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FIRST CLASS OCCASIONS
•

Een dagelijks wisselende voorraad

•

Gunstig geprijsd

•

Auto’s afkomstig van eerste eigenaar

•

6 maanden BOVAG garantie.

•

Gegarandeerde kilometerstand.

•

Volledige historie van de auto ter inzage.

•

Zakelijk gebruik, dus veelal complete uitvoeringen.

Bekijk ons volledige aanbod op www.autovoorraad.nl
Ook voor APK keuring, onderhoud en reparatie van uw auto.
Tot ziens op de Lijnderdijk 83, Zwanenburg
Bezoek ook onze showroom: Olmenlaan1, Zwanenburg

Email: info@autovoorraad.nl
Tel: 020-4973274

WWW.ZEGSTROOGRAFMONUMENTEN.NL
KUYPERLAAN 26-28
1161 XN ZWANENBURG
TELFOON : 020 – 497 7101
E-MAIL: INFO@ZEGSTROO.NL

Naast nieuwe monumenten en urnen verzorgen
wij het onderhoud van de oude monumenten en
vervolginscripties op bestaande monumenten.
Bovendien kunt u bij ons terecht voor allerlei
toepassingen van natuurstenen: Informatie:

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nr 64618315
Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH
Website: www.sv-zwh.nl (met o.a. het maandblad volledig in kleur)
Facebook: Seniorenvereniging ZWH

Opgericht 23 november 2015

JUNI 2022
Van de redactie:
Als u dit leest is waarschijnlijk de jaarvergadering al weer achter de rug. Op 25 juni 2022 is er nog de
officiële opening van het Dorpshuis. Langzaam gaan wij naar de zomerperiode toe. Het volgende blad
zal iets langer op zich laten wachten. Het komt begin augustus uit.
In deze editie onder andere een verslag van de busreis van 6 mei en de aankondiging van de busreis in
augustus.
Wij wensen u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Henk van Ommeren

Voorzitter

Secretaris AI

e-mail:
voorzitter@sv-zwh.nl

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

Telefoon: 06-162 878 73

Telefoon:06-520 843 81

Henk Vorstermans
Penningmeester AI
Incasso en ledenadministratie

Schets dorpshuis voorpagina:
Heren 5 architecten bv

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

Redactieadres

Bezorging maandblad

Henk van Ommeren

Voor klachten en opmerkingen:

e-mail: redactie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-520 843 81
Adres: Dr. Baumannplein 52
1165 MD Halfweg

Willem Tavenier
020-4972209

Uiterste inleverdatum volgende editie: Vrijdag 22 JULI 2022
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
06-38515980

Info:
Tiny Hulst
06-54693813
Plaats: Gebouw Speeltuinver.
3e vrijdag van de maand
vanaf 13.30 uur

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

JEU DE BOULES

KLAVERJASSEN I

Info:

