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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 

 
 

 

http://www.autovoorraad.nl/
mailto:info@autovoorraad.nl
http://www.zegstroografmonumenten.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 

 

MAART 2022 
 

Van de redactie: 
 

Gelukkig zijn wij weer volop actief met de diverse activiteiten. Van twee van deze activiteiten een aantal 
foto’s. De overige foto’s staan op de website. Veel mensen zullen ook weer blij zijn dat op 18 maart de 
bingo weer van start gaat. 
 
De leden van onze vereniging kunnen ook dit jaar weer hun inkomstenbelasting formulier laten invullen. 
 
Begin april hopen wij ook weer van start te kunnen gaan met het Samen Fietsen. Dit is natuurlijk wel 
afhankelijk van het weer. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Henk van Ommeren 
 
 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

 

e-mail:  
voorzitter@sv-zwh.nl  
 
Telefoon: 06-162 878 73 

 

Henk van Ommeren 

Secretaris AI 

 

e-mail: 
secretaris@sv-zwh.nl 
info@sv-zwh.nl 

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester AI 
Incasso en ledenadministratie 
 

e-mail: 
penningmeester@sv-zwh.nl 
ledenadministratie@sv-zwh.nl 
Telefoon: 06-289 448 96 

 
 

Schets dorpshuis voorpagina: 
Heren 5 architecten bv 

 

Redactieadres 

Henk van Ommeren 
 

e-mail: redactie@sv-zwh.nl 
Telefoon: 06-520 843 81 

Adres: Dr. Baumannplein 52 
1165 MD Halfweg 

 

Bezorging maandblad 

Voor klachten en opmerkingen: 
 

Willem Tavenier 
020-4972209 

Uiterste inleverdatum volgende editie:  Vrijdag 25 maart 2022 

http://www.sv-zwh.nl/
mailto:voorzitter@sv-zwh.nl
mailto:secretaris@sv-zwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@sv-zwh.nl
mailto:redactie@sv-zwh.nl
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VASTE 

VERENIGINGSACTIVITEITEN  
 

 

 

BINGO   

 

CREA HOBBY CLUB 

Info: 

Tiny Hulst 
06-54693813 

 
 

Info: 
Rie van Soest 
06-38515980 

 
Plaats: Gebouw Speeltuinver. Plaats: Dorpshuis 

            3e vrijdag van de maand 
vanaf 13.00 uur 

     1e en 3e  maandag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

 

JEU DE BOULES   

 

KLAVERJASSEN I 

Info: 
 

Volgt later 

 Info: 
Joke van 
Bekkum 

06-36005641 
 

Plaats: Terrein Eigen Haard Plaats:  Dorpshuis 

 
Start medio 2022 

Iedere dinsdag van de maand 
13.30-16.00 uur 

 

 

 

KLAVERJASSEN II  
           

 

KOERSBAL 

Info: 

Arnoud Hulst 
06-16287873 

 

Info: 
Alda Belt 

06-53185747    

 

Plaats : Dorpshuis   Plaats: Dorpshuis  

             Iedere donderdag van de maand 
13.00 - 16.30 uur 

   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 Plaats: Dorpshuis 

Op afspraak 
Van maart tot en met september 

  Iedere woensdag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

WALKING FOOTBALL  SENIOREN VERVOER 

Info: 

Rien Kruijt 
06-29555708 

 

 
Info: 06-26700567 

Alleen bellen 
Maandag t/m vrijdag 

Van 17.00 tot 18.00 uur 

 Plaats: Veld vv Zwanenburg 

            Iedere dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur 

Rob 
Mulder 
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Na de gunstige berichten over corona, heeft het bestuur in overleg met de coördinatoren van de 
diverse activiteiten besloten, om medio februari weer van start te gaan. Naast de vaste 
wekelijkse en twee wekelijkse activiteiten, zoals de Crea Hobby Club, het klaverjassen op 
dinsdag en donderdag, de koersbal en het sjoelen, geldt dit ook voor de bingo en de busreizen. 
Dit zal veel van onze leden plezier doen. De eerste bingo is op 18 maart. Arnoud Hulst en 
Willem Tavenier zijn ook al weer druk bezig met het organiseren van een busreis. Deze zal 
plaatsvinden op 6 mei. Meer over deze activiteiten elders in dit maandblad. 
 
De gevolgen van de huidige vorm van corona, lijken op dit moment zo beperkt, dat veel 
maatregelen soepeler konden worden. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, behalve in het 
openbaar vervoer. De anderhalve meter hoeft niet meer aangehouden te worden. Wel blijven 
maatregelen, zoals geen handen schudden en hygiëne, van kracht. Als u zichzelf prettiger voelt 
door toch een mondkapje te willen gebruiken, zal niemand u daarop aankijken. Veel van onze 
leden behoren immers tot de groep hoog risico, alleen al vanwege de leeftijd. 
 
Komende periode gaan wij kijken of het mogelijk is om onze jaarvergadering te organiseren.  
Die zal dan waarschijnlijk in het tweede deel van april worden gehouden. Ook wordt gekeken 
naar de mogelijkheid om weer een feest te organiseren. U ziet dat er weer veel mogelijk gaat 
worden. Op naar normaal zullen wij maar zeggen. 
 
Bij onze vaste activiteiten zijn her en der wat mensen afgevallen. Gevolgen van corona, maar 
mogelijk ook omdat men veel minder contact heeft gehad de laatste twee jaar. Mocht u toch 
weer wat willen doen: Op de vorige pagina staan de diverse activiteiten. Schroom niet om eens 
te gaan kijken of contact op te nemen. Dit geldt ook voor het samen Fietsen, waarover elders in 
dit blad veel meer informatie. 
 

