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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 

 

APRIL 2022 
 
 
 

Van de redactie: 
 

Zo vlak voor de Paasdagen toch nog een editie van het maandblad. De paasbingo staat op 15 april al 
weer op het programma. Ook de busreis op 6 mei komt al weer aardig dichtbij. Verder de aankondiging 
van de jaarvergadering van de Seniorenvereniging ZWH en de Stichting Samen Fietsen ZWH op 13 juni. 
In deze editie vast de agenda’s, in de volgende editie meer informatie. 
 
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  29 april 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: 

Jan Gravemaker 
06-49082899 

 

Info: 
Betty Fontaine 
06-10114902 
Voor afmelden: 
06-16536125 

 
Plaats: In de regio Plaats: Dorpshuis 

Op afspraak 
Van april tot en met september 

  Iedere woensdag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

WALKING FOOTBALL  

 

Info: 

Rien Kruijt 
06-29555708 

 
Plaats: Veld vv Zwanenburg 

            Iedere dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur 
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Jaarvergadering 
Twee jaar achter elkaar hebben wij vanwege corona geen jaarvergadering kunnen houden. 
Even leek het erop dat het in november kon plaatsvinden. De besmettingen liepen dermate op 
dat wij moesten besluiten om de vergadering opnieuw uit te stellen. 
Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan. Op maandag 13 juni vanaf 13.30 uur zullen wij 
de jaarvergadering dan ook alsnog houden in het Dorpshuis. 
 
Bingo in het Dorpshuis 
Zoals de trouwe deelnemers inmiddels weten, houden wij de bingo in het gebouw van de 
Speeltuinvereniging. De reden is, dat de ruimte in het Dorpshuis ongeschikt is, om met 80 
deelnemers bingo te organiseren. 
Recent stond er een artikel in de Westerpost, dat ging over de bingo van de Zonnebloem. Daar 
waren 40 personen aanwezig en waren er nog enkele plaatsen vrij. Helaas suggereerde de 
journaliste Saskia Vreeswijk, dat er gemakkelijk minimaal 70 personen in deze ruimte konden. 
Bovendien suggereerde zij dat de Seniorenvereniging de bingo niet in het Dorpshuis wilde 
houden. 
Hiermee schend zij twee basisregels waaraan een journalist zich moet houden. Ten eerste 
moet zij objectief verslag doen, wat betekent, dat zij niet haar mening mag weergeven. Door 
te beweren dat er minimaal 70 mensen in de ruimte kunnen, houdt zij zich niet aan deze regel. 
Ten tweede moet een journalist beide partijen in de gelegenheid stellen om te reageren 
(Hoor en wederhoor). Ook aan deze regel houdt Saskia Vreeswijk zich niet. Immers zij heeft 
nog nooit contact gehad met het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH over dit onderwerp. 
Dit geldt overigens ook voor de Dorpsraad, die ons bestuur verwijt, dat wij kritiek hebben op het 
bestuur van het Dorpshuis. Dit is niet juist en bovendien heeft ook de Dorpsraad nog geen 
enkele keer gesproken met het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH. 
Wij betreuren de gang van zaken dan ook uitermate. 
 

Het bestuur 
 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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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 
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JAARVERGADERING OP MAANDAG 13 JUNI 2022 
 

Afgelopen jaren hebben wij vanwege corona geen jaarvergaderingen kunnen houden. Dat is nu 

wel mogelijk. Echter door allerlei omstandigheden kon deze jaarvergadering dit jaar niet eerder 

gepland worden. Wij hebben nu een datum vastgesteld. Noteert u de volgende datum: 

De jaarvergadering van de Seniorenvereniging ZWH en de Stichting Samen Fietsen ZWH wordt 

gehouden op maandag 13 juni 2022 in Het Dorpshuis. De voorlopige agenda’s zijn elders in het 

blad opgenomen. 

De vergaderstukken zelf volgen in het volgende maandblad. 

 

Het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH bestaat nu uit: 

Voorzitter:   Arnoud Hulst 

Secretaris:   Henk van Ommeren a.i. 

Penningmeester:  Henk Vorstermans a.i.  

 

Het bestuur van de Stichting Samen Fietsen ZWH bestaat uit: 

Voorzitter:   Arnoud Hulst 

Secretaris:   Henk van Ommeren 

Penningmeester:  Henk Vorstermans 

 

Zoals u ziet zijn dat dezelfde mensen. Wij zijn dan ook op zoek naar personen, die onze taken 

wat kunnen verlichten en interesse hebben in één van beide clubs zitting te nemen. Het zou ook 

goed zijn als de besturen versterkt worden door een vrouw. 

