot op hoge leeftijd blijven spelen.
Meestal wordt koersbal informeel gespeeld in gezelligheidsclubs, zo ook bij ons in het Dorpshuis. Samen
heeft u een leuk tijdverdrijf en u kunt meteen een competitieve sport beoefenen.

Koersbal iets voor u?
Misschien is het leuk om eens een keertje mee te doen.
Neem contact op met Alda Belt telefoon: 06-53185747

Er zijn twee klaverjasclubs bij de Seniorenvereniging ZWH:
• Op dinsdag van:
13:30 tot 16:30 in het Dorpshuis.
• Op donderdag van:
13:00 tot 16:00 in het Dorpshuis.
Voor beide dagen zoeken wij nieuwe leden die voor de gezelligheid een potje willen klaverjassen.
Heeft u belangstelling of vragen bel dan voor:
• Dinsdag klaverjas
Joke van Bekkum
telefoon: 06-36005641
• Donderdag klaverjas
Arnoud Hulst
telefoon: 06-16287873

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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Sjoelen is op elke woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in het Dorpshuis. Gezelligheid staat hier
voorop en wij gaan het hele jaar door, dus ook in de zomermaanden.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op:
• Betty Fontaine
telefoon: 06-10114902
• Lida Brusselaars
telefoon: 06-16536125

SAMEN FIETSEN

De fietsactiviteiten van het Samen Fietsen, zullen, afhankelijk van het weer, begin april weer van start
gaan. Toch zitten wij niet stil. Nieuwe vrijwilligers worden getraind en er worden afspraken gemaakt over
hoe een en ander georganiseerd gaat worden.
In de komende editie van het maandblad zal u meer informatie over de activiteiten terugvinden.
Mocht u op dit moment al wat meer informatie willen krijgen, dan kunt u zich wenden tot Arnoud Hulst:
telefoon: 0616287873.
Uiteraard kunt u zich als vrijwilliger ook bij Arnoud Hulst aanmelden. Gezien het aantal fietstochten en
omdat wij in de zomerperiode doorgaan, willen wij meer vrijwilligers trainen.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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Verjaardagen
Februari 2022
01 februari
01 februari
02 februari
06 februari
10 februari
13 februari
13 februari
15 februari
18 februari
19 februari
19 februari
21 februari
23 februari
24 februari
25 februari
25 februari
27 februari

Mevrouw Voogel
Mevrouw Veldhoen-Starrenburg
De heer van Scheppingen
De heer Snijder
Mevrouw Oostwouder-Bosch
Mevrouw Frederiks
Mevrouw Kieft-van Heijningen
Mevrouw Nibbering-Loogman
Mevrouw de Goede-Balster
Mevrouw Olij-Leijding
De heer Stammis
Mevrouw Struiwig-Kleinhout
De heer van Beek
Mevrouw Ligthart-Heddes
Mevrouw de Haas
Mevrouw Cornelissen
Mevrouw Smit-Visbeen

105 jaar
86 jaar
89 jaar
91 jaar
88 jaar
90 jaar
86 jaar
87 jaar
90 jaar
86 jaar
86 jaar
86 jaar
87 jaar
93 jaar
92 jaar
85 jaar
93 jaar

Het bestuur feliciteert genoemde leden met hun verjaardag.
Vanzelfsprekend feliciteren wij alle overige leden die in deze maand hun verjaardag vieren.
De verjaardagen worden in het verenigingsblad opgenomen vanaf het bereiken van de respectabele
leeftijd van 85 jaar.
Mocht u omissies constateren of u wilt niet vermeld worden neem dan a.u.b. contact op met de
ledenadministratie via email ledenadministratie@sv-zwh.nl

APOLLO DAMESMODE
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg
Telefoon: 020 – 497 5453
Openingstijden:
In de periode januari tot en met maart:
Donderdag t/m zaterdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Op de overige dagen zijn wij gesloten
Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij
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Nieuwe Leden
November 2021
Mevrouw Veenman

Badhoevedorp

December 2021
De heer van der Doel
Mevrouw Fekete-Jager

Zwanenburg
Zwanenburg

Januari 2022
De heer van den Berg
Mevrouw van den Berg

Vijfhuizen
Vijfhuizen

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

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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Wat gebeurde er in november/december 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.
Dinsdag 2 november
Een scooterrijdster is vanochtend gewond
geraakt bij een ongeluk met een busje van een
postbezorger op de Haarlemmerstraatweg in
Halfweg. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van
restaurant De Zoete Inval. Het is nog onduidelijk
hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Helaas kan de intocht van Sint Nicolaas dit jaar
weer niet doorgaan. Het enige wat wel georganiseerd mag worden vanwege corona, is
een zogenaamd doorstroomevenement. Dat
houdt in, dat de Sint na aankomst op de dijk,
daar hooguit twintig minuten mag verblijven en
dus vrijwel direct de auto in moet voor een korte
rondtour. Er mag géén los snoepgoed gestrooid
worden, alleen verpakt en er mag ook niet
worden geknuffeld of handen geschud.
Zaterdag 6 november
Stoomgemaal Halfweg sluit het stoomseizoen
2021 dit weekend op een feeërieke manier af.
Het oudste en grootste nog werkende
schepradstoomgemaal ter wereld is dan niet
alleen van 11.30 tot 16.30 uur geopend voor
publiek, maar draait voor het eerst sinds twee
jaar op zondag 7 november ook ’s avonds onder
stoom, van 18.00 tot 20.00 uur.

