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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/


3 
 

 

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 

 

MEI 2022 
 
 
 

Van de redactie: 
 

Deze keer een maandblad vol met informatie over de komende jaarvergadering van 13 juni. Niet zo gek 
dat er veel informatie is, omdat hiermee twee vervallen jaarvergaderingen moeten worden ingehaald. 
Ook van het Samen Fietsen weer de nodige informatie. Immers het weer wordt weer zodanig dat wij 
kunnen starten met de fietstochten. 
 
In de volgende editie meer over de bustocht van 6 mei. 
 
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  27 mei 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 13.30 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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De jaarvergaderingen 

Op maandag 13 juni is het eindelijk weer zover: De Seniorenvereniging ZWH en de Stichting 
Samen Fietsen kunnen een jaar vergadering houden. Elders in dit blad veel informatie over 
deze vergadering. Omdat er zoveel informatie is, qua notulen, secretariaatsjaarverslagen en 
ook financiën, staat een belangrijk deel van de informatie in deze editie afgedrukt. Hierdoor 
kunnen de leden zich rustig voorbereiden en eventueel vragen voorbereiden. Alleen de 
financiële gegevens zullen een half uur vóór de vergadering beschikbaar zijn in het Dorpshuis. 
 
Het betekent dat de notulen en jaarverslagen niet zullen worden voorgelezen. Op deze wijze is 
er genoeg tijd en ruimte om vragen te stellen en eventueel zaken aan de orde te stellen. Dit 
zowel bij de behandeling van de verslagen, als bij een vooruitblik op dit jaar en de rondvraag. 
 

Wij rekenen op uw aanwezigheid op maandag 13 juni 2022 om 13.30 uur in het Dorpshuis. 
 
 

Het bestuur 
 
 

 
 

 
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.zorgmies.nl/
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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 

 
 

TOE AAN EEN NIEUWE FIETS, KOM GERUST LANGS 

Sem Fietsen Halfweg 

Haarlemmerstraatweg 57C 

1105 MJ Halfweg 

Telefoon: 020 – 82 30 965 

www.semfietsen.nl 

 

Openingstijden 
Maandag:                                     
Dinsdag t/m Donderdag:            
Vrijdag:                                         
Zaterdag:                                      
Zondag:  

 
Gesloten 
12:00 – 18:00 uur 
10:00 – 18:00 uur 
10:00 – 17:00 uur 
12:00 – 17:00 uur 
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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 
  

• Opening en vaststelling agenda 

• Mededelingen 

• Ingekomen stukken 

• Notulen jaarvergadering 25 april 2019 

• Jaarverslag 2019 van de secretaris 

• Financieel verslag 2019 penningmeester met toelichting op dit verslag 

• Verslag kascontrole-commissie 2019  

• Jaarverslag 2020 van de secretaris 

• Financieel verslag 2020 penningmeester met toelichting op dit verslag 

• Verslag kascontrole-commissie 2020  

• Jaarverslag 2021 van de secretaris 

• Financieel verslag 2021 penningmeester met toelichting op dit verslag 

• Verslag kascontrole-commissie 2021  

• Benoeming nieuwe kascontrole-commissie 

• 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.  

• Vooruitblik 2022 door de voorzitter 

• Rondvraag 

• 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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Notulen jaarvergadering 25 april 2019 
 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 

 

De opkomst is net iets groter dan vorig jaar: 35 personen. 
 
1) Ton Bloemberg opent de vergadering en vertelt de aanwezigen, dat Arnoud door privé-
omstandigheden vandaag niet aanwezig kan zijn. Ton geeft meteen aan, dat hij stopt als 2e 
voorzitter en dat hij daarom het woord geeft aan Jan van der Lugt, die dagvoorzitter is. 
Jan bedankt daarop Ton voor zijn inzet in de afgelopen jaren en deze krijgt namens het bestuur een 
bos bloemen.  
 
2) Daarna stelt de dagvoorzitter mevrouw Breggina Rovers voor als nieuw bestuurslid en zij wordt 
met 1 tegenstem aangenomen. Zij gaat voor ons de ledenadministratie doen en het Samen Eten 
coördineren. 
Breggina stelt zichzelf voor: Zij komt zelf niet uit Zwanenburg, maar haar partner is een geboren 
Zwanenburger. Zij woont hier nu ongeveer 15 jaar en is sinds een jaar met pensioen en wilde wat 
vrijwilligerswerk gaan doen in Zwanenburg. Zij is toen gaan helpen bij het Samen Eten project en 
kwam daar onze voorzitter tegen en die vroeg of ze nog wat tijd over had om de ledenadministratie 
te beheren. 
Na verdere uitleg heeft ze ja gezegd. 
 
3) Er waren geen ingekomen stukken. 
 
4) De notulen van de jaarvergadering 2018 worden voorgelezen door de secretaris. Er is een 
opmerking over het vervoer van onze leden: Wat valt er wel en wat niet onder auspiciën van de 
Seniorenvereniging ZWH? Er is onderscheid tussen seniorenvervoer, gecoördineerd door Rob 
Mulder, dat wel onder de seniorenvereniging valt en het vervoer naar de Dagopvang, gecoördineerd 
door Arnoud Hulst, dat niet onder de Seniorenvereniging ZWH valt. 
Hierna worden de notulen goedgekeurd. 
Daarna leest de secretaris haar jaarverslag voor. 
 
5) Jan vraagt of er vragen zijn over het financiële verslag en de begroting. 
Omdat wij een vrij groot positief banksaldo hebben wordt ook dit jaar de contributie niet verhoogd.  
Het negatief resultaat op de W&V rekening komt door de aanschaf van materialen, die we voorheen 
steeds huurden. Hierdoor worden de uitgaven in de toekomst lager. We verwachten in 2019 een 
positief resultaat. Kopjes, borden en dergelijke hoeven niet meer te worden gehuurd. Ook de 
bankkosten zijn in 2019 door een ander systeem van incasseren slechts de helft. 
Er is een vraag wanneer de begroting wordt opgesteld, want daar staat nog wel 800 euro 
bankkosten op. Antwoord: In verband met de subsidie-aanvraag moeten we daar al halverwege het 
jaar mee beginnen zodat hij zeker per 1 januari van het begrotingsjaar vaststaat. 
Er zijn leden die de balans missen en er wordt gevraagd of er inderdaad maar 700 subsidie is 
gekregen: Een deel van de subsidie is al in 2018 ontvangen. Uit een balans zou dat duidelijk 
geworden zijn. 