Het bestuur 
 
 

 

 

* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 
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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 

Loes 
Jansen 

 
 

 

 

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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BUSTOCHT NAAR RIDDERKERK EN ROTTERDAM 
 

Door versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen wij weer een busreis organiseren. Deze 
bustocht komt in een tijd waar alles duurder is geworden, zoals voedsel, energie en vooral de diesel  
voor de bussen, waardoor ook de kosten van de busreis duurder zijn geworden. 

Waar gaan wij deze keer heen: 
Vertrekdatum:             Vrijdag 6 mei 2022 
Vertrekplaats:             Dorpshuis tijd: 9:00 uur 
Thuiskomst:   Tussen 18:00 en 18:30 uur 
Opgeven bij:   Willem Tavenier telefoon: 020-4972209 
                                    Bij geen gehoor telefoon: 06-16287873 
Kosten incl. diner:  € 65,00 per persoon 

Indien U de reis annuleert wordt € 25,00 in rekening gebracht. 

Zorg bij inschrijving voor een telefoonnummer van de 
achterblijvers. 

 

Indien u per bank betaalt, moeten wij dit vóór 4 april op onze rekening hebben o.v.v. busreis Rotterdam 
NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg – Halfweg. 

 

Wij worden ontvangen met twee kopjes koffie/thee met een chocoladegebakje. De chocolatier geeft ook 
een demonstratie bonbons maken, waarvan hij ons laat proeven. Natuurlijk kan men ook chocolade 
kopen. 

 

Om 12:15 uur vertrekken wij naar Rotterdam voor een drie 
gangendiner bij restaurant De Zwaan t/o de Euromast. 

Daarna vertrekken wij met de bus voor een rondrit. De 
chauffeur kan u over alle bijzonderheden tijdens de rit 
vertellen. Om 15:30 uur zijn wij weer terug en kunnen wij ons 
inschepen voor een tour over de maas van circa 1 uur met de 
River Cruise. De tocht lijdt ons langs alle highlights van 
Rotterdam. U kunt aan boord voor eigen rekening een lekker 
afzakkertje bestellen. 

 

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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Verjaardagen  
Maart 2022 
 
02 Maart De heer Kortenoeven    87 jaar 
03 Maart Mevrouw Klootsema-Leijendekker  86 jaar 
03 Maart Mevrouw Sloove-Blommestijn  87 jaar 
05 Maart Mevrouw Heikens-Mescher   91 jaar 
06 Maart De heer Wiebes    87 jaar 
07 Maart Mevrouw Oldenburg-de Fouw  87 jaar 
18 Maart Mevrouw Verbeek-Visser   88 jaar 
19 Maart Mevrouw Heyt-Böhne    96 jaar  
23 Maart De heer van der Flier    90 jaar 
  De heer Bols     88 jaar 
  Mevrouw Janssen-Grijpink   88 jaar 
  Mevrouw Goedhart-    87 jaar 
27 Maart Mevrouw de Vos-de Wit   92 jaar 
29 Maart Mevrouw Mailly-Henneman   92 jaar 
31 Maart De heer Groothuis    87 jaar 
 
Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. 
Vanzelfsprekend feliciteren wij alle overige leden (aantal 48) die in de maand maart 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 wilt u niet vermeld worden in het verenigingsblad, neem dan a.u.b. 
contact op met de ledenadministratie. 
 

 

 

Nieuwe Leden  
 

Februari 2022 
 
De heer de Boer  Zwanenburg 
De heer Koper  Zwanenburg 
 
Het bestuur wenst hen uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten. 
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De Bingo gaat gelukkig weer beginnen. 

 

Wij zullen dit, naast de informatie in het maandblad, ook laten weten:  

• Op Facebook: Seniorenvereniging ZWH  

• Op de website: www.sv-zwh.nl 

 

Wij houden de Bingo in 2022 op iedere 3de vrijdagmiddag van de maand in het gebouw van de Speeltuin 
vanaf 13:00 uur. Het duurt tot ongeveer 16:30 uur. 
 

De 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 komende bladen te staan. 
Indien de bingo in februari door gaat geeft u dan even op bij: 

Tiny Hulst telefoon:  06 – 54693813. 
 

 

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. 

http://www.sv-zwh.nl/
http://www.eetfabriek-producten.com/
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AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2022 
 
In april hopen wij U weer van dienst te kunnen zijn om de aangifte 
Inkomstenbelasting 2021 in te vullen. 
 
U kunt hiervoor een afspraak maken met Linda van Akkeren telefoon 06-21808111 
op 21 maart 2022 van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Om in aanmerking te komen voor GRATIS aangifte bij ons te doen, mag uw 
inkomen niet hoger zijn dan € 31998 voor een alleenstaande en met partner  
€ 40944 per jaar. 
 
Voor het doen van de aangifte hebben wij het volgende nodig: 
 Machtigingscode van de belastingdienst per persoon 
 Alle jaaropgaven van inkomsten 
 Alle jaaropgaven van de banken 
 Alle afschriften voor de hypotheekrenteaftrek 
 Alle bewijzen voor aftrekpost van giften en zorgkosten. 
 
Zonder machtigingscode kunnen wij U helaas niet helpen. 
 
Heeft u deze niet ontvangen van de Belastingdienst dan kunt u bellen naar 
telefoon: 088-1236555. Daar vraagt u per persoon een code aan voor de 
inkomstenbelasting. Deze worden binnen 5 werkdagen aan u toegestuurd. 
 
Houdt daar rekening mee als er een afspraak gemaakt wordt. 
 
Wilt u ook zorg- en of huurtoeslag aanvragen, dan heeft u daar een andere 
machtigingscode voor nodig. Telefoon: 0800-0543, het duurt ook 5 werkdagen 
voor deze code binnen is. 
Wij hebben ook de brief van de woningbouwvereniging nodig, waar de huur op 
vermeld staat vanaf juli 2021. 
 