Foto: Michel van Bergen

De politie heeft 10 spookvoertuigen in beslag
genomen. De wagens stonden al geruime tijd op
een parkeerterrein in de Olmenlaan. De politie
heeft de wagens in overleg met het openbaar
ministerie in beslag genomen. De voertuigen zijn
door de bergingsdienst overgebracht naar een
politieopslagterrein.

Dinsdag 9 november
Het is volop herfst: de dagen worden korter, de
bladeren vallen. Dat betekent dat Meerlanden
op verschillende plekken waar veel grote
gemeentelijke bomen staan, bladkorven heeft
neergezet. Inwoners kunnen hierin bladeren uit
de openbare ruimte kwijt. Op die manier blijven
de straten netjes en opgeruimd.

Foto’s: Eric van Lieshout

Donderdag 4 november
Na de Amsterdamse haven heeft nu ook
stroombedrijf Tennet het oog laten vallen op de
Houtrakpolder. Om aan de groeiende vraag naar
elektriciteit te kunnen voldoen, zou daar een
380/150kV-transformatorstation moeten komen.
De gemeente Haarlemmermeer wil hier niet aan
meewerken.

Foto: Meerlanden

Woensdag 10 november
In Zwanenburg wordt een maand lang
onderzoek gedaan naar geluidswerende ramen

Googel maps
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die het lawaai van Schiphol moeten
tegenhouden. Onderzoekers van het Delftse
bedrijf DeNoize bivakkeren de komende weken
in een woning onder de rook van de
Zwanenburgbaan. Schiphol, DeNoize en
Stichting Leefomgeving Schiphol spreken over
een wereldprimeur, kritische omwonenden over
een lapmiddel.

complex heeft namelijk de contouren van een
dorp. Door de speelse dakpunten lijkt het
dorpshuis opgebouwd te zijn uit losse huizen.
Toch vormen ze samen één geheel. Dat is
vooral van binnen duidelijk. Alle ruimtes zijn te
bereiken via een centrale hal. Er bevinden zich
onder andere een bibliotheek, een sporthal en
recreatieruimtes.

Foto: NH Nieuws / Doron Sajet & DeNoize
Afbeelding: Erik Coolen

Donderdag 11 november
Een tractor is vannacht te water geraakt ter
hoogte van de Bauduinlaan in Halfweg.
Omwonenden hoorden de klap en schakelden
de hulpdiensten in. Ambulance, traumateam,
brandweer en politie kwamen ter plaatse. Bij
aankomst van de hulpdiensten stond de deur
van de tractor open, de bestuurder was niet
meer te vinden.

Vrijdag 12 november
In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer
worden gemaakt ter hoogte van de Oude
Haarlemmerstraatweg tussen het NS-station en
de Dubbele Buurt. De afvoer van water uit onder
andere de Haarlemmermeerpolder naar het
Noordzeekanaal verloopt via de sluisjes bij
Halfweg. Deze sluisjes vormen een flessenhals
in de waterafvoer naar het boezemgemaal, dat
verderop is gelegen in Zijkanaal F.

Foto: Michel van Bergen

De aaibaarheidsfactor hebben de beesten in de
Zwanenburgse reptielenopvang niet, maar zorg
verdienen ze wel, vinden Rob Dumont en co.
Dolblij zijn ze met de prijzen die zaterdag
werden gewonnen. Dumont wist dat hij genomineerd was voor de titel ’Dierenhulpverlener
van het Jaar 2021’ toen hij met een delegatie
afreisde naar het Landelijke Congres Dierenhulpverlening.

Foto: Rijnland

Maandag 15 november
Soms is het slopen een feestje en wil een
bestuurder graag “de eerste klap” uitdelen.
Zoals in Zwanenburg waar wethouder Marjolein
Steffens-van de Water het officiële startsein voor
de sloop van de oude mavo aan de Dennenlaan
geeft. Op deze plek komen 17 appartementen in
de koopsector Maar de gemeente is erop
gebrand om nog voor de jaarwisseling de oude
mavo uit de weg te ruimen.

Foto: Toussaint Kluiters

Eind 2020 opende aan de Dennenlaan
Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg. Het is het
ontwerp van de architecten van Heren 5. Zij
ontwierpen een opvallend gebouw, waarvan de
functie aan de buitenkant valt af te lezen. Het

Foto: PR
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Donderdag 18 november
De flitspaal op de Zwanenburgerdijk gaat
verwijderd worden. Dit heeft het Parket CVOM
bekend gemaakt.