 

APOLLO DAMESMODE  
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg 

Telefoon: 020 – 497 5453 

     

Openingstijden: 

Maandag van 13.00 t/m 17.00 uur 

donderdag t/m zaterdag 

van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten 

 

Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij 
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JAARVERGADERING 

AGENDA 
 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 
 
Datum: Maandag 13 juni 2022 

Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) 

Locatie: Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133A 
  

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen 

3. Benoeming bestuursleden 

  Afgetreden zijn Jan van der Lugt, Rudi Hoogeboom, Liesbeth Grolman en Breggina Rovers. 

  Verkiesbaar op voordracht van het bestuur: Henk Vorstermans als penningmeester en Henk 

van Ommeren als secretaris. 

4. Ingekomen stukken 

5. Notulen jaarvergadering 25 april 2019 

6. Jaarverslag 2019 van de secretaris 

7. Financieel verslag 2019 penningmeester met toelichting op dit verslag 

8. Verslag kascontrole-commissie 2019  

9. Jaarverslag 2020 van de secretaris 

10. Financieel verslag 2020 penningmeester met toelichting op dit verslag 

11. Verslag kascontrole-commissie 2020  

12. Jaarverslag 2021 van de secretaris 

13. Financieel verslag 2021 penningmeester met toelichting op dit verslag 

14. Verslag kascontrole-commissie 2021  

15. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie  

16. Vooruitblik 2022 door de voorzitter 

17. Rondvraag 

18. Sluiting  

  
De jaarstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte. 
 
Wij hopen net als in 2019, op een grote opkomst. 
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Na vier maanden weer bingo! 
 

Het heeft even geduurd en velen hebben er naar uitgekeken. Op vrijdag 18 maart jl. was er weer bingo 
in het gebouw van de Speeltuinvereniging. 

 
 

Ook deze keer was de prijzentafel weer zeer goed 
gevuld. Bijna 80 deelnemers volgden de trekking 
van de nummers zeer geconcentreerd. Immers 
één nummertje missen betekent, dat op jouw 
formulier de bingo zeker niet zal vallen. 
 

Luid en duidelijk werden de nummers omge-
roepen. Met deze groep is de visuele display geen 
overbodige luxe.  
 

Bij een bingo moet de kaart uitgebreid 
gecontroleerd worden, voordat er een prijs mag 
worden uitgezocht. 
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Even ter herinnering: 
 
Wij houden de Bingo in 2022 op iedere 3de vrijdagmiddag van de maand in het gebouw van de Speeltuin 
vanaf 13:30 uur, zaal open om 13.00 uur. Het duurt tot ongeveer 16:30 uur. 
 

De planning is:  vrijdag 15 april (Paasbingo) 
   vrijdag 20 mei 
   vrijdag 17 juni   
 
In juli en augustus is er geen bingo. 

 

 

 

* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 
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Broers Optiek & Optometrie 

meer dan een brillenwinkel 

Broers Optiek & Optometrie Het is een klein 
familiebedrijf, waarvan twee optometristen 
(Soheil & Samiar) met ieder een eigen 
specialisme en ook hun moeder Fariba met 
jarenlange ervaring in de optiek en de vrouw 
van Soheil, Daniëlle, deel van uitmaken. 

Als optometrist zijn de broers Soheil en Samiar 
Madadi Far gediplomeerde paramedici, 
getraind om de ogen te onderzoeken op 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. 

 

 
 

 
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 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 

 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
http://www.zorgmies.nl/
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Wat gebeurde er in februari/maart 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. 
 
Donderdag 24 februari 
Rusland is vanochtend vroeg begonnen met een 
aanval op Oekraïne. President Vladimir Poetin 
kondigde in de nacht van woensdag op 
donderdag een militaire operatie aan tijdens een 
toespraak. De Europese Unie komt met nieuwe, 
zware sancties tegen Rusland. 

 
Foto: ANP 

 

Vrijdag 25 februari 
Uit solidariteit met Oekraïne zijn de Stompe 
Toren, het servicecentrum in Halfweg en 
SugarCity vanaf vandaag gehuld in de kleuren 
blauw en geel. Hiermee worden de inwoners 
van Oekraïne een hart onder de riem gestoken. 