Belastingteam 
Sabine de Reus 
Linda van Akkeren 
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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):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr:  Toevoeging:     
Postcode:  Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  E-mailadres:    

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is: 

NL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
 
 
Datum: Handtekening:   

 
Mijn partner wordt ook lid: 

Voorletter(s):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr.:  Toevoeging:     
Postcode:   Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  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 incasso- 

opdrachten 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 Zwanenburg- 

Halfweg 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) 

 

http://www.sv-zwh.nl/
http://www.sv-zwh.nl/
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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.    Beveiliging van uw gegevens 
3.1 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. 

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. 

3.3 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. 

  

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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Wat gebeurde er in januari/februari 2022 
 

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. 
 
Maandag 17 januari 
In de 18e eeuw wilden er maar weinig jongens 
naar zee. De betaling was niet best, het leven 
aan boord hard en dat er in de steden veel meer 
vrouwen dan mannen waren, wordt grotendeels 
aan de zeevaart geweten. Velen vonden op zee 
de dood. Na een zeeslag op 5 augustus 1781 bij 
de Doggersbank, werd geld ingezameld. 
Hiermee ontstond het Vaderlandsch Fonds ter 
Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst. De 
beheerders van een Amsterdams fonds wilden 
overleg met de Haarlemmers. Dat vond op 1 
december plaats in Halfweg. Geen van de 
partijen wilden naar de andere stad komen. 
Hieruit ontstond een gezamenlijk Vaderlandsch 
Fonds dat de Haarlemse naam aannam. Een 
belangrijke doelstelling was het opleiden van 
zeeofficieren.  

 
Afbeelding: Nationaal Maritiem Museum 

 
Woensdag 19 januari 
In het HCNieuws een serie interviews met 
bewoners aan de Ringdijk rond de 
Haarlemmermeer. Deze keer zijn dit de 
Zwanenburgers Erik Vermeulen (60) en zijn 
vriendin Renskje Stol (50) die aan de 
Lijnderdijk wonen. 

 
Foto: Trudy Witteman 

 
Voor Milou de Boer (7) is het vandaag een 
spannende dag: De Zwanenburgse krijgt haar 
eerste coronavaccinatie. Onder toezicht van 
haar moeder Esther de Boer, krijgt zij het vaccin 
op de XL-vaccinatielocatie op Schiphol. Alle 

kinderen tot en met elf jaar kunnen vanaf 
vandaag hun eerste coronavaccinatie halen. 
Net als kinderen van 12 tot en met 17 jaar 

krijgt deze doelgroep twee prikken, met een 
lage dosering van het Pfizer-vaccin.  

 
Foto: Toussaint Kluiters 

 

De 30 kilometerstickers die zijn geplakt in de 
Dennenlaan in Zwanenburg zijn volgens een 
raadslid van Haarlemmermeer niet fraai en 
weinig doeltreffend. Wethouder Ruigrok weet na 
onderzoek te vertellen dat het geen actie was 
van de gemeente of van Veilig Verkeer 
Nederland. Wat haar betreft mogen de stickers 
blijven hangen omdat dit een stukje 
bewonersinitiatief is om een wijk veiliger te 
maken.  

 
Foto: PR Facebook 

 

Donderdag 20 januari 
Twee inwoners hebben sinds kort het initiatief 
genomen tot de Rollende Boekenkast. De 
Rollende Boekenkast is een rolkoffer vol goede, 
gratis boeken, die op afspraak thuis wordt 
bezorgd en ook weer opgehaald. Alle boeken 
die iemand wil hebben, mogen eruit gehaald en 
gehouden. Via de website: www.wijdelen.nl, 
worden boeken gratis doorgegeven.  

 
Foto: PR Facebook 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Dinsdag 25 januari 
In de Essenlaan ontstaat er brand in een op een 
oprit staande auto. Bij aankomst van de 
brandweer staat de voorkant van de wagen in 
lichterlaaie. Ondanks de inspanningen van de 
brandweer raakt de auto zwaar beschadigd. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vanaf morgen gelden er minder strenge maat-
regelen voor coronamaat. Zo is er in veel 
gevallen geen quarantaine meer nodig als men 
geen klachten heeft. Buiten mogen er weer sport 
wedstrijden gehouden worden met publiek. De 
horeca en theaters mogen weer open tot 22.00 
uur. De nieuwe minister Kuipers maakt dit 
bekend op een persconferentie. 

 
Foto: NOS/NPO 

 
Ten noorden en ten zuiden van het station 
Halfweg zijn blauwe zones aangelegd. Dat is 
gebeurd na klachten vanuit Halfweg over 
parkeeroverlast. Het gaat om het hele gebied 
tussen het Dokter Baumannplein, de 
Amsterdamsestraatweg en de Oranje 
Nassaustraat tot aan de Zwanenburgerdijk.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Als je over de nieuwe boezembruggen loopt 
richting oude suikerfabriek, kom je langs de 
pilaren met de twee zwanen. Ze behoren bij het 
gehele complex van voorheen de suikerfabriek, 
vormden de afsluiting van het totale complex en 
zijn in eigendom van Cobraspen. Na de 
herinrichting van de N200 staan de pilaren met 

de zwanen totaal verloren, zonder hekafsluiting, 
op de openbare weg en wel tussen voet- en 
fietspad. De twee zwanen en de pilaren 
verkeren in zeer slechte conditie. De eigenaar 
deelt mee dat waarschijnlijk nog dit jaar 
begonnen wordt met de renovatie van het 
kasteel. De pilaren met de zwanen zullen daarin 
worden meegenomen. Ook de renovatie van het 
kantoor, die als laatste aan de beurt komt. Het 
idee is om hier een horecalocatie van te maken 
in combinatie met de nog te realiseren 
jachthaven en de bouw van een hotel. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 

Donderdag 27 januari 
Afgelopen weken zijn er diverse bomen gekapt 
in park Zwanenburg. Dit moet gedaan worden 
om een schouwpad langs de sloot te maken. Dit 
schouwpad moet er zijn zodat de gemeente het 
verplichte slootonderhoud kan uitvoeren. Daar-
naast waren deze populieren aan het einde van 
hun levensfase, waardoor ze gevaar opleverden 
voor de omgeving in verband met vallende 
takken. Nieuwe bomen komen op grotere 
afstand van de sloot. 