Vrijdag 26 november
Het koopjescentrum bestaat op de kop af één
jaar, maar de outlet is alles bij elkaar een stuk
minder lang geopend, aangezien de winkels
vanwege de harde lockdown maandenlang dicht
moesten blijven. Toen de deuren in Halfweg
weer open mochten, ging de outlet toch nog een
paar keer kort op slot, omdat het, destijds,
maximale aantal van tweeduizend bezoekers
tegelijk was bereikt.

Vrijdag 19 november
De Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en
de Wilgenlaan is weer vrijgegeven voor verkeer.
Vanaf de Zwanenburgerdijk tot aan de Troelstralaan is het een 30 kilometer zone. Het is ook
nog steeds een Blauwe Zone, dus de
parkeerkaart moet worden gebruikt.
Dinsdag 23 november
Het westelijke deel van Zwanenburg bij Kinheim
heeft te kampen met wateroverlast vanwege de
lage ligging. Dat komt door de hoge grondwaterstand in combinatie met overvloedige regenval.
Dit leidde herhaaldelijk tot ondergelopen straten
en kelders. Hetzelfde probleem speelt op
bedrijventerrein De Weeren. Maar in dit gebied
is de bodem ’makkelijker’ gebleken bij de aanleg
van drainage. Bij Kinheim en Seevank bleek de
kleibodem veel dichter. Daardoor is het
drainagesysteem dat bij Kinheim en Seevank in
Zwanenburg wordt aangelegd ruim twee keer zo
duur uitgevallen: de rekening is geen drie maar
6,2 miljoen euro.

Foto: Style Outlet

Maandag 29 november
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
maakt kennis met slimme meet verdeel kasten
tijdens haar werkbezoek in de Dubbele Buurt in
Halfweg. Geen woonbuurtje waar je direct
moderne technieken op het gebied van de
openbare verlichting verwacht. Maar van de 450
meet verdeel kasten in de gemeente zijn er
maar twee in Halfweg.

Foto: PR
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Donderdag 25 november
De verscherpte coronamaatregelen zorgen er
voor dat de verhuizing van de gemeente
Haarlemmermeer vertraagt. Het plan was dat de
gemeentelijke organisatie op 20 december zou
verhuizen. Afspraken na 20 december 2021 en
gepland op de nieuwe locaties, worden
voorlopig nog in het raadhuis afgehandeld.

Dinsdag 30 november
In Haarlemmermeer is ook dit jaar weer een
aantal gebouwen oranje verlicht, onder andere
het Raadhuis in Halfweg. Met het oranje licht
wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen
vrouwen. Dit is de internationale campagne
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van de
Verenigde Naties.

Foto: Kees v d Veer
Foto: Gemeente Haarlemmermeer
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Zondag 5 december
De bewoners van een woning aan de Friedalaan
in Zwanenburg zijn vanochtend rond 6.30 uur
het slachtoffer van een woningoverval. Vijf
mannen dringen de woning binnen en maken
geld en ‘persoonlijke bezittingen’ buit. Bij de
overval wordt ook geweld gebruikt, waardoor
twee bewoners: een 30-jarige man en een 21
jarige vrouw gewond raken. Beiden worden voor
behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.
De vrouw blijkt ernstig hoofdletsel te hebben en
zij wordt in het ziekenhuis opgenomen.

Woensdag 8 december
Mogelijk moeten er ingrijpende maatregelen
worden genomen om de toekomst van Schiphol
veilig te stellen. Juridische adviseurs van het
demissionaire kabinet adviseren draconische
maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet
aan stikstofregels en regels op het gebied van
geluid en overlast. Ook beschikt de luchthaven
niet over een natuurvergunning. Binnen het
kabinet zijn er grote zorgen over de kwestie, zo
zeggen bronnen tegen de NOS. Zonder
ingrijpende maatregelen zou volgens juristen
een vergunning afgegeven kunnen worden voor
zeker niet meer dan 400.000 vliegbewegingen
per jaar, een afname van 20 procent.

Maandag 6 december
Vandaag wordt prinses Amalia 18 jaar en
daardoor volwassen. Vanaf heden gaat zij ook
zitting nemen in de Raad van State waar zij
komende week geïntroduceerd wordt.

Foto: Schiphol

Vrijdag 10 december
Eigen Haard is omgetoverd in kerstsferen.
Onder andere de kerstboom buiten is
gesponsord door de firma Blom.

Foto: ANP

Dinsdag 7 december
De brandweer Halfweg/Zwanenburg rukt uit naar
Zijkanaal F Oost Halfweg. Ter plaatse blijkt er
brand te zijn achter een houtkachel. De brand is
doorgeslagen in de muur achter de kachel. Na
wat sloop- en bluswerkzaamheden, kan
uitbreiding voorkomen worden.