 
Foto: Haarlemmermeer 
 

Zaterdag 26 februari  
De flauwe bocht van de N200 bij de Boezem-
brug, blijft een gevaarlijk punt. Een automobilist 
is vanmorgen zwaargewond geraakt nadat hij 
met zijn auto het water bij de sluizen is in- 
gereden. De bestuurder is gereanimeerd door 
de ambulancebroeders en met spoed afgevoerd 
naar het ziekenhuis. Hij was de enige in de 
auto.  

 
Foto: Nieuwsfoto.nl 

Het gemaal van Halfweg is te vinden aan de 
Wethouder van Essenweg nabij de 
Westrandweg (A5). Een speciale vispassage bij 
dit vijzelgemaal werd in 2014 in gebruik 
genomen. Sindsdien houdt Piet Ruijter 
nauwgezet bij welke vissoorten er door de 
barrage gaan, die de grens vormt tussen het 
brakke water van de Aziëhaven en het zoete 
van de Rijnlandse boezem. Ruijter doet  
onderzoekswerk in opdracht van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en 
Rijkswaterstaat. 

 
Foto: Mediahuis 
 

Zondag 27 februari 
De klokken van de kerken luiden vanochtend 
weer om de gelovigen op te roepen naar de 
kerkdienst te komen. Geruime tijd hebben wij dit 
geluid niet meer gehoord. Niet iedereen is daar 
altijd gecharmeerd van op dat tijdstip, maar het 
hoort erbij. 

 
Foto: PR Facebook 

 
In 2021 kon het 60-jarige jubileum van de 
bridgevereniging Ahrend-Cirkel niet doorgaan 
vanwege corona. Dit jaar lukt het wel. Het feest 
wordt gehouden bij tennisvereniging Lucky 
Strike. De bridgevereniging begon aan de 
Kruiswaal/Domineeslaan en werd opgericht door 
de medewerkers van de gelijknamige fabriek. 
Na sluiting van de fabriek volgden diverse 
verhuizingen. Nu de vereniging haar wedstrijden 
in het nieuwe Dorpshuis heeft heet de 
bridgevereniging Zwanenburg-Halfweg. 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Foto: PR Facebook 
 

Maandag 28 februari 
Meerdere verkiezingsposters in de gemeente 
Haarlemmermeer zijn beklad met neo-
nazistische teksten. Op een deel van de posters 
staan hakenkruizen getekend en de tekst 'Heil 
Hitler' geschreven. De meeste bekladdingen zijn 
in de omgeving van Zwanenburg. Burgemeester 
Marianne Schuurmans doet aangifte. 

 
Foto: Niels Steijn 
 

Ook in de dorpen wordt regelmatig op snelheid 
gecontroleerd. Deze keer is het in de Dennen-
laan. Geen overbodige luxe, want er wordt 
regelmatig veel te snel gereden binnen de 
bebouwde kom. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Woensdag 2 maart 
De oorlog in Oekraïne lijkt toch niet zo 
gemakkelijk te verlopen voor Rusland. De inval 
verloopt traag en er vallen veel slachtoffers aan 
beide zijden. Ook onder de burgers vallen de 
nodige slachtoffers. De wereld houdt zijn adem 
in. In de hele wereld worden demonstraties 
tegen de oorlog gehouden, zelfs ook in Rusland. 

 
Foto: EPA 

In 2017 werd toestemming gegeven de 
historische 19de eeuwse kleuren van het 
rijksmonument Huis Swanenburg over te 
schilderen. De gemeente vond dat goed omdat 
het pand toch verbouwd en gerestaureerd ging 
worden. Bij het aanvragen van de restauratie-
vergunning is onderzoek gedaan naar de 
kleurstelling, om die in ere te kunnen herstellen. 
Inmiddels heeft de eigenaar gemeld dat de 
restauratieplannen zo goed als klaar zijn en er 
een nieuwe vergunning aangevraagd wordt. In 
april of mei kan, als er een goede aannemer 
wordt gevonden, met de werkzaamheden 
worden begonnen. 

 
Foto: Paul Vreeken 

 
Veel bewoners hebben deze dagen de nieuwe 
WOZ aanslag ontvangen. Gelukkig blijkt in veel 
gevallen dat de waarde van de woning wel 
aanzienlijk hoger is, maar de totale aanslag niet 
zo veel hoger is. Anders is het alternatief 
bezwaar maken. 

 
Foto: Vereniging eigen huis 

 
Donderdag 3 maart 
De brandweer moet vanmiddag uitrukken voor 
een woningbrand in Nauerna. Het gaat in dit 
geval om een keukenbrand. Gelukkig is de 
brand snel geblust. 