9 
 

Ook wordt er gevraagd of de ontvangen contributie gespecificeerd kan worden. Dat inzicht laten we 
voor de leden van de kascontrolecommissie. 
 

6) Van de kascontrolecommissie is Willem Henze aftredend, maar niet aanwezig. Het woord is aan 
Lia Sloot. Zij adviseert om het bestuur decharge maar heeft ook aangeraden een balans te maken, 
waar ze volgend jaar eventueel bij wil helpen. 
 
7) Voor de  nieuwe kascontrole biedt Henk Vorstermans zich aan. 
 
Hierna volgt de pauze, waarin een drankje wordt aangeboden door de vereniging. 
 
8) Vooruitblik 2019. 
Dit jaar is het project Samen Eten gestart. Het is een succes en voorlopig zal de Seniorenvereniging 
ZWH een mogelijk tekort bijpassen. Het is niet de bedoeling dat dit teveel wordt, dus dit wordt in juli 
2019 geëvalueerd. 
 
En dan het seniorenvervoer: ER ZIJN CHAUFFEURS NODIG. 
Er volgt een heftige discussie. Jan noemt een aantal mogelijkheden: 

• De prijs verhogen naar € 5,- per rit; misschien komen er meer chauffeurs als ze meer geld 
krijgen. 

• Ritten schrappen en alleen voor eigen activiteiten rijden. 
Uit de leden wordt het volgende geopperd: 

• Er mee stoppen. 

• Alleen rijden voor medische bezoeken.  

• De prijs voor medische ritten op € 2,- houden en voor pret-ritten naar € 5,- verhogen. 

• De vrijwilligerscentrale Zwanenburg heeft hetzelfde probleem; kan er geen samenwerking 
komen? 

Rob geeft aan dat de mensen, die voor de Dagopvang rijden niet ook bij het seniorenvervoer 
kunnen helpen omdat de tijden overlappen. 
Hij gaat bellen met de klant/dagopvang om te overleggen over de ophaaltijden. 
Iemand merkt op, dat het seniorenvervoer aan zijn succes ten onder gaat. 
Er wordt  afgesproken dat rijders en bestuur zo spoedig mogelijk bij elkaar komen om goede 
afspraken te maken. 
 
Op de agenda voor dit jaar staat op 3 november, in samenwerking met de Speeltuin een feest om 
sponsorgeld voor de nieuwe speeltoestellen van de Speeltuin op te halen. Nadere informatie volgt 
uiteraard in het maandblad. 
 
En op 4 december staat een sinterkerstreis gepland. Verdere invulling volgt nog. 
 
9) Rondvraag: 

• Rob geeft aan dat er dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur gebeld kan worden voor het 
vervoer. Liefst 2 dagen van tevoren in verband met de planning. Bij geen gehoor nogmaals 
bellen: Er wordt geen voicemail afgeluisterd en niet teruggebeld. 

• Willem Tavenier vraagt een rolstoel voor de busreizen voor het geval dat. Rollators heeft hij 
al. Hij vraagt het bij Eigen Haard en misschien zijn er leden die een rolstoel over hebben en 
deze beschikbaar willen stellen. 

• Dhr Maliepaard had een probleem met verschillende activiteiten op dezelfde dag, maar het is 
duidelijk dat dit een uitzondering is geweest. 

• Breggina vroeg of de volgende keer de notulen van de vorige vergadering bij de uitnodiging 
of agenda van de nieuwe vergadering in het maandblad kunnen worden gezet. 

• Is het bestuur ermee bekend, dat Corrie Jansen van de Creaclub opstapt? 
 
Door het aftreden van Ton Bloemberg als 2e voorzitter, zoeken wij hiervoor een nieuw bestuurslid. 
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JAARVERVERSLAG SECRETARIAAT 
2019 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 
 

Vaste activiteiten: 
Gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus, werden er wekelijks 
vaste activiteiten in cultureel centrum De Olm gehouden. Ook tijdens de jaarwisseling is er een korte 
onderbreking geweest. De activiteiten waren:  

• Bingo 

• Crea club 

• Klaverjassen 

• Koersbal 

• Seniorenvervoer 

• Sjoelen 

• Walking Footbal 

Nieuw dit jaar was het Samen Eten dat in januari 2019 van start ging. Met als hoogtepunt het 
drukbezochte kerstdiner in De Olm. 
 
Busreizen: 

• De eerste busreis dit jaar ging op 1 mei 2019 naar Texel. Daar volgden naast een lunch een 
rondtour en een bezoek aan het plaatsje de Koog. 

• Op 19 juni 2019 ging de busreis naar Montfoort. Na het diner in de Heeren van Montfoort was 
er een optreden van Anne Will Blankers. 

• De volgende busreis was op 18 september 2019, waarbij in Meteren koffie gedronken werd en 
het diner in restaurant Het Witte Huis in het plaatsje Zeeland, in de buurt van Uden. Daarna 
volgde nog een bezoek aan de Aalshof in Haps. 

• Op 4 december 2019 was tenslotte een Sinter en Klaasreis naar Ter Wolde met optreden van 
Sandra Mooij. 

 
Feestmiddagen: 

• 31 maart 2019: Voorjaarsfeest met optreden van Sandra Mooij 

• 15 september optreden van Ronnie Tober, Willeke D’Estell en Erwin Fillee 

• 3 november sponsorfeest speeltuin met optreden van René Bishop. Burgemeester Marianne 
Schuurmans kwam de cheque voor de speeltuin van 6.000 euro overhandigen aan de voorzitter 
van de Speeltuinvereniging Rob Achterberg-Copier. 

 
Maandbladen: 
In de zomer van 2019 besloot Henk van Ommeren de redactie van het maandblad op zich te gaan 
nemen. In korte tijd veranderde de opzet van het blad aanzienlijk. Een nieuw onderdeel wat zeer 
populair bleek te zijn, was: Wat gebeurde er in ….. 
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Jaarvergadering: 

• Op 25 april 2019 vond de jaarvergadering plaats in De Olm. Ongeveer 35 personen bezochten 
de vergadering. Vice-voorzitter Ton Bloemberg trad af. Nieuw gekozen in het bestuur werd 
Breggina Rovers, die zich bezig gaat houden met de ledenadministratie en de organisatie van 
Samen Eten. 