Foto: Facebook PR

Bij Don Bosco worden weer de traditionele
oliebollen en appelflappen gebakken. Jeugdleden van de jeugdvereniging gaan langs de
deuren om de producten te verkopen. De
bakkers moeten op oudejaarsdag weer vroeg uit
de veren om alles op tijd klaar te hebben.

Foto: Brandweer

Enkele weken geleden is de Dennenlaan,
tussen de Zwanenburgerdijk en de Wilgenlaan,
gerenoveerd. De opstelplaatsen voor het
parkeren zijn nu aan de zijkanten gerealiseerd
en nieuwe bomen en lantaarnpalen zijn
geplaatst. Het dorpse karakter komt nu veel
beter tot zijn recht. Tevens is een 30-km zone
ingevoerd. De kerstsfeer is inmiddels al op de
Dennenlaan aanwezig, een aantal winkeliers
heeft zelfs ook kerststraatverlichting voor de
deur staan. Traditiegetrouw heeft de Dorpsraad
Zwanenburg-Halfweg ook weer de kerstboom
laten plaatsen door het bedrijf van Robert Blom.

Foto: Facebook PR
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Elke tweede vrijdag van de maand, rond de klok
van twaalf uur start een heerlijke lunch in het
Dorpshuis. Afgelopen vrijdag konden negentien
gasten worden verwelkomd. De oorsprong van
deze activiteit komt van CEA De Hoek, maar is
door te stoppen van deze organisatie,
overgenomen door een aantal vrijwilligers.

filevorming naar de afslag Rottepolderplein. Een
derde auto ziet dit te laat en rijdt achterop de
stilstaande auto. Door de klap werd de
middelste auto doorgedrukt tegen de voorganger. Meerdere betrokkenen zijn nagekeken
door het ambulancepersoneel, maar niemand
moet voor nadere zorg naar het ziekenhuis.
De tweede rijstrook is afgesloten in verband met
de hulpverlening en bergingswerkzaamheden.
Woensdag 15 december
Vanavond wordt een hele strenge lockdown
afgekondigd. Alleen de essentiële winkels mogen
nog open blijven. Horeca moet ook sluiten en
culturele activiteiten zijn niet meer toegestaan. Voor
veel mensen zal dit een eenzame kerst gaan
betekenen.

Foto: Facebook PR

Zaterdag 11 december
Door corona is het niet mogelijk om een
kerstmarkt op een vaste locatie te houden.
Daarom hebben een aantal inwoners het
initiatief genomen om een dergelijke Kerstmarkt
op verschillende plaatsen in het dorp te houden.

Het Meerlandenfonds maakt bekend welke
organisaties en verenigingen een bijdrage
ontvangen. In deze omgeving krijgen
Handbalvereniging VOS €500 en De Buurttuin €100.
Dinsdag 21 december
De ramen zijn vanochtend bevroren, vooral van
de auto’s. De eerste matige vorst op de dag dat
de winter weer begint.

Foto: Facebook PR

Zondag 12 december
Na een spannende race, weet Max Verstappen
het wereldkampioenschap Formule 1 binnen te
halen. De beslissing viel pas in de laatste ronde
van de laatste wedstrijd van dit seizoen.

Woensdag 22 december
Afgelopen week werd bekend dat de sloop van
de Oude Mavo aan de Dennenlaan ernstig wordt
vertraagd door de aanwezigheid van asbest en
daarom is stilgelegd. Nu is dat natuurlijk niet zo
verwonderlijk bij een gebouw dat in de jaren 60
van de vorige eeuw is gerealiseerd. De aannemer ontdekte steeds meer asbesthoudende
materialen en moest daarom het werk stil
leggen. Eerst moeten alle binnenmuren en
binnen spouwbladen op vakkundige en op de
wettelijk voorgeschreven wijze worden
verwijderd. De aannemer staat voor heel veel
extra werkzaamheden.

Foto: ANP

Dinsdag 14 december
Door werkzaamheden, zoals het snoeien op
diverse plaatsen in het dorp, is het verkeer
ontregeld. Regelmatig stuit men op slecht
aangegeven wegafsluitingen. Dit tot grote
ergernis van de bewoners en bezoekers.
Drie auto’s zijn vanavond betrokken geraakt bij
een kettingbotsing op de A200 (Halfweg) richting
Haarlem. Twee auto’s staan stil vanwege

Foto: Facebook PR
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Donderdag 23 december
In de hele provincie Noord-Holland wordt
vanochtend gewaarschuwd voor ijzel. De regen
die vanuit het westen komt bevriest direct op het
ijskoude wegdek. Dit komt door de zeer lage
temperatuur van de afgelopen dagen. Op
diverse plaatsen glijden auto’s van de weg. Ook
in de beide dorpen blijkt het op diverse plaatsen
zeer glad te zijn. In de loop van de dag loopt de
temperatuur weer behoorlijk op en verdwijnt de
ijzel.

Woensdag 29 december
Vandaag wordt de Kalender Kortebaan-draverij
2022 bekend gemaakt. Voor Zwanenburg is
deze draverij op 25 juni.