 
Foto: Brandweer 
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Vrijdag 4 maart 
Als een blijvende herinnering aan de succes-
volle samenwerking bij het project De Nieuwe 
N200 en aan de vervanging van de Boezembrug 
in het bijzonder, is een plaquette onthuld door 
Nienke Bagchus, van Rijkswaterstaat en Marja 
Ruigrok, wethouder van de gemeente 
Haarlemmermeer  

 
Foto: Jaap de Vos 
 

Zaterdag 5 maart 
Helaas zijn buiten de openingstijden mensen op 
het terrein van de kinderboerderij De Knuffel-
weide geweest. Hierbij hebben helaas twee 
betonnen beelden een verminking opgelopen. 
De gans lag onthoofd op het tussenpad en het 
varken lag omgegooid met een kapotte poot.  

 
Foto: De Knuffelweide 
 

Zondag 6 maart 
In twee dagen tijd werden een groot aantal lege 
statiegeld flessen verzameld. De opbrengst is 
voor de inwoners van Oekraïne. Waar een klein 
dorp groot in is.  

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 7 maart 
Het tekort aan woonruimte voor met name onze 
kwetsbaarste ouderen gaat in een rap tempo 
groeien als er niets gedaan wordt. De 
vergrijzing zet ook in Haarlemmermeer in 
rap tempo door. Daarom is er bij voorbeeld 
behoefte aan woonvoorzieningen voor 
ouderen die 24 uur zorg nodig hebben. 

Omdat te realiseren wordt nog een hele 
klus. 

 
Afbeelding: Haarlemmermeer 

 
Dinsdag 8 maart 
Vandaag hebben Marcel van Leeuwen en 
Gerard van Solingen (Van Leeuwen 
Zwanenburg Sloopwerken(VLZS)) samen met 
Wim Hut en André Warmerdam (het Dorpshuis 
Zwanenburg-Halfweg) de vlag gehesen bij het 
Dorpshuis. De vlaggenmast is geschonken door 
het sloopbedrijf wat onder andere de Olm heeft 
gesloopt. Bij het ter ziele gaan van De Olm heeft 
ook de daar aanwezige vlaggenmast het niet 
overleefd. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Donderdag 10 maart 
Een vrouw is vanmiddag met haar scootmobiel 
te water geraakt op de Haarlemmerstraatweg 
vlak voor het Rottepolderplein in Halfweg. Een 
voorbijganger die haar zag liggen, springt het 
water in om het slachtoffer boven water te 
houden. Meerdere hulpdiensten komen met 
spoed. Naast een duiker van de brandweer is er 
ook een agent te water gegaan. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Zaterdag 12 maart 
In het kader van de nationale actie NLdoet is 
wethouder Marja Ruigrok vandaag één van de 
vrijwilligers die in stoomgemaal Halfweg 
meedoet. Onder het motto “Kom stoom afblazen 
in Stoomgemaal Halfweg” hebben de vijf 
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vrijwilligers die zich hadden aangemeld, één 
dagje geholpen met schilderen. 

 
Foto: Stoomgemaal Halfweg 

 
Ook bij woonzorgcentrum Eigen Haard waren er 
vandaag activiteiten in het kader van de actie 
NLdoet. Dit is iets wat overigens op deze locatie 
een jaarlijks terugkomend iets is. 

 
Foto: Eigen Haard 

 
Het Raadhuisplein in Hoofddorp kleurt vandaag 
geel en blauw vanwege de actie Cities With 
Ukraine. Veel mensen komen om hun solidariteit 
met Oekraïne te tonen. Er worden aangrijpende 
verhalen verteld en troost geboden aan de 
mensen die het nodig hebben. Ook 
burgemeester Marianne Schuurmans is 
aanwezig en biedt velen een luisterend oor. 

 
Foto: Haarlemmermeer 

 
Maandag 14 maart 
Vandaag is de eerste dag van de verkiezingen. 
De eerste twee dagen zijn speciaal bedoelt voor 
kwetsbare ouderen, die dan rustig kunnen gaan 
kiezen. De echte verkiezingsdag is woensdag 
16 maart. Er is vandaag ook een mobiele 
stembus aanwezig, die vanochtend onder 
andere aanwezig is bij Eigen Haard. Het gaat 
om een oude Amerikaanse schoolbus. 
Start verkiezingen. De bus uit 1968 is twee 
dagen verbouwd om stembureau te kunnen 
worden. Banken er uit, houten schotten aan 
weerszijden van de stemplank en een stembus 
zijn geïnstalleerd. En ruimte voor de leden van 
het stembureau. 