Bijzondere zaken: 

• In juni 2019 trad een nieuw lid toe tot onze vereniging. Een bijzonder lid, want Gré Vogel was 
namelijk 102 jaar oud en daarmee meteen het oudste lid. 

• De organisatie van de Feestweek verzocht het bestuur van de Seniorenvereniging om tijdens 
de feestweek op donderdag 13 juni 2019 op het terrein van De Bataaf een bingo-middag te 
organiseren. De belangstelling was groot. 

• Zoals ieder jaar, was er begin maart de mogelijkheid om gratis het belastingformulier in te laten 
vullen door Rudy Hoogeboom en Linda van Akkeren. 

• Op 25 april werd bestuurslid Liesbeth Grolman benoemd als Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Dit onder meer voor haar activiteiten gedurende meer dan 30 jaar bij Eigen Haard en 
de Seniorenvereniging ZWH en Meerwaarde. 

 
Henk van Ommeren 
Secretaris AI 
 
 
 

 
 

JAARVERVERSLAG SECRETARIAAT 

2020 
Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 

 

Het jaar 2020 leek voorbestemd te zijn, om een heel bijzonder jaar te worden. Immers de 

Seniorenvereniging ZWH zou in november haar eerste lustrum vieren. De officiële datum was 23 

november 2020. Ook stond in het voorjaar de verhuizing van cultureel centrum De Olm naar het 

nieuwe Dorpshuis op het programma. Het werd een bijzonder jaar, echter op een andere manier als 

bedoeld. Een tot op dat moment onbekend virus uit China sloeg keihard toe. Corona ofwel 

COVID19 bleek een zeer besmettelijk en zelfs in veel gevallen dodelijk virus. Vooral voor de 

senioren en kwetsbaren waren er extreme gevolgen. Nadat de eerste twee maanden nog redelijk 

rustig waren verlopen, volgden in maart hele strenge maatregelen. Eigenlijk kwam het erop neer dat 

de hele Nederlandse maatschappij tot stilstand kwam. Vooral de ouderen werden hierdoor 

geïsoleerd en alle openbare activiteiten kwamen tot stilstand. Dit gold ook voor alle activiteiten van 

de Seniorenvereniging ZWH. De half maart geplande jaarvergadering moest bijvoorbeeld voor 

onbepaalde tijd worden uitgesteld. 
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Voorjaar 2020: 

Nog voordat het virus toesloeg vonden er toch nog enige bijzondere zaken plaats: 

• In De Olm werd gedurende enkele weken een fototentoonstelling over activiteiten van de 

Seniorenvereniging ZWH gehouden. 

• In samenwerking met de Dagbesteding Zwanenburg, werden voorbereidingen getroffen voor 

de aanleg van een Jeu de Boules baan als nieuwe activiteit van de Seniorenvereniging. 

• De verhuizing van De Olm naar het nieuwe Dorpshuis zou begin april plaatsvinden. 

 
Zomer 2020: 

Tot begin juli 2020 konden er door het virus geen activiteiten gehouden worden. Als steun in de rug 

bezorgde het bestuur een orchideeëntak bij alle leden. Een geste die gezien de reacties zeer op 

prijs gesteld werd. De herstart van de activiteiten in juli mocht alleen plaatsvinden onder heel 

specifieke omstandigheden. Dit vereiste de nodige maatregelen. Ten eerste was er de anderhalve 

meter maatregel. Daarnaast moest iedereen bij het betreden van de activiteitenruimte de handen 

desinfecteren. Bovendien werd de lichaamstemperatuur opgenomen. De grotere activiteiten zoals 

bingo, de busreizen en de feestmiddagen konden nog niet plaatsvinden. In augustus kon wel weer 

gestart worden met Samen Eten. 

In juli werd begonnen met de aanleg van de Jeu de Boules baan bij de Dagbesteding Zwanenburg. 

Echter vanwege corona kon deze nog niet in gebruik genomen worden. 

 
Najaar 2020: 

Na een redelijk rustig verlopen zomer, ging het in het najaar toch weer fout. De besmettingen liepen 

hard op en er was nog steeds geen vaccin beschikbaar. Opnieuw kwamen wij in een harde 

lockdown en werden alle activiteiten stilgelegd. Toch was er nog hoop op meer mogelijkheden 

tijdens de kerst. Het werd helaas een stille kerst. 

Er was al geruime tijd een verschil van mening tussen het bestuur en de organisatoren van het 

Samen Eten over de gang van zaken. Door de corona problemen, waren de activiteiten al 

stilgelegd. Besloten werd dat het bestuur en de organisatoren in het voorjaar 2021 verder overleg 

zouden gaan voeren. 

In deze tijd werd er niet stilgezeten. Het bestuur was op initiatief van de voorzitter, gestart met een 

onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijke fietstochten te organiseren voor senioren, 

eenzame en minder mobiele mensen. Voor de aanschaf van de noodzakelijk speciale fietsen, werd 

begonnen met het aanschrijven van diverse organisaties voor financiële ondersteuning. 

 
Bestuurlijk: 

In het voorjaar besloot penningmeester Jan van der Lugt om zijn taak om gezondheidsredenen neer 

te leggen. Een vervanger werd gevonden in de persoon van Henk Vorstermans. Althans als Ad 

Interim, omdat de formele benoeming moest plaatsvinden in de jaarvergadering. Op 29 juli 2020 

nam Liesbeth Grolman, om haar moverende redenen afscheid als bestuurslid. In het najaar treedt 

Breggina Rovers af als bestuurslid, na een verschil van mening met het bestuur over het 

functioneren van Samen Eten. Op 26 oktober 2020 besluit het bestuur om Henk van Ommeren, die 

tot op dat moment de redactie van het maandblad deed, aan te stellen als bestuurslid. Ook in dit 

geval Ad Interim tot goedkeuring van de Ledenvergadering. 