Foto: Kortebaandraverij

Donderdag 30 december
Door een defecte spoorbrug rijden er geen
treinen tussen Amsterdam Centraal en
Haarlem sinds 7.00 uur. ProRail meldt dat de
brug inmiddels is hersteld. De treinen zullen
rond 9.00 uur weer volgens de normale
dienstregeling moeten rijden. De NS heeft
vanochtend stopbussen ingezet. Die rijden
tussen Amsterdam Sloterdijk, HalfwegZwanenburg, Haarlem Spaarnwoude en
Haarlem.

Foto: Rijkswaterstaat

Vrijdag 24 december
De Nederlandse wielrenster Amy Pieters is
donderdagmiddag tijdens een wegtraining in de
buurt van het Spaanse Calpe gewond geraakt
door een aanrijding. Ze verloor daarbij het
bewustzijn. Een traumahelikopter heeft haar
naar een ziekenhuis gebracht. Daar heeft
Pieters inmiddels een operatie ondergaan aan
haar hoofd.

Vrijdag 31 december
Het is haast een traditie, maar ieder jaar op
oudejaarsdag ontstaan er containerbranden,
meestal door vuurwerk. Deze keer is het op de
Amsterdamsestraatweg in Halfweg.

Foto: ANP
Foto: Brandweer

Vanavond rijden agrarische jongeren uit de
Haarlemmermeer met versierde en verlichte
trekkers een tocht door een deel van de
Haarlemmermeer. De actie is opgezet om een
beetje sfeer te geven aan de kerstdagen voor de
inwoners van Haarlemmermeer. De tocht ging
onder andere door Vijfhuizen, Nieuw-Vennep en
Hoofddorp. Helaas gaat men niet naar
Zwanenburg en Halfweg.

Ondanks het vuurwerkverbod wordt er nog veel
siervuurwerk afgestoken. De lucht boven
Zwanenburg wordt helder verlicht door de vele
vuurpijlen.

Foto: Facebook PR

Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam heeft
onlangs op verzoek van de Erfgoedvereniging
Heemschut het Boezemgemaal Halfweg
aangewezen tot monument. Het jonge

Foto: Facebook PR
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monument is gebouwd in 1975-1977. Het
nieuwe gemeentelijk monument verving in 1977
het uit 1852 daterende stoomgemaal van het
Hoogheemraadschap Rijnland, dat al veel
langer rijksmonument is.

De Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en de
Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg,
Boesingheliede en omstreken hebben hun
beroep bij de Rechtbank Haarlem tegen de
verleende omgevingsvergunning voor de bouw
van een distributiecentrum op het voormalige
fabrieksterrein van Ahrend Cirkel aan de
Domineeslaan in Zwanenburg ingetrokken. Het
bleek niet goed mogelijk om verkeersoverlast
aan te tonen.
Woensdag 5 januari
Gemeenteraadsleden van Haarlemmermeer
kregen in mei 2020 een mail van de eigenaren
van de grond aan Houtrakkerweg 60 in Halfweg.
Zij beklaagden zich dat hun bouwinitiatief steeds
vastloopt bij de gemeente en dat de gemeente
Haarlemmermeer niet aan de bouwplannen zou
meewerken. Dat zit anders in elkaar, volgens B
en W. Er was sprake van steeds wisselende
contactpersonen die zich dan weer moesten
inlezen, vervolgens er een andere visie op
nahielden en dat alles weer van vooraf aan
begon.

Foto: Google maps

Zaterdag 1 januari
Een auto veroorzaakt veel schrik bij een automobilist, omdat de auto op de verkeerde weghelft rijdt op de IJweg. Deze auto veroorzaakt
een aanrijding met een paaltje in de
Populierenlaan. De beschadigde auto gaat
opnieuw richting IJweg. Ter hoogte van Beem
verliest de chauffeur de macht over het stuur en
verdwijnt in de berm. De politie constateert dat
er alcohol in het spel is.

Foto: Mediahuis

De vrijwilligers van de Speeltuinvereniging zijn al
weer druk bezig met het opbouwen van de
schaatsbaan in de speeltuin. Vanaf zaterdag 8
januari en zondag 9 januari kan er weer worden
geschaatst.

Foto: Facebook PR

Dinsdag 4 januari
De huidige brandkranen in Kennemerland zijn
onderdeel van het drinkwaterleidingnetwerk. Het
blijkt dat er met de tijd minder water door de
brandkraan stroomt. Dat is voor het dagelijks
gebruik van bewoners geen probleem, maar wel
voor de bluscapaciteit van de brandweer. Er is
dan niet altijd voldoende druk voor de brandweer om mee te blussen. Vanaf heden neemt de
brandweer in een speciaal voertuig voldoende
bluswater zelf mee.