 
Foto: Haarlems Dagblad 

 
Dinsdag 15 maart 
Een 36-jarige man uit Hoofddorp heeft 6 
december vorig jaar een ware dollemansrit door 
Haarlemmermeer gemaakt nadat hij kort ervoor 
zijn 2-jarige zoontje met geweld bij diens 
moeder in Halfweg heeft ontvoerd. Vandaag 
verschijnt hij voor de rechter. Bij de achter-
volging zou hij door rood licht zijn gereden, deed 
aan spookrijden en is ook op politiewagens 
ingereden die de achtervolging hadden ingezet. 
Uiteindelijk eindigde het hachelijke avontuur in 
een berm in Lijnden. Er vielen geen gewonden. 

 
Foto: Politie 

 
Woensdag 16 maart 
Onder andere vandaag worden op diverse 
plaatsen de afvalbakken vervangen. Dit in het 
kader van de nieuwe methode van het afval 
scheiden. De nieuwe bakken worden afgeleverd 
en de oude bakken worden afgevoerd. 
Bakken voor gescheiden inzamelen van afval 
afgeleverd 

 
Foto: PR Facebook 

 
Donderdag 17 maart 
De lokale fractie van de VVD blijft de grootste 
partij in de Haarlemmermeerse gemeenteraad.  
De VVD wordt gevolgd door HAP, GroenLinks 
en D66. Tijdens de verkiezingsavond wordt al 
gesproken over een eventuele coalitie. Nieuw-
komers BVNL, FvD komen ook in de raad met 
een zetel. Lijst 12, heeft niet genoeg stemmen 

https://www.facebook.com/hashtag/citieswithukraine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpD_wQp9ELiDFZXNIlr73lBR8Ox331lgpBvA_h0547QkvvehYwKSKIpa80pgdn1e-2KpeKWVr2unYlg_G8sEmpJpXgGRJbWUtC1U6jbKT35t6ehR0Lc02pGhI-SWqMESBfcDx6Pg4YnZQurxbZ78IIIuiTH_slfqLtfjfD-Fwafs-pNTl-pQJXQIBohwI07NtzRItB1szQS5RPqo6xFCla&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/citieswithukraine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUpD_wQp9ELiDFZXNIlr73lBR8Ox331lgpBvA_h0547QkvvehYwKSKIpa80pgdn1e-2KpeKWVr2unYlg_G8sEmpJpXgGRJbWUtC1U6jbKT35t6ehR0Lc02pGhI-SWqMESBfcDx6Pg4YnZQurxbZ78IIIuiTH_slfqLtfjfD-Fwafs-pNTl-pQJXQIBohwI07NtzRItB1szQS5RPqo6xFCla&__tn__=*NK-y-R
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gekregen om een plek in de gemeenteraad te 
krijgen.  

 
Foto: Haarlems Dagblad 

 
In het kader van de artikelen reeks “Rondje 
Ringvaart” in HC nieuws wordt vandaag bij veel 
inwoners van onze dorpen bekende Klazien 
Tosseram-de Jager in het zonnetje gezet. 
Vanuit haar appartement aan de Irenestraat 
heeft zij een prachtig uitzicht over de 
Ringvaart en over Zwanenburg. 

 
Foto: Trudy Witteman 

 
Vrijdag 18 maart 
Ook in onze gemeente komen mensen aan die 
zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Er zijn 
al ongeveer 600 mensen in hotels opgevangen, 
maar er zijn ook vluchtelingen die bij inwoners 
thuis onderdak hebben gevonden, bijvoorbeeld 
bij kennissen, vrienden of familie. Om hen de 
juiste hulp en voorzieningen te kunnen bieden, 
is het belangrijk dat bekend is dat zij in onze 
gemeente zijn opgevangen.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Zaterdag 19 maart 
De politie heeft vanmiddag twee personen aan-
gehouden bij de controle van een woning aan de 
Inlaag in Zwanenburg. Agenten treffen een grote 
hoeveelheid chemicaliën aan. Aanvankelijk 
rukken de agenten uit voor een melding van een 
uit de hand gelopen ruzie. Eenmaal ter plaatse 

ontdekken agenten de illegale chemicaliën. 
Hierop werd het tweetal aangehouden. De 
brandweer heeft in de woning en in twee auto’s 
metingen verricht.  