 
Henk van Ommeren 

Secretaris AI 
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JAARVERVERSLAG SECRETARIAAT 2021 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 
 

Corona 

Begin 2021 lagen alle activiteiten van de Seniorenvereniging ZWH stil vanwege corona. Begin 

januari 2021 werd gestart met de eerste vaccinaties. Omdat de besmettingscijfers op bleven lopen, 

besloot het kabinet om nog zwaardere maatregelen te treffen. Eén daarvan was de invoering van de 

avondklok. Dit was een omstreden besluit, waartegen veel protest was. Op diverse plaatsen liep dit 

uit op rellen. Pas begin maart 2021 leken de vaccinaties enig resultaat te hebben en werd een deel 

van de maatregelen zoals het sluiten van de scholen, ingetrokken. Pas eind april 2021 werd de 

harde lockdown, waaronder dus ook de avondklok, weer ingetrokken. Begin juni 2021 konden een 

aantal van de activiteiten van onze vereniging, weer plaatsvinden. Echter korte tijd later liepen de 

besmettingscijfers weer langzaam op. Toch konden in oktober een busreis, de bingo en op 14 

november 2021 het jubileumfeest alsnog plaatsvinden. Daarna was het weer over. Alle activiteiten 

werden weer gestaakt en half december 2021 werd er een harde lockdown afgekondigd. Deze zou 

nog tot februari van kracht blijven. 
 

Samen Eten 

Al geruime tijd was er discussie over het Samen Eten. Het bestuur was van mening, dat de 

organisatoren allerlei zaken regelden buiten het bestuur om. En dat terwijl het bestuur uiteindelijk  

verantwoordelijk blijft. Door de corona bleef de discussie hangen. In januari 2021 benaderde het 

 
 

 

 

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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bestuur van het Dorpshuis ons bestuur. Zij hadden vernomen dat er discussies waren over het 

reilen en zeilen van de Samen Eten activiteiten. Daarom wilden zij deze activiteit wel overnemen 

van onze vereniging. Het bestuur ging hiermee akkoord en Samen Eten werd voortgezet onder de 

vlag van het Dorpshuis. 

 

De activiteiten 

Vanaf begin juni 2021 konden onze wekelijkse en twee wekelijkse activiteiten in het Dorpshuis, tot 

blijdschap van velen weer plaatsvinden. Tot eind november, dus ook in de zomermaanden ging dit 

goed. Op 6 oktober 2021 vond er ook weer een busreis plaats, deze keer naar De Peel. Ook de 

bingo kon in oktober en november weer worden georganiseerd. Op 14 november 2021 kon ook het 

uitgestelde jubileumfeest plaatsvinden. Daarmee was de koek op. Nog geen week later moesten 

alle activiteiten weer gestaakt worden. Dit betekende ook dat de geplande jaarvergadering op 29 

november 2021 en de kerstbusreis op 15 december 2021 naar Kriebelz in Ter Wolde ook niet door 

konden gaan. 

 

Bestuurlijk 

Begin 2021 bestond het bestuur uit vier leden. Althans twee officieel benoemde leden en twee Ad 

Interim leden. Naast voorzitter Arnoud Hulst en secretaris Rudi Hogeboom, waren Henk 

Vorstermans en Henk van Ommeren als respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid 

actief. De laatste twee waren nog niet formeel door de ledenvergadering benoemd, omdat deze 

vergaderingen in 2020 en 2021, geen doorgang konden vinden. 

In april 2021 bleek Rudi Hogeboom vanwege gezondheidsproblemen, haar taak als secretaris neer 

te moeten leggen. Rudi was bestuurslid van het eerste uur van de Seniorenvereniging ZWH. In 

2015 werd zij direct secretaris van onze vereniging. Henk van Ommeren nam de taak van haar 

over. 

 

Henk van Ommeren 

Secretaris AI 

 

 
 
 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/
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Wat gebeurde er in april 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. 
 
Woensdag 30 maart 
Vanavond is de nieuwe gemeenteraad van de 
Haarlemmermeer geïnstalleerd. Opvallend is dat 
de vrouwen een meerderheid hebben in de 
raad. Paul Litjes (VVD) heeft de opdracht 
gekregen een nieuwe coalitie te vormen. 

 
Foto: Jur Engelchor 

 
Donderdag 31 maart 
Op diverse plaatsen in de gemeente 
Haarlemmermeer zijn er situaties, die eigenlijk 
volgens iedereen onhoudbaar zijn. Raadsleden, 
wethouders, gedeputeerden, kamerleden, 
staatssecretarissen en ministers komen langs, 
en beloven te gaan kijken wat er aan te doen is. 
Vervolgens gebeurt er niets. Dat niets kan 
tientallen jaren duren. Zwanenburg-Halfweg 
streed jaren om de snelweg A/N200 (Haarlem-
Amsterdam) die het dorp doorsnijdt weg te 
krijgen. Tevergeefs. 
 
De werkzaamheden aan de Spaarndammerdijk 
zijn klaar. De dijk is opnieuw ingericht en 
voorzien van een nieuwe laag asfalt. Het 
plaatsen van een historisch grenspaaltje 
markeert de heropening van de 
Spaarndammerdijk. De wethouders Marja 
Ruigrok en Marjolein Steffens helpen een 
handje om het paaltje in de grond te krijgen. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Vandaag voor de tweede opeenvolgende dag 
moet de brandweer in actie komen voor een 
liftopsluiting bij het NS station Halfweg-
Zwanenburg. 

 
 
Vrijdag 1 april 
Het lijkt wel winter of een 1 april grap. Wij 
worden wakker en zien buiten een laag sneeuw. 
Door de snel oplopende temperatuur is de 
sneeuw ook weer snel verdwenen. 

 
Foto: Ton Dijkstra 

 
Vanaf vandaag is er een online 
veiligheidspreekuur van Politie en  Handhaving/ 
Toezicht. Deze proef is voor een periode van 4 
maanden, waarbij bewoner ’s-morgens van 
10.00 tot 12.00 uur vragen kunnen stellen. Een 
en ander in het kader van blauw op straat. 

 
Foto: Politie 

 
De leerlingen van de Kameleon hebben een 
groot aantal lege statiegeldflessen verzameld en 
bij Albert Heijn ingeleverd. De opbrengst van 
maar liefst: € 456,60 van deze actie is voor de 
Oekraïne giro 555. 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Foto: De Kameleon 

 
Zaterdag 2 april 
Burgemeester Marianne Schuurmans brengt 
een bezoek aan de brandweerkazerne in 
Halfweg. Daar gaat zij op de foto met de 
Jeugdbrandweer Halfweg-Zwanenburg. Zij is 
trots op dit aanstormend talent. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
De kinderen komen aan bij de speeltuin in 
Zwanenburg. Zij gaan de opening van het 
nieuwe seizoen vieren. Alleen de ouders mogen 
niet blijven. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 

 
Zondag 3 april 
Lekker rustig voor de mensen die in buurt van 
het spoor wonen: Door een technische storing, 
rijden er in het hele land geen treinen. De 
storing duurt tot zeker 17.00 uur en is in het hele 
land. 