Foto: Speeltuinvereniging

Donderdag 6 januari
Wielrenster Amy Pieters uit Zwanenburg wordt
vandaag door een specialistisch team van
Eurocross vanuit Spanje vervoerd naar een
ziekenhuis in Nederland, waar de medische
behandeling wordt voortgezet. Dat meldt haar
ploeg SD Worx. Pieters, die in een Spaans
ziekenhuis in een kunstmatige coma wordt
gehouden sinds een zware valpartij tijdens een
training op 23 december, wordt per vliegtuig
vervoerd.

Foto: Brandweer
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Dat de kappersbranche lijdt onder de lockdown
wordt steeds duidelijker. In de etalages van D 4
Your Hair in Zwanenburg zijn daarom poppen
neergezet, waardoor het van afstand lijkt alsof
de wet overtreden wordt. Maar handhaving hoeft
hier niet in te grijpen want het gaat om een
ludieke actie met teksten gericht tot minister
president Mark Rutte.

Donderdag 13 januari
Op 1 januari 1982 namen Peter en José
Pijnaker de groentezaak over van de oom van
Peter, maar pas op 26 januari van dat jaar kreeg
de zaak de naam ‘P. Pijnaker, groente- en
fruithandel’, de dag waarop Peter en José in het
huwelijk traden. Dit betekent, dat de zaak
inmiddels 40 jaar bestaat.

Foto: PR

Foto: Peter Vreeswijk

Haarlemmermeer krijgt een Geboortebos in Park
Zwanenburg. Op 16 februari worden de eerste
Geboortebomen in het park geplant. Het
Geboortebos staat symbool voor de wens dat
ieder kind kan opgroeien in een groene,
gezonde wereld.

Door worteldruk worden tegels en asfalt
regelmatig omhoog gedrukt. Vaak krijgen de
stratenmakers de schuld. De echte boosdoener,
de boom, staat er echter zwijgend naast. Er
bestaat geen ei van Columbus voor dit
probleem. Alle bomen verwijderen is geen
oplossing.

Foto: Gerard Uijttenboogaard (Studio JIJ)
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Vrijdag 7 januari
Treinverkeer stil door aanrijding met persoon.
De aanrijding gebeurde rond 13.45 uur bij
Sloterdijk. Meerdere hulpdiensten werden
opgeroepen, waaronder een mobiel medisch
team. De NS meldt dat de verstoring enkele
uren in beslag kan nemen. De politie gaat uit
van zelfdoding.

Dinsdag 18 januari
De gemeente Haarlemmermeer is zo ambitieus
met het plannen van zonneakkers voor de
productie van groene stroom dat een deel van
die stroom door de beschikbare capaciteit
mogelijk niet kan worden gebruikt. En dat
terwijl Haarlemmermeer plannen maakt voor
de komst van 1.000 hectare zonneakkers,
met name nabij de luchthaven Schiphol.

Dinsdag 11 januari
Ondanks het feit dat alleen niet-essentiële
winkels open mogen besluit Jenke Haverhals
toch om zijn zaken open te doen. Volgens hem
kan het niet anders want staat ook hij met de rug
tegen de muur.

Foto: Joop Touw

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad

Foto: RTL Nieuws
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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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Dit is de privacyverklaring van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg gevestigd in
Zwanenburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
64618315 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de
Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt
wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken of deelnemen aan door de vereniging
georganiseerde activiteiten.
1.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1
De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a.
zich inschrijft als lid van de vereniging
b.
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een evenement, of een andere activiteit die de
Vereniging aanbiedt;
c.
een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
1.2

De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens.
a.
Naam;
b.
Voornaam Voorletters;
c.
Adres;
d.
E-mailadres;
e.
Telefoonnummer;
f.
Leeftijd:
g.
Geslacht:
h.
Bankrekeningnummer;
i.
Tijdens activiteiten gemaakte foto’s.
j.
In het boekjaar volgend op opzegging van het lidmaatschap worden al deze gegevens
verwijderd.

1.3

De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a.
verzoeken van u in behandeling te nemen:
b.
u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q.
namens de Vereniging:
c.
de dienstverlening aan u te verbeteren;
d.
de contributie te innen;
e.
de website of de nieuwsbrief van de Vereniging te optimaliseren;
f.
contact met u op te nemen of te onderhouden;
g.
een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
h.
foto’s te publiceren in de nieuwsbrief, de media of op de website.

2.

Informatie wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen per e-mail aan het secretariaat rudi.hogeboom@gmail.com voor:
a:
meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b:
vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c:
inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d:
het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3.
3.1

Beveiliging van uw gegevens
Het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH geeft hiermee aan, dat de hiervoor genoemde
gegevens alleen beschikbaar zijn voor de bestuursleden voor de hun toegekende
werkzaamheden en niet kunnen en zullen worden gebruikt door andere personen.
De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.
De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een
rechterlijke uitspraak.

3.2
3.3

4.