 
Foto: Spaarnwoude 

 

Amy Pieters heeft eind vorig jaar, tijdens haar 
val in Spanje, ernstig hersenletsel opgelopen. 
Dit meldt de chirurg van de wielrenster uit 
Zwanenburg. Verder is haar situatie 
onveranderd. Pieters ademt zelfstandig, maar is 
momenteel nog altijd niet bij kennis.  

 
Foto: Orange pictures 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296832/wielrenster-amy-pieters-in-ziekenhuis-na-aanrijding
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296832/wielrenster-amy-pieters-in-ziekenhuis-na-aanrijding


25 
 

Door het instellen van blauwe parkeerzones op 
de Haarlemmerstraatweg in Halfweg, wijken 
PostNL busjes nu uit naar onder andere Kinheim 
en de Domineeslaan. Omdat dit soort voertuigen 
’s nachts niet in het dorp mogen worden 
geparkeerd, krijgen diverse bestuurders een 
boete. De gemeente is op zoek naar een 
oplossing, samen met PostNL. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zondag 30 januari 
De Amsterdamse vaart richting Haarlem is 
gedurende langere tijd afgesloten. Dit vanwege 
een ongeval, waarbij een auto na een botsing op 
zijn kop in de trekvaart terecht komt. Naast 
andere hulpdiensten, rukt ook de brandweer 
Halfweg/Zwanenburg, uit. De bestuurder wordt 
gereanimeerd en vervolgens naar het 
ziekenhuis gebracht. 

 
Foto: Brandweer 

 
Later op de dag moet de brandweer opnieuw 
uitrukken. Nu om assistentie te verlenen bij het 
afhijsen van een patiënt in Zwanenburg. 

 
Foto: Brandweer 

 
Maandag 31 januari 
De eerste storm van dit jaar is een feit. De storm 
krijgt de naam Corrie. In het kustgebied vinden 
er windstoten plaats van 120 kilometer per uur. 
Heel Nederland krijgt een waarschuwingscode 
oranje. Vliegtuigen hebben moeite met het 
landen en diverse vluchten worden geannuleerd. 
De storm is vooral goed zichtbaar aan de kust. 

 
Foto: Video You Tube 

 
Woensdag 2 februari 
Veel bedrijven hebben te maken gehad met 
ernstige financiële problemen door de corona- 
maatregelen. Sportschool Experience Fitness in 
Halfweg heeft de hele coronaperiode tot nu toe 
overleefd zonder overheidssteun. De klanten 
zijn trouw gebleven en men heeft geen 
overheidssteun nodig gehad. Eigenaar Jeroen 
Visser (45), woog 7 jaar geleden 150 kilogram, 
wat uiteindelijk de reden was dat hij twee jaar 
geleden de sportschool begon.  

 
Foto: PR Facebook 

 
Donderdag 3 februari 
De gemeente Haarlemmermeer heeft enige tijd 
geleden al bezwaar aangetekend tegen 
uitbreiding van de Amsterdamse haven in de 
Houtrakpolder. Nu heeft de gemeente Haarlem 
aangegeven dat ook zij de polder als een buffer 
zone tussen de grote steden wil behouden. 
 
Vrijdag 4 februari 
Vandaag worden in het kader van Wereld-
kankerdag verschillende plekken paars verlicht. 
Overal op de wereld worden dan markante 
gebouwen paars verlicht, zo ook in Halfweg 
kleuren de suikersilo’s van SugarCity paars. 
Op Wereldkankerdag kleurt Nederland paars, 
dat staat voor een symbool van steun, 
eerbetoon en dankbaarheid.  

 
Foto: PR Facebook 
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De autospuit van de brandweer Halfweg 
Zwanenburg is enige tijd weg geweest. Dit 
omdat de Cobra Coldcutter erop werd inge-
bouwd. Kazerne Halfweg Zwanenburg is nu een 
van de 2 korpsen binnen de Veiligheidsregio 
Kennemerland die beschikt over een Cobra. 

 
Foto: Brandweer 

 
Vandaag worden de laatste muren neergehaald 
van het pand van de voormalige Oude Mavo in 
de Dennenlaan, naast het nieuwe dorpshuis. De 
sloop moest heel voorzichtig plaatsvinden, 
omdat de asbesthoudende muren onder zeer 
strenge, wettelijk voorgeschreven voorwaarden, 
gesaneerd moesten worden. Al met al heeft de 
uitvoering van het werk langer geduurd dan 
gepland.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Dinsdag 8 februari 

 

Overal in de gemeente 
Haarlemmermeer zijn 
grote borden op pilaren 
geplaatst. Hierop zijn de 
affiches van de 14 
politieke partijen opge-
hangen. Deze hebben 
allemaal dezelfde af-
meting. Wel zo netjes. 
Helaas wordt er even- 
goed op diverse 
plaatsen wild geplakt. 