 
Foto: ProRail 

Om te voorkomen dat baldadige jeugd de boel 
sloopt, is sinds kort vanaf 19.00 uur de 
hoofdingang van het Dorpshuis Zwanenburg-
Halfweg verplaatst naar de ingang bij het terras 
aan de achterzijde van het gebouw. Het 
gloednieuwe dorpsonderkomen, dat op 25 
juni officieel wordt geopend, heeft de laatste 
tijd erg veel last van jongeren. Zij komen 
’s-avonds via de hoofdingang binnen en 
zorgen voor gebruikers en medewerkers 
veel overlast.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Maandag 4 april 
Mensen die te maken hebben met bewoners uit 
de Oekraïne waarschuwen deze mensen omdat 
vandaag om 12.00 uur het testalarm afgaat. Dit 
om te voorkomen dat de bewoners uit de 
Oekraïne denken dat er luchtalarm is. Voor hun 
een traumatische ervaring. 

 
 

Woensdag 6 april 
Vandaag is er nog een laatste bruiloft en de 
laatste dag dat inwoners van Haarlemmermeer 
terecht kunnen in het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein in Hoofddorp. Het pand is 
namelijk erg oud en voldoet niet meer aan de 
eisen, waardoor het raadhuis de komende jaren 
wordt verbouwd tot een 'duurzaam' gemeente-
huis. Veel inwoners van de gemeente vinden de 
verbouwing nutteloos en zonde van het geld. De 
gemeenteraad, ambtenaren en het college van 
B&W verhuizen naar een gebouw aan de 
Taurusavenue 100. Daar komen de balies van 
burgerzaken, vergunningen en het 
Ondernemersplein. 

 
Foto: Gemeente 
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Vrijdag 8 april 
Jongeren glippen mee naar binnen met 
bezoekers van de sporthal in Zwanenburg. 
Vervolgens zetten zij douches aan en maken zij 
een puinhoop van de kleedkamers. Het zijn 
kinderen van 13 en 14 jaar die al een tijd 
hinderlijk aanwezig zijn. Straatcoaches zouden 
de jongeren wel bij naam en toenaam kennen 
en met hen en hun ouders ’in gesprek gaan’, 
maar veel resultaat is er nog niet te zien. Een 
camera zou men kunnen ophangen, maar de 
vrijwilligers in het dorpshuis hebben geen tijd om 
de beelden daarvan te bekijken als ze koffie en 
thee schenken. 
 
Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft de opdracht 
binnengehaald voor de nieuwbouw van de 
basisschool de Kameleon. Het nieuwe gebouw 
wordt kindvriendelijk, royaal daglicht, robuust, 
circulair, natuurlijk, comfortabel, mooi en 
uiteraard energiezuinig. Het bouwbedrijf wordt 
ook verantwoordelijk voor het toekomstige 
onderhoud. Hierdoor wordt extra aandacht 
besteed aan het duurzaam maken van de 
school. 

 
Foto: gemeente Haarlemmermeer 

 
Burgemeester Marianne Schuurmans van de 
gemeente Haarlemmermeer heeft vandaag het 
stoomseizoen 2022 geopend van Stoomgemaal 
Halfweg, het oudste en grootste nog werkende 
schepradstoomgemaal ter wereld. Zij deed dit 
door samen met voorzitter Paul te Beest van de 
Stichting Vrienden van het Stoomgemaal 
Halfweg de stoomafsluiter los te draaien, 
waarmee de stoommachine werd gestart die de 
grote schepraderen van het gemaal aandrijft. 

 
Foto: Stoomgemaal Halfweg 

 
Zaterdag 9 april 
Reptielenopvang Zwanenburg is een begrip in 
de wijde omgeving: Rob Dumont is de drijvende 

kracht. Met een gedreven groep vrijwilligers 
vangt hij schildpadden, baardagamen en kleine 
en grote slangen op. Dieren worden vaak 
gedumpt of de Reptielenopvang wordt gebeld 
door slangeneigenaren. Eigenaren van 
bijvoorbeeld slangen weten vaak niet waar zij 
aan begonnen zijn en willen de dieren dan kwijt. 
Rechterhand van Rob is Bianca Oudhoff. Zij 
stuurt de vrijwillige medewerkers aan, helpt bij 
het schoonmaken van de hokken en samen met 
Rob verzorgt ze de grote wurgslangen. 

 
Foto: NHNieuws 

 
Zondag 10 april 
De brandweer moet uitrukken voor een brand op 
Droompark Spaarnwoude. Daar blijkt een 
container in brand te staan. Gelukkig slaat de 
brand niet over en is deze snel geblust. 

 
Foto: Brandweer 

 
Dinsdag 12 april 
Veel mensen ergeren zich aan het feit dat de 
verkiezingsborden nog steeds langs de weg 
staan. De verkiezing is al een maand geleden 
gehouden en de raadsleden zijn al lang 
geïnstalleerd. Gisteren zijn de borden dan 
uiteindelijk verwijderd. 

 
Foto: Ton Dijkstra HC nieuws 

 
Een man ziet vanmiddag een gestolen boot 
varen door de Ringvaart in Zwanenburg. De 
getuige ziet dat de boot wordt voortgetrokken 
door de Ringvaart. Hij vertrouwt het niet, want hij 
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herkent geen van de opvarenden. Hij schakelt 
de politie in. De drie opvarenden, twee jongens 
en een 32-jarige man, kunnen even later worden 
aangehouden. 
 
Woensdag 13 april 
Alle hulpdiensten, zoals politie, brandweer en 
ambulance rukken uit naar de Piersonstraat in 
Zwanenburg. Daar moeten zij in actie komen 
voor een reanimatie. 
 