Wijziging privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
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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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GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER
ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON: 020 - 4975213

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

Wordt donateur en of vriend(in) van de Stichting
Het bestuur is inmiddels voor de eerste keer dit jaar bijeengekomen in een soort brainstormsessie om na
te denken hoe zij het, hopelijk eerste volledige, fietsjaar gestalte kunnen gaan geven. Er zullen ook
bijeenkomsten met de coördinatoren, vrijwilligers georganiseerd worden. Dit alles met het doel om direct
er een fantastisch, gesmeerd jaar van te maken
De Stichting Samen Fietsen ZWH heeft geen eigen vaste inkomsten.
De financiële dekking van onze activiteiten (fietstochtjes) en onkosten (denk aan verzekeringen, stalling,
onderhoud, website, administratie, bankkosten) wordt gedeeltelijk gedekt uit de jaarlijkse bijdrage van de
Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg.
Om de continuïteit van de Stichting blijvend te kunnen garanderen zijn wij op zoek naar u als Donateur
of Vriend(in) van de Stichting. Het verschil tussen beiden is dat een donateurs eenmalig een bijdrage
overmaakt en de vriend(in) van de Stichting jaarlijks (tot wederopzegging) een vaste bijdrage overmaakt
van € 20,00.
Vult hieronder uw NAW-gegevens in en lever het formulier in bij een van onze bestuursleden of in onze
speciale brievenbus (van de Seniorenvereniging) in het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg.
Aanmelding Donateur of Vriend(in) van de Stichting:
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Ik word Vriend(in) van de Stichting

JA

/ NEE

(omcirkel wat van toepassing is)

Ik word Donateur van de Stichting

JA

/ NEE

(omcirkel wat van toepassing is)

Ik wil vermeld worden op de website van
de Stichting Samen Fietsen ZWH

JA

/ NEE

(omcirkel wat van toepassing is)

En wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger neem dan contact op met Arnoud Hulst (06-16287873).
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Wist u dat:
•

Bij een laag inkomen en bijzondere kosten die u niet kunt betalen wellicht ondersteuning
mogelijk is? Bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, tandartskosten of rechtshulp?
Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente.
Dit heet bijzondere bijstand. Zie ook
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bijzondere-bijstand

•

Ook op de digitale Sociale Kaart van Haarlemmermeer onder meer informatie over
toeslagen en bijdragen, zie de “tegel” Geld en
https://www.socialekaarthaarlemmermeer.nl/sdu/geld/toeslagen-en-bijdragen

•

Ook Haarlemmermeer is aangesloten bij de website https://www.ikwilvervoer.nl/ , zodat
alle lokale vervoersmogelijkheden in beeld komen? Neem een kijkje.

•

Op de website van Haarlemmermeer voor Elkaar nog een decemberkalender met
aardigheidjes als dank voor vrijwillige inzet beschikbaar staat? Zie
https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/decemberkalender-2021

•

De Vrijwilligerscentrale ook in 2022 een bezoekje wil brengen met de zgn. Frisse Blikken
Tour om met jullie informatie en ervaringen uit te wisselen over vrijwilligersinzet?
Aanmelden kan via https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/frisse-blikken-tour

Meer informatie over de gemeente via de website: https://www.haarlemmermeer.nl/nieuwsoverzicht