 
Met name de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 
en de gelijknamige stichting als beheerder van 
dorpshuis en sporthal, hebben aangegeven 
weinig trek te hebben in een openingsfeestje 
van het Dorpshuis voor een geselecteerd 
gezelschap, want dat zou het worden in 
coronatijd. Met de gemeente aan hun zijde is 
daarom opnieuw tot uitstel besloten. De 
streefdatum ligt nu rond half juni van dit jaar.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Donderdag 10 februari 
Langs de Linieweg op bedrijventerrein Polanen 
komen extra parkeerplaatsen. Daar kunnen 
zelfstandigen die voor PostNL werken hun witte 
busjes ’s-nachts achterlaten. Het is een van de 
acties die de gemeente Haarlemmermeer wil 
ondernemen om de parkeeroverlast van witte 
busjes in Zwanenburg weg te nemen. De busjes 
van eigen werknemers van PostNL worden al 
geparkeerd bij het distributiecentrum op 
bedrijventerrein Polanen. Maar het bedrijf zet 
ook tientallen zelfstandige ondernemers in om 
pakjes te bezorgen. Zij rijden met eigen meestal 
witte busjes die voorheen na het werk langs de 
Haarlemmerstraatweg werden geparkeerd. 

 
Foto: Google maps 

 
Niet voeren. Dat is het advies als het om de 
halsbandparkiet gaat. De gifgroene en nogal 
luidruchtige exoot gaat nogal eens over de tong 
vanwege de overlast. Behalve het gekrijs van de 
vogels is ook poep op straat, op de stoep en op 
auto’s voor een aantal inwoners een ergernis. 
Vooral ’s-winters. Dat is de periode waar ze voor 
voedsel aangewezen zijn op woonwijken. De 
conclusie is in alle gevallen: Niet voeren. Dan 
hebben halsbandparkieten minder reden om 
naar woonwijken toe te komen. Ook is minder 
voedsel in de wintermaanden van invloed op de 
halsbandparkietpopulatie: Die wordt kleiner. 

 
Foto: Shutterstock.  
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Vrijdag 11 februari 
Medewerkers van Hoogheemraadschap 
Rijnland hebben bij het boezemgemaal in 
Halfweg het eerste glasaaltje van het jaar 
gevangen. Ieder voorjaar maken deze zeer 
jonge palingen een lange reis van zesduizend 
kilometer vanuit de Sargasso Zee in de 
Atlantische Oceaan naar de Noordzee. De 
glasaal zwemt het zoete water van Nederland 
binnen en groeit daar op tot volwassen paling. 
Om te weten hoe het met de soort gaat, wordt 
de intrek langs de kust gemonitord. De eerste 
glasaaltjes werden gevonden in de speciale 
passage bij Halfweg die in 2014 in gebruik 
genomen werd. Het is een speciaal aangelegde 
doorgangspoort, voor vissen die van zout naar 
zoet water willen, of andersom. De passage, 
een soort tunnel door de waterkering, is om te 
voorkomen dat migrerende vissen niet worden 
verpulverd in de draaiende vijzel van het 
gemaal. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Anders dan de naam doet vermoeden, is de 
Bietenbrug niet geïnspireerd op de uitdrukking. 
’De bietenbrug op gaan’ zou zijn oorsprong 
hebben bij bietenboeren. Om hun producten in 
een schip te kunnen laden, moesten zij met een 
kar een speciale brug over. Soms was deze 
spekglad, waardoor de boer zomaar kon 
uitglijden en hierbij zijn bieten zou laten vallen. 
Reden voor de benaming was gelukkig geen 
laag vertrouwen. Inspiratie was een voormalige 
opslagplaats voor bieten in de buurt. In het 
Haarlems Dagblad een impressie van de brug 
van Eric Coolen. 

 
 
Maandag 14 februari 
Tijdens een persconferentie van het kabinet is 
vandaag bekend gemaakt dat een aantal 
maatregelen vanwege corona, op 18 februari 

komen te vervallen. Veel versoepelingen gaan 
aanstaande vrijdag in, per 25 februari sneuvelen 
bijna alle andere coronamaatregelen. Per direct 
vervalt het advies om thuis maar vier bezoekers 
te ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt 
gewijzigd in: Werk de helft van de tijd thuis. 
Vanaf 25 februari hoeft men geen mondkapjes 
meer te dragen, met uitzondering van het 
openbaar vervoer. Ook de anderhalve meter 
komt te vervallen. De horeca mag dan weer 
open gedurende de normale openingstijden. 
Alleen handenschudden en hygiënische 
maatregelen zijn nog van kracht. 

 
Foto: ANP 

 
Woensdag 16 februari 
De eerste bomen zijn geplant in het geboortebos 
in Park Zwanenburg. Dat valt nog niet mee met 
de krachtige wind en natte vette klei. Dit is met 
Spaarnwoude, Provincie Noord-Holland en 
Stichting Nationale Boomfeestdag op initiatief 
van Staatsbosbeheer in het kader van de 
bossenstrategie. 

 
Foto: PR Facebook 

 
De kinderen van de Margrietschool in Halfweg 
hebben de mogelijkheid om tijdens de gym-
lessen en in het speelkwartier te schaatsen op 
het schoolplein. Na een moeilijke schoolperiode 
met veel beperkende maatregelen is er eindelijk 
eens iets ludieks voor de kinderen geregeld.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