Een van de oudste verenigingen in 
Zwanenburg, Accordia, houdt op te bestaan. 
Op dinsdag 5 april werd voor de laatste keer 
samen gespeeld in het gebouw van de 
vogeltjesvereniging aan de Marialaan in 
Zwanenburg. Per 1 mei 2022 zal de vereniging 
worden opgeheven, vanwege het krimpende 
ledenbestand. Henk Maliepaard is per 1 mei 
aanstaande 79 jaar lid van de vereniging. 
Jammer dat hij de 80 jaar niet red. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Donderdag 14 april 
Twee mannen worden door de politie aange-
houden nadat zij op heterdaad worden betrapt 
tijdens het stelen van brandstof aan de 
Midswaard. De mannen zijn vermoedelijk te zien 
zijn geweest terwijl zij brandstof aan het stelen 
waren uit een geparkeerde vrachtauto. Achter 
de vrachtauto stond een buitenlandse auto waar 
één van de verdachten in verstopt zat. De politie 
zocht naar een tweede verdachte, door middel 
van een politiehond kon de tweede verdachte 
ook worden aangehouden.  

 
Foto: AS Media 

 
Zaterdag 16 april 
Technofeest Awakenings bestaat 25 jaar en dat 
wordt dit paasweekend gevierd met onder 

andere twee extra edities in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Het festival strijkt voor de 20e 
keer neer in gebied Houtrak bij Halfweg, waar 
bijna 80.000 technofans op zaterdag en zondag 
dansen. Daarmee is het festivalseizoen in de 
regio officieel geopend. Wel een extra 
paaseditie in Spaarnwoude dit jaar, maar geen 
zomereditie. Deze wordt in juli in de Beekse 
Bergen georganiseerd, omdat daar een camping 
kan worden gerealiseerd.  

 
Foto: PR Facebook 

 
Traditioneel wordt er op de zaterdag voor Pasen 
door de kinderen naar paaseieren gezocht. 
Meer dan 100 kinderen komen naar de 
speeltuin. Daarna hebben er veel kinderen 
genoten van een heerlijke paaslunch. Natuurlijk 
komen de paashazen ook nog even langs. De 
kinderen kunnen ook nog knutselen en uiteraard 
spelen in de speeltuin. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 

 
Maandag 18 april 
Op deze tweede paasdag is er weer in beide 
dorpen sprake van de gratis spullen ronde. Maar 
liefst 33 kramen staan verspreid door Halfweg 
en Zwanenburg. Het is een initiatief van en door 
bewoners van onze dorpen. Via een gezellige 
wandeling kan men de kramen waarvan de 
adressen op Facebook staan, bezoeken. 

 

 
Foto: PR Facebook 
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Woensdag 20 april 
Het is inmiddels een traditie dat leerlingen van 
de Margrietschool in de periode voorafgaande 
aan de 4 mei herdenking, in Halfweg het 
monument en omgeving schoonmaken. Een 20 
tal leerlingen gaan dan richting het 
oorlogsmonument in Halfweg. De gemeente 
Haarlemmermeer stelt emmers, schoffels, 
harken en water ter beschikking, zodat niets 
meer in de weg staat om aan de grote 
schoonmaak te beginnen. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Een botsing tussen een personenauto en een 
busje zorgt vanmiddag voor flink wat overlast op 
de afrit naar het Rotterpolderplein bij Halfweg. 
De schade aan beide voertuigen is groot. Één 
van de betrokken bestuurders raakt gewond bij 
het ongeval en wordt naar het ziekenhuis 
afgevoerd. Een bergingsbedrijf sleept beide 
voertuigen weg. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Al jaren lang broeden er in deze tijd van het jaar, 
Lepelaars vlak bij de Zoete Inval. Niet bepaald 
een rustige plek, maar schijnbaar toch goed 
genoeg om daar te broeden. Zodra de jongen uit 
zijn, gaan de Lepelaars richting het waterrijke 
gebied van recreatiepark Spaarnwoude, waar zij 
genoeg voedsel (visjes) kunnen vinden. 

 
Foto: Peter Vreewijk 

 
Donderdag 21 april 
Bewoners van woonzorgcentrum Eigen Haard 
hebben paddenstoelen gemaakt. Deze zijn 
vervolgens in de tuin gezet. Nu maar hopen dat 
er kleine kabouters op bezoek komen. 

 
Foto: Eigen Haard 

 
Het is niet voor de eerste keer dat er een 
stroomstoring is in Halfweg Noord. Vanmiddag 
is het weer raak. Gelukkig duurt de storing niet 
zo extreem lang. 
 
Afgelopen nacht is een jongeman beroofd op de 
Friedalaan in Zwanenburg. Daarbij zijn een 
mobiele telefoon, geld, een gouden Rolex en 
een Gucci tas buitgemaakt. De politie is op zoek 
naar getuigen die iets gezien hebben of meer 
informatie hebben. Het 22 jarige slachtoffer ziet, 
dat de overvaller een vuurwapen in zijn handen 
heeft. De man besluit weg te rennen, komt ten 
val en staat onder bedreiging van een wapen, 
zijn spullen af. Mogelijk zou er nog een tweede 
overvaller bij betrokken zijn. 

 
Vanaf 17.00 uur start de Energiemarkt 
Zwanenburg in het dorpshuis. Naast de 
gemeente Haarlemmermeer zijn er een groot 
aantal bedrijven en instanties die advies kunnen 
geven over allerlei zaken rond het 
energiegebruik en de mogelijkheden tot 
besparing. Met de sterk oplopende kosten voor 
energie best wel interessant. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
De Zwanenburger Han Moerkerken (1952) heeft 
een sciencefictionverhaal geschreven, waarmee 
meerdere lijnen uit zijn leven samenkomen. De 
roman gaat over een metafysicus, die tot de 
conclusie komt dat zwaartekracht geen 
’trekkracht’ is: als je iets laat vallen is het niet de 
aarde die het naar zich toe trekt. Op zoek naar 
bewijs voor zijn stelling monstert deze aan op 
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het ruimteschip Rogh. Onderweg laat de 
zwaartekracht zich gelden. 

 
Foto: Toussaint Kluiters 

 
Vrijdag 22 april 
In het HCNieuws een foto, waarbij een vliegtuig 
recht op de silo’s in Halfweg lijkt af te koersen. 
De vergelijking wordt gemaakt met de situatie bij 
het World Trade Centre in New York op 11 
september 2001. Vooral op Facebook is veel 
kritiek op deze vergelijking, die men niet gepast 
vindt. 