 
Foto: Brandweer 

 
Dinsdag 22 maart 
Vanaf vandaag hoeft het niet meer, een 
mondkapje op in het openbaar vervoer. Het was 
één van de eerste coronamaatregelen die werd 
ingevoerd, en één van de laatste die werd 
afgeschaft. Wat vandaag ook verdwijnt is het 
testen voor toegang voor nachtclubs en 
evenementen zonder vaste zitplaats met meer 
dan 500 bezoekers. Daarmee zijn er dan in 
Nederland geen locaties meer waar je het 
coronatoegangsbewijs hoeft te laten zien om 
binnen te komen. De CoronaCheck-app kan nog 
wel nodig zijn voor reizen naar het buitenland. 

 
Foto: ANP 

 
Vrijdag 25 maart 
Haarlemmermeer heeft de Spaarndammerdijk 
voor vijf miljoen euro laten reconstrueren. Al 
snel na de fusie met Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude in 2019 bleek dat de dijk er slecht 
aan toe was. De historische Spaarndammerdijk 
heeft een waterkerende functie en dat is een 
verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Uit onderzoek bleek die in orde te 
zijn. Het wegdek daarentegen was slecht en de 
kosten om dat op te knappen kwamen voor 
rekening van Haarlemmermeer. Volgende week 
zal de dijk weer beschikbaar zijn voor alle 
verkeer. 

 
Foto: Toussaint Kluiters 
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Zaterdag 26 maart 
Tijdens het openingsfeest van het nieuwe 
seizoen van de Speeltuinvereniging, is het 
mogelijk om lekker te jumpen op de nieuwe 
airtrampoline. Het openingsfeest vindt plaats op 
2 en 3 april. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 

 
Zondag 27 maart 
De klok is vannacht weer een uur vooruit 
gegaan. Voor iedereen dus een korte nacht. 
Ook zijn er genoeg mensen die het vergeten en 
dus te laat op een afspraak komen. 

 
Afbeelding: Word 

 
Maandag 28 maart 
Het is nu ook mogelijk om een pasfoto te laten 
maken bij Avia Xpress op de Dennenlaan 163. 
Naast de pasfoto is men ook gekoppeld aan de 
RDW, makkelijk om gelijk uw rijbewijs aan te 
vragen/of te verlengen. 

 
Foto: Photo me 

 
Een inwoner uit Spaarndam, is in 2021 ont-
slagen als penningmeester van de parochie De 
Meerliede. Hij weigert ondanks een dwangsom 
de administratie over te dragen. Vandaag is er 
weer een kort geding voor de Haarlemse 
rechtbank, om hem te dwingen dit alsnog te 
doen. In oktober is hem een dwangsom van 
maximaal 25.000 euro opgelegd om de 
gegevens alsnog over te dragen. Omdat daar  
nog steeds geen gehoor aangegeven is, nu een 

dwangsom van maximaal 150.000 euro 
gevraagd. 

 
Foto: Hein Flag 

 
Dinsdag 29 maart 
Gisteren zijn er nog twee wallischer zwartneus 
schapen bevallen bij kinderboerderij De 
Knuffelweide. Een ooi heeft een ooitje (vrouw) 
en de andere heeft een rammetje (man) 
gekregen. De dames staan nog even op stal om 
aan de jongen te wennen.  

 
Foto: De Knuffelweide 

 
Woensdag 30 maart 
In het weekend van 16 en 17 april is de 
Wethouder van Essenweg afgesloten voor al het 
verkeer. Dit in verband met het grote festival 
Awakenings. Bewoners die gebruik moeten 
maken van deze weg, krijgen een ontheffing in 
de vorm van een zogenaamde VIP kaart. Het 
terrein zelf zal afgesloten zijn tot 26 april. 

 
Foto: PR Facebook 

 
 
 
Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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Eindelijk kunnen wij weer een Paasbingo organiseren 
 
Op vrijdag 15 april 2022 kunnen wij weer de PAASBINGO organiseren. Deze is alleen voor leden van de 
Seniorenvereniging ZWH en vindt plaats in het gebouw van de Speeltuinvereniging. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur en de bingo begint om 13.30 uur. 

Opgeven: Tiny Hulst tel: 06 - 546 938 13 

Wij houden 3 ronden bingo en een grote verloting. 
Na afloop hebben wij voor iedereen een versnapering. 
 