https://www.facebook.com/hashtag/geboortebos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUipsy5t1Fe9CnIL7h3MsyYZVVbvbUH2pjGx835ZWzIEeXPMyfRik3B5BERtC6YizEeQhwlRj7FQ1FYcer00SC6VOi42v2ds2SnkrAE-dwjtDa-74RCshl1yn-dH63O4697toarP55WDMhbViiESQlEBIDpXBHb7Xgey7n1Eqgbf0Hjw8uCo6M39XtlaLycg4Io2umP4IQp-vrU_Sw2p8P6&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/spaarnwoude/?__cft__%5b0%5d=AZUipsy5t1Fe9CnIL7h3MsyYZVVbvbUH2pjGx835ZWzIEeXPMyfRik3B5BERtC6YizEeQhwlRj7FQ1FYcer00SC6VOi42v2ds2SnkrAE-dwjtDa-74RCshl1yn-dH63O4697toarP55WDMhbViiESQlEBIDpXBHb7Xgey7n1Eqgbf0Hjw8uCo6M39XtlaLycg4Io2umP4IQp-vrU_Sw2p8P6&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/groups/322172354550436/user/100064689038742/?__cft__%5b0%5d=AZUipsy5t1Fe9CnIL7h3MsyYZVVbvbUH2pjGx835ZWzIEeXPMyfRik3B5BERtC6YizEeQhwlRj7FQ1FYcer00SC6VOi42v2ds2SnkrAE-dwjtDa-74RCshl1yn-dH63O4697toarP55WDMhbViiESQlEBIDpXBHb7Xgey7n1Eqgbf0Hjw8uCo6M39XtlaLycg4Io2umP4IQp-vrU_Sw2p8P6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Staatsbosbeheer/?__cft__%5b0%5d=AZUipsy5t1Fe9CnIL7h3MsyYZVVbvbUH2pjGx835ZWzIEeXPMyfRik3B5BERtC6YizEeQhwlRj7FQ1FYcer00SC6VOi42v2ds2SnkrAE-dwjtDa-74RCshl1yn-dH63O4697toarP55WDMhbViiESQlEBIDpXBHb7Xgey7n1Eqgbf0Hjw8uCo6M39XtlaLycg4Io2umP4IQp-vrU_Sw2p8P6&__tn__=kK-y-R
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Donderdag 17 februari 
Vandaag is er een tweede storm dit jaar. De 
naam is Dudley. Er zijn takken uit bomen 
gewaaid, en er sneuvelden bomen. Langs de 
kust heeft de harde westenwind de zee tegen de 
kust opgestuwd, maar dat heeft maar mondjes-
maat geleid tot duinafslag. Een 167 meter lang 
en 28 meter breed vaartuig, de Sea Viking, is 
door de storm op het talud van de Kanaaldijk in 
IJmuiden gebotst en heeft daar even 
vastgelegen. 

 
Foto: Ko van Leeuwen 

 
Vrijdag 18 februari 
Na de storm Dudley van gisteren, die her en der 
schade heeft veroorzaakt, is het vandaag 
helemaal raak. Een zeer zware storm, Eunice 
richt overal grote schade aan. Bomen worden 
ontworteld en beschadigen veel auto’s, 
dakpannen vliegen in het rond, gevelplaten 
komen los en schuttingen worden omver 
geblazen. Wegen worden afgezet en het 
openbaar vervoer zoals bussen en treinen 
worden stilgezet. Op Schiphol worden al voordat 
de storm begint, 300 vluchten geannuleerd. 
Elders in het land vallen zelfs vier doden door de 
storm. Het is één van de zwaarste stormen van 
deze eeuw. 

 

 

Door stormschade is de Kinderboerderij de 
Knuffelweide gesloten. 
 

Zaterdag 19 februari 
Vandaag is het puinruimen. Bomen die op auto’s 
liggen en de wegen blokkeren, worden 
opgeruimd. Voor de brandweer een bijna 
onbegonnen werk. Op de Troelstralaan en in 
Kinheim moeten stukken weg en trottoir 
afgesloten worden vanwege het risico van 
vallende dakpannen. 

 

 
 
Zondag 20 februari 
Na twee stormen wordt er ook vandaag getracht 
om puin te ruimen. Echter de volgende storm is 
vandaag alweer op komst, genaamd Franklin. 
Deze is minder heftig maar veroorzaakt nog 
genoeg schade. 

 
Foto: Brandweer 

 
Na twee weken komt er een einde aan de 
Olympische Spelen in China. Het resultaat mag 
er zijn: 8 gouden, 5 zilveren en 3 bronzen 
medailles. Deze keer waren het vooral de 
vrouwen op de schaats die de prijzen binnen 
haalden. 
 
 
Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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De Crea Hobby Club weer in actie 
 
 
 
Net zoals veel andere leden van onze vereniging 
zijn ook de dames van de Crea Hobby Club blij 
dat zij weer actief kunnen zijn. Hoewel op 
maandag 21 februari 2022 was het aantal 
deelnemers beperkt tot slechts een zestal. Veel 
minder dan de totaal 17 deelnemers die er zijn.  
 
Vermoedelijk vonden een aantal deelnemers de 
harde wind, die er nog steeds was na de drie 
stormen van afgelopen dagen, iets te veel van het 
goede. 

  
 

  
 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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Deze keer waren een aantal dames bezig met het 
maken van een soort eierwarmer of een kapje 
over een bonbon. Niet alle deelnemers doen 
hetzelfde tijdens de Crea Hobby Club. Dat 
varieert van kaarten maken, tot mozaïeken, 
breien en kleedjes maken. Net waar iemand op 
dat moment plezier in heeft. 

Dat is de kracht van de Crea Hobby Club. De 
gezelligheid staat centraal. 

Heeft u belangstelling: Kom eens kijken op de 1e 
en 3e maandagmiddag van de maand in het 
Dorpshuis. Inlichtingen:  
Rie van Soest, tel. 06-38515980 

 

 
 

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 oog-
heelkundige 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. 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
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OOK KOERSBAL IS WEER GESTART 
 

Het heeft even geduurd maar de deelnemers van koersbal konden zich weer vermaken met hun 

spelletje. Uit de eindstanden over 2021 lijkt het er op, dat wie schrijft, die blijft.  
 