 
Foto: Kees van der Veer 

 
Sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne op 
24 februari heeft de gemeente Haarlemmermeer 
in totaal 587 Oekraïense inschrijvingen verwerkt 
bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dat 
komt neer op 36,8 per tienduizend inwoners. De 
laatste twee weken lijkt de instroom van 
Oekraïense vluchtelingen iets af te nemen. 
Vooral eind maart kwamen er veel mensen naar 
Nederland. Mensen zijn wettelijk verplicht om 
zich in te schrijven bij de BRP als ze langer dan 
vier maanden in Nederland komen wonen.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Als men ouder is als 21 jaar, nog geen AOW 
heeft, geen of weinig inkomen of vermogen 
heeft, kan men bij de gemeente in aanmerking 
komen voor een inkomenstoeslag. Voorwaarde 
is wel dat men weinig kans heeft om de 
inkomstenpositie te verbeteren en al voorwaarde 

kan gesteld worden, dat men probeert om het 
inkomen te verbeteren. 
 
Per traditie zijn op de vrijdag voor Koningsdag, 
de zogenaamde Koningsspelen. Op veel 
scholen worden vandaag deze Koningsspelen 
georganiseerd. Onderdeel naast het bewegen is 
een gezond ontbijt. Ook in onze gemeente doen 
er scholen mee aan deze activiteit. 
 
Zaterdag 23 april 
Een fietser is vanochtend zwaargewond geraakt 
bij een ongeluk met een scooter op de 
Haarlemmerstraatweg in Halfweg. Het ongeval 
gebeurt ter hoogte van het Rottepolderplein. 
Meerdere ambulances en een traumateam 
kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Het 
slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht. Ook de scooterrijder raakt gewond en 
is door ambulancepersoneel opgevangen.  

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Zondag 24 april 
Meer dan veertig kunstenaars, waaronder 
schilders, beeldhouwers en artiesten, exposeren 
op vrijdag 29, zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
Broedplaats Bogota. Dit is de thuisbasis van een 
gemeenschap van kunstenaars, ontwerpers, 
artiesten, muzikanten en ondernemende start-
ups, met een gedeelde passie voor creativiteit 
en een sterke onafhankelijke geest. 

 
Foto: Google maps 

 
 
Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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Verjaardagen  
Mei 2022 
 
02 Mei  Mevrouw  de Bast    91 Jaar 
08 Mei  De heer Arends     89 Jaar 
10 Mei  De heer Jongsma    87 Jaar 
11 Mei  Mevrouw Bakker-Joustra   86 Jaar 
14 Mei  De heer J.R. Groot    85 jaar 
15 Mei  De heer de Goede    91 jaar 
16 Mei  Mevrouw  Zomer-Zantvoort   85 Jaar 
23 Mei  De heer de Winter    85 Jaar 
26 Mei  Mevrouw  Lammeren-Warmerdam  92 Jaar 
26 Mei  De heer den Haan    85 Jaar 
28 Mei  Mevrouw Vercouteren-van Brussel  92 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  
 

April 2022 
 
Mevrouw Molhuijsen-Gerber  Zwanenburg 
 
 
Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten. 
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PAASKLAVERJASSEN 
 

Op donderdag 15 april vond in het Dorpshuis het 
Paaskaarten plaats voor de groep donderdag- 
middag.  
 
Naast speciale prijzen waren er ook nog attenties 
voor alle deelnemers beschikbaar. 
 
In ieder geval was het een gezellige middag. 

 
 

 

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 

 

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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PAASBINGO 
 

Op Goede vrijdag vond de Paasbingo plaats in het gebouw van de Speeltuinvereniging. Een mooie 
prijzentafel, lekkere hapjes en veel gezelligheid. (Foto’s: Willem Tavenier) 
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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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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 

 

Het bestuur 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

e-mail:  
voorzitter@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 

 

           

 

De uitvoering 
 

 

Jan Gravemaker 

Coördinator 

 

e-mail:  
planning@samenfietsenzwh.nl 

Telefoon: 06-490 828 99  

˂Theo Groot 

 

 

Tanja Heijink˃ 

 

 

 

 

* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 

 

http://www.samenfietsenzwh.nl/
mailto:secretaris@samenfietsenzwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@sv-zwh.nl
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 
 

 
 
 

 

 

 
 

Een oproep voor vrijwilligers 

 

In de vorige editie van ons 
maandblad stond de bijgaande 
folder met een verkeerd 
telefoonnummer. Daarom bij deze 
nogmaals maar nu met de goede 
nummers. 
 
Voor de continuïteit, zijn wij op 
zoek naar extra vrijwilligers, die 
zo nu en dan een ritje willen 
maken op onze speciale fietsen. 
Hoe meer vrijwilligers hoe beter. 
 
Voordat u een dergelijke fiets met 
onze deelnemers mag besturen, 
krijgt u een aparte training en 
instructie. Het is namelijk iets 
lastiger dan het besturen van een 
gewone fiets door het gewicht en 
de afmetingen. 

  

 
Op dinsdag 26 april hebben een aantal van onze vrijwilligers samen nog even de zaken op een 
rijtje gezet. Nu zijn wij zover dat er gestart kan worden met de fietstochten. Komende weken zal 
er veel aandacht aan deze fietstochten worden besteed. Onder meer door middel van folders. 
 
Mocht u zich als deelnemer op willen geven: Elders in deze editie van het maandblad staat een 
folder waarin alle gegevens staan vermeldt. Voor deelname kunt u rittenkaarten kopen. 
Misschien een goed idee voor moederdag. 
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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. 