We hebben plaats voor max. 90 personen, dus haast je om je op te geven. Want VOL = VOL 
 

 

 

 
 

Graag kom ik even terug op het stukje in de Westerpost van maart 2022 over de bingo’s in het 
Dorpshuis. Daarin staat, dat de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg het vooralsnog laat 
afweten om gebruik te willen maken van het mooie Dorpshuis. 
 
In november 2021 heeft het bestuur van de Seniorenvereniging een onderhoud gehad met het bestuur 
van het Dorpshuis over onder andere de bingo, omdat wij vonden dat er te weinig ruimte is voor 
minimaal 80 personen. Het bestuur van het Dorpshuis zou ons binnen 5 dagen berichten of dit mogelijk 
was en men zou een proefopstelling maken. Bij geen bericht zouden wij naar een andere locatie uit- 
kijken. 
 
U begrijpt het al, er kwam geen bericht en de weken daarna ook niet. 
 
Al onze andere activiteiten doen wij met veel plezier in het Dorpshuis, alleen voor de bingo met de 
aantallen waarmee wij dit organiseren, is de ruimte te klein. 
 
Als de schrijfster van het stukje, Saskia Vreeswijk, in de Westerpost suggereert dat wij niet graag in het 
Dorpshuis komen, heeft zij het verkeerd. Zij kan beter in het vervolg aan ons vragen wat de reden is, 
het komt zo klungelig over en de waarheid is heel anders. 
 
Arnoud Hulst 
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BUSTOCHT NAAR RIDDERKERK EN ROTTERDAM 
 

Wij gaan met 2 bussen, waardoor er nog mensen mee kunnen, dus geef je op bij Willem Tavenier. 

Voor deze reis is het een ander restaurant geworden, wij gaan nu naar restaurant De Schaaps-

kooi in Delft. Bij het vorige restaurant bleek, dat dit moeilijk begaanbaar was voor senioren. 

 
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.  

Foto: Julian Popov 

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. 

 

 
Foto: TBX Favorites 

 
Vanuit Zwanenburg rijden wij richting Ridderkerk en 
bezoeken wij Chocolaterie Van Noppen. 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 Delft voor een drie 
gangendiner bij restaurant De Schaapskooi. 

Om 14.30 uur 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. 

 
Foto: River Cruise 

 

Geeft u zich snel op, want vol is vol 
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Het seniorenvervoer is gestopt. 
Er is nog te weinig belangstelling om door te gaan. 

 
 

 
 

Wij zijn met het seniorenvervoer gestart in 2016. Er was toen veel vraag naar en wij reden wel 
600 ritten per jaar. 
 
De laatste tijd waren er nog maar 2 personen, die er elke week gebruik van maakten. Voor deze 
personen hebben wij een oplossing gevonden. 
 
Wij danken al de vrijwilligers die dit de afgelopen jaren tot een succes hebben gemaakt en 
vooral Rob Mulder. Hij bemande elke avond tussen 17.00 uur en 18.00 uur de senioren- 
telefoon. Vaak werd hij buiten deze uren ook gebeld, daarna moest hij dan weer een rijder 
bellen voor het vervoer. 
 

 

Wij danken Rob in het bijzonder want zonder hem was het de 
afgelopen jaren niet gelukt. 
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Verjaardagen  
April 2022 
 
06 April  Mevrouw Berkhout-Stavenuiter  88 Jaar 

09 April Mevrouw van Gijlswijk   87 Jaar 

16 April Mevrouw Hak     85 Jaar 

17 April Mevrouw Edens-Duif    87 Jaar 

18 April De heer Arbouw    85 Jaar 

19 April Mevrouw van Denderen-Rozemalen  94 Jaar 

19 April Mevrouw van Scheppingen-Terwijn  87 Jaar 

20 April De heer van der Bijl    87 Jaar 

26 April De heer van Berkel    87 Jaar 

28 April De heer Udo     85 Jaar 

 
Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. 
Vanzelfsprekend feliciteren wij alle overige leden (aantal 34) die in de maand april hun verjaardag 
vieren, net als koning Willem-Alexander. 
 

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  
 

Maart 2022 
 
Mevrouw de Bast Amsterdam 
 
 
Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten. 
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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 secretaris@sv-zwh.nl 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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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 

 

e-mail: 
penningmeester@samenfietsenzwh.nl 

 
Telefoon: 06-289 448 96 

 
 
 

 
 

 

Naast ons standaard 
menu hebben wij 
wekelijks wisselende 
gerechten en  
de hele winter 
ambachtelijke snert 
van Paul 

Prijzen: 

De menu’s zijn  
€ 7,50 per maaltijd 
en 5 maaltijden 
voor € 35,00. 