 

Eindstanden 2021 

1 Lia Brusselaars 372 

2 Alda Belt 349 

3 Gerda Franken 332 

4 Tilly Kloosterman 309 

5 Annie Udo 292 

6 Betty Fontaine 285 

7 Janny van Eijken 269 

8 Annemarie Boeser 260 

9 Ciska Thomas 255 

10 Wim Büch 243 

11 Jaap Poelgeest 174 

12 Tinie Eerdhuizen 164 

13 Alie Konings 134 

 

  
 
Sinds 1980 wordt Koersbal, wat lijkt op Jeu de 
Boules, ook in Nederland beoefend. Het wordt 
binnen gespeeld op een mat van 8x2 meter. Het 
doel is om de grote ballen (koersballen) zo dicht 
mogelijk bij de kleine witte bal (de Jack) te gooien 
(zie foto rechts).  

 

Er wordt iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 
11.15 uur gespeeld in het Dorpshuis. Er is ruimte 
voor nieuwe spelers.  
 

Heeft u belangstelling, neem dan even contact op 
met Alda Belt, telefoon: 06-53185747.  
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Halverwege de activiteiten is er tijd om uitgebreid gezellig koffie of thee te drinken. Meer foto’s zijn te 
zien op de website: www.sv-zwh.nl. 
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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 

Voorzitter 

 

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

Telefoon: 06-162 878 73  

Henk van Ommeren 

Secretaris 

 

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

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester AI 

 

e-mail: 
penningmeester@ samenfietsenzwh.nl 

 
Telefoon: 06-289 448 96 

 
 
 

 

 
 

 
Suzanne Rietveld 

ZorgMies is er voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken. 
 

Voor senioren 
• persoonlijke begeleiding • huishoudelijke ondersteuning 
• boodschappen doen • wandelen of een uitstapje maken 
• samen koken of tuinieren • begeleiding en vervoer naar arts of therapeut 
• 24-uurszorg / waakdiensten • aflossing van uw vaste mantelzorger 
• maatwerkdiensten • 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 

http://www.samenfietsenzwh.nl/
mailto:secretaris@samenfietsenzwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@sv-zwh.nl
http://www.zorgmies.nl/
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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 

 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

 

 

http://www.oskamreizen.nl/
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 
 

 
 

Informatie en mededelingen 
 

Een groep vrijwilligers is actief bezig met de voorbereiding van het eerste volle seizoen van Samen 
Fietsen. Gekeken wordt naar de vorm waarin één en ander georganiseerd moet gaan worden. Ook 
is er aandacht voor de publiciteit rond de activiteiten. Verder wordt er nog gekeken naar routes en 
rustplaatsen. 
 
Inmiddels heeft het bestuur besloten dat de deelnemers een kleine bijdrage moeten doen van  
€ 3,00 per rit. De Stichting heeft immers slechts beperkte inkomsten en het is niet de bedoeling dat 
de vrijwilligers opdraaien voor de kosten. Door deze geringe bijdrage blijft deelname wel 
laagdrempelig. Om dit te behouden wordt er wel gekeken naar andere mogelijke inkomsten. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar vrienden, donateurs en sponsors. Op deze wijze kunnen wij de vaste 
kosten zoals verzekeringen, opslag en onderhoud bekostigen. 
 
De twee duo fietsen en de riksja staan inmiddels met een paar kleine aanpassingen, klaar voor 
gebruik. De komende periode zal vooral ook gebruikt worden om nieuwe vrijwilligers te instrueren 
en te trainen. Dit is nodig omdat er voldoende rijders moeten zijn om de fietsen optimaal te kunnen 
gebruiken. Uiteraard zijn wij daarom op zoek naar nog meer vrijwilligers (zie elders in dit blad). Als 
het u leuk lijkt om met anderen te fietsen, schroom dan niet om even contact op te nemen. U krijgt 
dan uitgebreid informatie over wat het vrijwilliger zijn inhoud. Dit met de nadruk op het woord 
vrijwilliger. Immers het is geen verplichting en u wordt alleen ingezet als u zelf aangeeft tijd te 
hebben. 
 
In de komende editie van het maandblad meer over het Samen Fietsen. 
 
Het Bestuur 
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 
 

 
 

PERIODIEKE SCHENKINGEN 
 
In de vorige editie van het maandblad hebben wij een artikel gewijd aan het worden van donateur en of 
vriend(in) van de Stichting Samen Fietsen ZWH. Nu besteden wij aandacht aan de mogelijkheid van het 
“verstrekken” van een periodieke gift/schenking. 
 
De Stichting Samen Fietsen ZWH is door de belastingdienst erkend als een ANBI. Dit betekent: 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
Wat is periodiek schenken? 

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is 
vastgelegd in, veelal een onderhandse schenkingsovereenkomst of soms een notariële akte. De looptijd 
van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U dient tenminste 1 x per jaar een vast bedrag over te 
maken. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke 
maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI overmaakt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één 
keer overmaakt. 
 
Wat zijn de voordelen voor u als “schenker”. 

Het grote voordeel voor u is, dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een 
deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als 
periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. 
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: 
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of 
• meer schenken zonder dat het u meer kost. 
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd 
van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.  
 
Wat zijn de voordelen voor ons als ANBI-instelling? 

De voordelen voor ons als ANBI zijn, dat wij met uw structurele steun financiële middelen ontvangen 
welke ons in staat stelt om de doelstellingen van de Stichting Samen Fietsen ZWH te realiseren. 
 
Hoe regel ik een periodieke schenking? 

Wilt u ons steunen met een periodieke schenking, dan heeft u een onderhandse 
schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst kunt u opvragen via email 
(penningmeester@samenfietsenzwh.nl) of neem telefonisch contact op met H. Vorstermans  
06-28944896. 
 