 

 

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. 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
http://www.eetfabriek-producten.com/
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JAARVERGADERING 

AGENDA 
Stichting Samen Fietsen ZWH 

  
 
Datum: Maandag 13 juni 2022 
Aanvang: Direct na jaarvergadering van de Seniorenvereniging ZWH 

Locatie: Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133A 

  
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Toelichting oprichting statuten en taak Algemene Ledenvergadering 
5. Presentatie bestuursleden 
6. Jaarverslag 2021 van de secretaris 
7. Financieel verslag 2021 penningmeester met toelichting op dit verslag 
8. Verslag kascontrole-commissie 2021  
9. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie  
10. Vooruitblik 2022 door de voorzitter 
11. Rondvraag 
12. Sluiting  

 

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

  
 
 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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JAARVERVERSLAG SECRETARIAAT 

2021 
Stichting Samen Fietsen ZWH 

 

De Oprichting 

In het najaar van 2020 en het voorjaar 2021 werd, op initiatief van de Seniorenvereniging ZWH, gestart 
met een project Samen Fietsen ZWH. De bedoeling van dit project was, om gezamenlijke fietstochten te 
organiseren voor senioren, eenzame en minder mobiele mensen. Voor dit project werd een stichting 
opgericht met de naam Stichting Samen Fietsen ZWH. De doelgroep is met name alle inwoners van 
Zwanenburg en Halfweg. Nadat er door diverse organisaties een financiële bijdrage werd verstrekt, 
konden op 23 april 2021 drie speciale fietsen worden aangeschaft, namelijk twee duo fietsen en één 
riksja.  

Aangezien de normale levertijd als zes weken werd aangegeven, was het dus de bedoeling om medio 
juni te starten met het project. Echter door corona bleek de levertijd veel langer te gaan duren. De eerste 
duo-fiets werd pas medio juli geleverd. De riksja volgde medio augustus. Uiteindelijk werd de tweede 
duo-fiets pas eind oktober afgeleverd. 

De voorbereiding 

In de voorbereidende fase kregen de ongeveer 20 vrijwilligers die de fietsen zouden gaan besturen, 
instructie en training. Dit omdat het besturen van deze fietsen enige vaardigheid vereist, door de breedte 
en het rijden met twee personen naast elkaar. Dat is ook de reden waarom de fietsen alleen door 
getrainde en geïnstrueerde vrijwilligers mogen worden bestuurd.  

De start van het project 

Ondanks het feit dat niet alle fietsen beschikbaar waren, werd besloten om op woensdag 1 september 
2021 het startschot voor het project te geven. Hierdoor kon er nog enige tijd ervaring worden opgedaan 
met de organisatie van de fietstochten. Het startschot werd gegeven door wethouder Marjolein Steffens-
van de Water van de gemeente Haarlemmermeer. 

Een aantal van de subsidie verlenende organisaties waren aanwezig bij dit officiële moment. Ook was er 
aandacht in de lokale pers. Zo stond er een uitgebreid artikel op de voorpagina van de Westerpost, een 
uitgebreid artikel in het HCnieuws en was er een cameraploeg van NHnieuws aanwezig. Bovendien 
werd er in het programma ‘Niet Alleen’ op zondag 5 september 2021 op nporadio5 aandacht besteed 
aan dit project. 

De uitvoering 

In de maand september 2021 hebben de vrijwilligers ook daadwerkelijk fietstochten gemaakt met de 
eerste deelnemers. Met de in Zwanenburg gevestigde Dagbesteding Zwanenburg van Amstelring, is een 
overeenkomst gesloten over het gebruik van de fietsen. De deelnemers van deze organisatie bleken vol 
enthousiasme over de fietstochten. Vaak hadden deze mensen de omgeving al lange tijd niet meer 
gezien, omdat zij zelf niet mobiel genoeg zijn, om nog zelfstandig op pad te gaan. 
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Voorbereiding op het nieuwe seizoen 

Vanaf begin oktober 2021 is een groepje mensen aan het nadenken gegaan over de verdere uitvoering 
van het project. Het nieuwe seizoen start in april 2022. Er is dus enige tijd om één en ander voor te 
bereiden. 

De financiering 

De drie speciale fietsen die aangeschaft zijn, zijn nogal kostbaar. Door de financiële bijdrage van diverse 
organisaties, konden de fietsen uiteindelijk aangeschaft worden. Gelukkig kon er een opslagruimte 
gevonden worden. Bij de familie Van Staaveren, konden de fietsen tegen zeer geringe vergoeding van 
kosten, worden geplaatst 

De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels voor 2022 een subsidie van € 2.500 toegezegd ter 
dekking van de hogere uitgevallen aanloopkosten en voor de exploitatie voor 2022. 

Bestuurlijk 

Bij de oprichting van de Stichting Samen Fietsen ZWH, zijn er statuten opgemaakt. Daarin is onder meer 
vastgelegd, dat het bestuur verantwoording aflegt over alle zaken binnen de Stichting, via een Algemene 
Ledenvergadering van de leden van de Seniorenvereniging ZWH. Bij de oprichting zijn de volgende 
bestuursleden in functie getreden: 

• Arnoud Hulst    Voorzitter 

• Henk van Ommeren   Secretaris 

• Henk Vorstermans   Penningmeester 

 

Het bestuur van de Stichting Samen Fietsen ZWH heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de fietstochten 
in april 2022 weer uitgevoerd kunnen worden. Gezien de leeftijd van de deelnemers en de 
weersomstandigheden loopt het seizoen van de fietstochten van medio april tot eind september. 

 

Henk van Ommeren 

Secretaris Stichting Samen Fietsen ZWH 
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PUZZEL  
Tuinieren 

 
 
 

 

 
 
 

 

• AKELEI • GRIND • PATIO • ZAAIGOED 

• BANKJE • HARK • PUT • ZITKUIL 

• BLIKVANGER • HEGGENSCHAAR • SFEER • LAVENDEL 

• BROEIKAS • HOBBY • SPADE  

• BIJEN • IRIS • STAPSTENEN  

• FRAAI • KRUIDEN • STEKKEN  

• GEURIG • LIBEL • STIJL   

• GIPSKRUID • PAADJE • TUIN   

• GRASZODEN • PASSIEBLOEM • VERHOGING   

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. 

Sint-Jacobus de Meerdere 

St Augustinus Kerk Vijfh. 

 
020-4977303 

020-4977069 

023-5327780 

06-12383288 
Fysiotherapie: 

Fysiotherapie Lindenlaan 

Evolution Fysiotherapie 

Fysiotherapie Elzenkade 
Plantinga Fysiotherapie 

 

020-4975002 

06-42557307 

020-4976490 
06-26278598 

 

Ziggo servicelijn 0900-1884 

Dierenambulance 0900-0245 

 Afvalbedrijf Meerlanden 0297-381717 

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 

Dorpshuis Zwanenburg 
Dennenlaan 133 

020-4974097 

Bloedafname Atalmedial 

Voor afspraak 

 
088-0037705 

   

 

  

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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