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@gmail.com
Aangesloten bij ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor pedicures. Om de
kwaliteit als medisch pedicure te waarborgen volg ik jaarlijks verschillende bijscholingen.
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TWEE JAAR LEVEN MET CORONA
Inmiddels hebben wij al twee jaar lang te maken
met het coronavirus, ook wel Covid-19 genoemd.
Een virus dat ontstaan is eind 2019 in de Chinese
stad Wuhan.
In eerste instantie leek het een virus, dat ver weg
was voor Europa. Al eerder waren er virussen die in
die regio ontstaan waren en weer verdwenen
waren. Er was dan ook weinig onrust, over het
gevaar dat het ook in Europa de kop op zou steken.
Iets waar wij ons achteraf sterk in vergist hebben. In
januari bleek dat in Noord-Italië het virus hard
toesloeg.
Veel mensen schrokken van de beelden uit Noord-Italië, waar de ziekenhuizen vol stroomden en het
aantal doden als gevolg van dit virus hard opliep. Het kwam dus ineens veel dichterbij. De kans dat de
besmetting zich uit zou breiden was zeer groot. Immers dit gebied en de directe omgeving, is bekend om
de wintersport. Het was dan ook zeer goed mogelijk dat het virus zich snel over Europa uit zou breiden.
In Nederland leek het enige tijd weg te blijven. Tot het moment dat het eerste Covid geval in Nederland
op 27 februari 2020 werd geconstateerd. Daarna ging het hard, vooral in gebied ten zuiden van de grote
rivieren, waar het mede door de carnavals activiteiten ook hard toesloeg.
Op 15 maart 2020 besloot het kabinet
tot sluiting van de scholen en de horeca.
Het aantal ziekenhuis opnames was
inmiddels opgelopen tot over de 300
patiënten per dag. De maatregelen
werden bekend gemaakt tijdens een
persconferentie, waarvan er nog velen
zouden volgen. Opvallend en nieuw was
de aanwezigheid van een gebaren tolk.
De eerste tolk, Irma, werd beroemd
mede vanwege de manier waarop zij het
hamsteren uitbeeldde.
Dit vanwege het massaal hamsteren van Nederlanders van met name toiletpapier. Nog geen week later
op 23 maart 2020 volgde nog strengere maatregelen. Het aantal ziekenhuis opnames was inmiddels
gestegen tot over de 600 patiënten per dag. Vooral voor ouderen betekenen de maatregelen het risico
van eenzaamheid. Bezoekers aan verpleeghuizen en zorgcentra zijn niet meer toegestaan. Men kan
alleen van achter glas elkaar nog zien. In de loop van de maanden april en begin mei liep het aantal
besmettingen weer dusdanig terug, dat op 11 mei 2020 en later op 1 juni 2020 de scholen en de horeca
weer opengesteld werden. Wel kwam er een verplichting om in het openbare vervoer mondkapjes te
dragen. Iets wat nu nog steeds van kracht is. Voor de Seniorenvereniging ZWH betekende dit, dat wij
met onze activiteiten weer van start konden gaan. Dit gold niet voor bijvoorbeeld bingo, busreizen en de
feestmiddagen.
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De zomer van 2020 verliep relatief rustig voor wat betreft besmettingen en ziekenhuis opnames. Toch
bleef de dreiging, want er was nog steeds geen middel tegen dit virus. Diverse farmaceutische bedrijven
waren druk bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Echter dit kost tijd. De angst dat het virus weer
toe zou slaan was niet zo gek. In de loop van september 2020 begonnen de besmettingscijfers en de
ziekenhuisopnames weer hard op te lopen. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat op 14 oktober 2020 de
horeca weer gesloten werd. Omdat de cijfers erg hoog bleven besloot het kabinet op 1 december 2020
tot een mondkapjes plicht. Inmiddels leken de eerste vaccins beschikbaar te komen. Het duurde toch
nog even voordat er goedkeuring kwam voor het gebruik van deze middelen. Omdat de cijfers opnieuw
toch hoog bleven werd er op 15 december 2020 een harde lockdown ingevoerd. Hierdoor zakten de
cijfers iets, maar liepen daarna toch op.
Elders in Europa werd inmiddels al voor het einde
van het jaar, gevaccineerd. In Nederland duurde
het nog tot 6 januari 2021 voordat de eerste
vaccins gezet werden. De besmettingen bleven
hoog, alsmede de ziekenhuis opnames. Het
kabinet besloot daarom een avondklok in te
voeren. Dit was een omstreden besluit, waar
tegen veel protest was. Op diverse plaatsen liep
dit uit tot rellen. Nadat de cijfers toch iets
gunstiger werden mochten de basis en
middelbare scholen op 1 maart 2021 weer open.
Dit onder grote druk uit de maatschappij vanwege
de achterstand die in het onderwijs ontstonden.
Met de hoop dat de cijfers weer wat lager zouden worden doordat een groot deel van de kwetsbare
ouderen inmiddels een vaccin hadden gekregen, werd de harde lockdown op 28 april 2021 weer
ingetrokken. Hierbij werd ook de avondklok weer afgeschaft. In mei en juni 2020 leek het effect van de
vaccinaties resultaat te hebben. Op 31 mei 2021 werden de middelbare scholen weer geopend en op 26
juni 2021 mocht ook de horeca weer open. Ook de mondkapjesplicht werd afgeschaft. Nadat vanaf juli
2021 de besmettingscijfers weer opliepen door een nieuwe variant, de Delta variant, besloot het kabinet
tot invoering van een coronapas voor de horeca. De cijfers liepen toch weer op en op 6 november 2021
werd de mondkapjesplicht in winkels en openbare gebouwen weer ingevoerd. Hoewel al veel
Nederlanders twee keer gevaccineerd waren, bleek dit toch niet voldoende. Er werd met een derde
vaccin, de zogenaamde boosterprik gestart. Inmiddels bleek de volgende variant de kop op te steken: de
Zuid Afrikaanse ofwel omikron variant, die nog besmettelijker was, bereikt op 24 november 2021 ook
Nederland. De angst voor deze variant zorgde ervoor dat op 28 november 2021 de avondkloklockdown
weer ingevoerd werd. De angst voor de omikron variant was zo groot dat er op 18 december 2021, vlak
voor de kerstdagen opnieuw een harde lockdown kwam. De cijfers zakten en de omikron leek minder
gevaarlijk te zijn. Wel waren er nog besmettingen, maar de ziekenhuisopnames zakten. Op 14 januari
2022 mochten het onderwijs en de kappers weer open, gevolgd op 25 januari 2022 door de nietessentiële winkels. Sinds die tijd lijkt het erop dat het virus meer de vorm van een griep gaat krijgen.
Laten wij het hopen.
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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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