Wij bezorgen voor 
€ 2,50 
 

Normaliter rijden de koks van Eetfabriek door het hele land om te koken op festivals en andere 

feestelijke evenementen; daarnaast voorzien zij mensen in ’t hele land van een heerlijke lunch. 

Maar Eetfabriek heeft ook kant-en-klaarmaaltijden; met de beste ingrediënten, zonder 

kunstmatige toevoegingen en toch een langere houdbaarheidsdatum; voor een eerlijke prijs. 

Zo haalt u bij Eetfabriek 5 maaltijden voor de hele week voor € 35,00 

Bestel via www.eetfabriek-producten.com óf meld u aan op 0616904348 óf kom langs bij: 

Eetfabriek op Olmenlaan 3, 1161 JS Zwanenburg -  ma/vrij tussen 09:00 en 17:00 uur. 

 

http://www.samenfietsenzwh.nl/
mailto:secretaris@samenfietsenzwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@sv-zwh.nl
http://www.eetfabriek-producten.com/
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Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

 

 

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. 

 

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

 
 

 

 

 
Nu het weer steeds beter wordt, gaan wij 
weer denken aan het Samen Fietsen. 
 
Onze rijders zijn al weer druk aan het 
oefenen met de fietsen, want na een 
afwezigheid van maanden is het toch weer 
even wennen. Wij hebben er wel weer veel 
zin in. 
 
Hiernaast een deel van een folder, die 
binnenkort in Zwanenburg en Halfweg 
verspreid gaat worden. Eerder hebben wij 
al een stukje op Facebook gezet, waarin 
wij vrijwilligers oproepen. Immers, het zou 
voor de continuïteit goed zijn, als wij ruim in 
ons jasje zitten, voor wat betreft 
vrijwilligers. 
 
 

 
 
 
 

  

Amstelring Wijkzorg 
 

Een van de afspraken die wij afgelopen 
periode gemaakt hebben, is met Amstelring 
Wijkzorg, Zwanenburg Centrum. De dames 
die daar actief zijn, zullen deze activiteit gaan 
promoten onder hun klanten. Dit is immers 
een doelgroep van onze Stichting. 
 

Op de foto poseren Bettina Schouten en 
Hennie Neimeier van de Wijkzorg, die de 
fietsen even kwamen bewonderen. 
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JAARVERGADERING 

AGENDA 
 

Stichting Samen Fietsen ZWH 
  
Datum: Maandag 13 juni 2022 
Aanvang: Direct na jaarvergadering Seniorenvereniging ZWH 

Locatie: Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133A 

  
19. Opening en vaststelling agenda 

20. Mededelingen 

21. Ingekomen stukken 

22. Toelichting oprichting statuten en taak Algemene Ledenvergadering 

23. Presentatie bestuursleden 

24. Jaarverslag 2021 van de secretaris 

25. Financieel verslag 2021 penningmeester met toelichting op dit verslag 

26. Verslag kascontrole-commissie 2021  

27. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie  

28. Vooruitblik 2022 door de voorzitter 

29. Rondvraag 

30. Sluiting  
 

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

  
 

 

 

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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PUZZEL  
Meisjes- en jongensnamen 

 
 
 

 

 
I L T V U L K E Y J X C C Q U K S D 

 
Q J Q P O B V Y K S M W O E W Q V S 

 
L S I O Y E M A E W F Y U V B G W X 

 
V B S L L A P M V Y I L E L R U Ë S 

 
F F L E E I V A E F I N N L E X O K 

 
K U M C T R I V P C W M L T R M Z U 

 
S L E D H B O V Y E Y A P A R A S U 

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

 
P U S P O K I S A K O B W V E M U K 

 
F R O P P F N H H U O J F A I G I Q 

 
I G C X B E T M I I D P J L W A E S 

 
N J K G R I X X R G D Q A A M M E J 

 
P O T L D H B U G L J N O N P X B Q 

 
J R O C A P X R G O H A O N T R P S 

 
B A M R A O J Y P M G J J L S E K B 

 
H N D R N S K M I L A R H U M O U B 

 
B N I D U M R Q S A H N V D W W Q P 

 
W A I D S I M X U O W O A I K U J N 

 
 

 ANNA BRAM DAAN 

 EMMA EVA FINN 

 JUKIA LEVE LUUK 

 MEES MILA MILAN 

 NOAH NOOR SARA 

 SEM SOPHIE TESS 

 

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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