Voor meer achtergrondinformatie zie eventueel de website van de belastingdienst 
www.belastingdienst.nl met zoekopdracht ANBI. 
 
En wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor de Stichting Samen Fietsen ZWH, neemt u dan contact op 
met Arnoud Hulst (voorzitter, 06-16287873).  
 

mailto:penningmeester@samenfietsenzwh.nl
http://www.belastingdienst.nl/
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Elkaar “Ontmoeten zonder Moeten” en ook 
deelnemen aan de Dans en Bewegingslessen op 
muziek? 
 

Dan bent u welkom op de woensdagochtend 

 

Waar: Eigen Haard 

           Huis van de Buurt  

 

Aanvang: 10.15-11.00 uur 

Bijdrage: € 1  (voor de koffie/thee) 

 
Aanmelden kan bij Suzan Ridgeway via: telefoon 06-
14739128 

 
 

Mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds 
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Elkaar “Ontmoeten zonder Moeten” en ook 
deelnemen aan de Zumba lessen? 
 

Dan bent u welkom op de woensdagochtend 

 

Waar: Eigen Haard 

           Huis van de Buurt  

 

Aanvang: 10.15-11.00 uur 

Bijdrage: € 1  (voor de koffie/thee) 

 
Aanmelden kan bij Suzan Ridgeway via: telefoon 06-
14739128 

 
 

Mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds 
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PUZZEL  
EUROPESE LANDEN 

 
 

 
X Y Z Z U V G R I E K E N L A N D O 

 
B Q X I T A L I Ë C G G P L V D N D 

 
G T U L K J I R N E T S O O U O C N 

 
D G A Ë I N E M E O R N R F D X W A 

 
E M R D U P X M M B J E T G N L T L 

 
N Y L U X D Y P E J U F U S A I G N 

 
E G O B B P U L L U B O G L L T O I 

 
M A S D K M G I J E U Q A T R O B F 

 
A F Y N N I E A T U T S L Ë E U F Z 

 
R E M A Ë J N X V S X L I G D W R O 

 
K J S L Q F E J U Y L N A I E E A O 

 
E I U R U C L V M L E A N N N N N K 

 
N R R E W B O Q S V U S N E D P K R 

 
C A P I J F P G O B C L Q D N H R O 

 
X G Y A E Q B L T H U Q R J M C I A 

 
E N C Y C K S B U L G A R I J E J T 

 
B O E S T L A N D L K G M Z K Y K I 

 
K H T F K B W E Z A T L A M V S K Ë 

 

 BELGIË BULGARIJE CYPRUS 

 DENEMARKEN DUITSLAND ESTLAND 

 FINLAND FRANKRIJK GRIEKENLAND 

 HONGARIJE IERLAND ITALIË 

 KROATIË LETLAND LITOUWEN 

 LUXEMBURG MALTA NEDERLAND 

 OOSTENRIJK POLEN PORTUGAL 

 ROEMENIË SLOVENIË 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crossword
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Crossword
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Zwanenburg/Halfweg  
 

Instanties/hulpdiensten Telefoon  Instanties Telefoon 

Noodgevallen 
politie/brandweer/ambulance 

112  Gemeentehuis Halfweg 0900-1852 

Gemeentehuis Hoofddorp 0900-1852 

Politie algemeen: 0900-8844  Burgerzaken gemeente 0900-1852 

Huisartsen: 

Med. Centrum Zwanenburg 

Bongers Huisartsenpraktijk 

Huisartsenprakt. Heeneman 

 

020-4489600 

020-4975080 

020-4974593 

 Amstelring Eigen Haard 020-4975444 

Ouderenadviseur 023-5698860 

RegioRijder 0900-9343 

OV reisinformatie 0900-9292 

Huisartsenpost Haarlemmerm 023-2242322 Belastingtelefoon 0800-0543 

Spaarne Gasthuis 023-2240000  ANWB alarmcentrale 088-2692888 

Algemene Hulpdienst 
Maandag-woensdag-vrijdag 
Tussen 16.00-17.00 uur 

020-4971111  Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 

Meerwaarde 023-5698888 

Mantelzorg en Meer 020-3335353 

Tandartsen: 

Tandartsenpraktijk Gouw 

J.A. de Kinder 

Tandarts Halfweg Niv Dent 

 

020-4972377 

020-4973346 

020-6592252 

 Luisterlijn Sensoor 0900-0767 

Kerken: 

Protestantse kerk H/ZW 

Parochie Onze Lieve Vr. 

 
020-4977303 

020-4977069 

Fysiotherapie: 

Fysiotherapie Lindenlaan 

Evolution Fysiotherapie 

Fysiotherapie Elzenkade 

 

020-4975002 

06-42557307 

020-4976490 

 Sint-Jacobus de Meerdere 023-5327780 

St Augustinus Kerk Vijfh. 06-12383288 

Ziggo servicelijn 0900-1884 

Dierenambulance 0900-0245 

Amstelring Wijkzorg 

Wijkteam Zwanenburg-Centr 

Wijkteam Zwanenburg West 

Wijkteam De Dijken 

 

06-12284665 

06-13644215 

06-43544839 

 Waterleiding PWN 0900-
4050700 

Storing Gas-Elektra 0800-9009 

Afvalbedrijf Meerlanden 0297-381717 

Bloedafname Atalmedial 

Voor afspraak 

 
088-0037705 

 Dorpshuis Zwanenburg 
Dennenlaan 133 

020-4974097 

 

  

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

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

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

Medisch Centrum Halfweg 
Houtrijkstraat 31-C 
1165 LJ Halfweg 

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

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

 
 

mailto:zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
mailto:zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
mailto:dedijken@amstelringwijkzorg.nl
http://www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/
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