Info:
Joke van
Bekkum
06-36005641

Volgt later
Plaats: Terrein Eigen Haard

Plaats: Dorpshuis
Iedere dinsdag van de maand
13.30-16.00 uur

Start medio 2022

KLAVERJASSEN II

KOERSBAL

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Info:
Alda Belt
06-53185747

Plaats : Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
13.00 - 16.30 uur

Plaats: Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
9.15-11.15 uur

SAMEN FIETSEN

SJOELEN

Info:
Jan Gravemaker
06-49082899

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

Plaats: In de regio
Op afspraak
Van april tot en met september

Plaats: Dorpshuis
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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Opening Dorpshuis Zwanenburg
Op zaterdag 25 juni zal het Dorpshuis in Zwanenburg officieel geopend worden. Meer dan twee
jaar hebben wij vanwege corona moeten wachten op dit moment. Nu gaat het eindelijk dan toch
gebeuren. Het programma start om 12.45 uur en de officiële openingshandeling zal om 13.00
uur plaatsvinden door wethouder Marjolein Steffens.
De opening zal opgeluisterd worden door allerlei activiteiten van organisaties en verenigingen,
die gebruik maken van het Dorpshuis. Zo zal ook de Seniorenvereniging ZWH present zijn. In
bovenzaal 6 zullen, zowel de deelnemers aan het sjoelen als de deelnemers aan het koersbal
hun kunsten vertonen. Uiteraard met de mogelijkheid voor de bezoekers om het ook eens te
proberen. Deze activiteiten duren van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Beneden in de centrale hal staan er statafels waar informatie van alle verenigingen en
organisaties te vinden zijn. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de Seniorenvereniging ZWH
en Samen Fietsen ZWH een informatieboekje gemaakt.
Ook buiten op het dorpsplein, zullen er allerlei activiteiten zijn. Hier zal de Stichting Samen
Fietsen ZWH ook aanwezig zijn, met onze speciale fietsen. Bezoekers kunnen als passagier
gratis een rondje maken door het dorp. Ook maakt men kans op een vijfritten kaart.
De zomervakanties
De deelnemers aan de diverse vaste activiteiten van de Seniorenvereniging ZWH hebben
aangegeven dat zij in de zomer door willen gaan. Met uitzondering van bingo gaan deze
activiteiten gewoon door.

Het bestuur

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.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

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

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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Loes
Jansen

Waar:

In het gebouw van de speeltuin

Datum:

vrijdag 17 juni 2022

Aanvang:

13:30 tot 16:30 uur, zaal open om 13.00 uur

Kosten:

We spelen 5 ronden en dat kost totaal € 7,00, inclusief lekkere hapjes

Opgeven bij:

Tiny Hulst tel: 06-54693813

Ophalen:

Als u slecht kunt lopen dan kunt u opgehaald worden en brengen u tot aan de
ingang van de speeltuin, kosten p.p. € 5,00

Reservering tafel:

U kunt een tafel reserveren als u 7 personen tegelijk opgeeft

Voor informatie:
Op Facebook:
Op de website:

Seniorenvereniging Zwh
www.sv-zwh.nl

Wij organiseren bingo in 2022 op elke 3de vrijdagmiddag van de maand.

In juli en augustus is er geen bingo
Wij beginnen dan weer op vrijdag 16 september.
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* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer

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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Onze bustocht gaat
naar Boerin Agnes.
Zij deed in 2007 mee
met het programma
boer zoekt vrouw.
Vertrekdatum:
Vrijdag 5 augustus 2022
Vertrekplaats:
Dorpshuis: 8:30 uur
Thuiskomst:
Rond 19:00 uur
Kosten:
€ 62,00 per persoon
Aanmelden:
Willem Tavenier
telefoon: 020-4972209
Indien U de reis annuleert wordt € 25,00 in rekening gebracht. Zorg bij inschrijving voor een
telefoonnummer van de achterblijvers. Indien U per bank overmaakt, moeten wij dit vóór 4 juli op onze
rekening hebben onder vermelding van: busreis Boerin Agnes
Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. seniorenvereniging zwh zwanenburg-halfweg.
Vanaf Zwanenburg rijdt de chauffeur rechtstreeks naar de omgeving van Zwolle. Hier krijgt u in een
restaurant twee kopjes koffie of thee met een gebakje aangeboden. Via een mooie route door Overijsel
en het Drentse landschap, arriveert u in het plaatsje Westerbork.
In het unieke restaurant/museum ‘de Ar’ proeft u de sfeer van
vroeger en wordt u omringd door een verzameling oude gebruiksvoorwerpen.
U krijgt hier een Drentse koffietafelbuffet met een kroket
aangeboden.
Via Beilen, Borger rijden wij naar Gasselternijveen, de boerderij van boerin Agnes en haar gezin. Zij
woont hier sinds 2015, in een dorpje aan de rand van de Drentse Veenkoloniën.
De oude melkput en tanklokaal zijn op een originele
manier omgebouwd tot ontvangstruimte waar ongeveer
50 personen kunnen worden ontvangen. Zij laat U graag
kennis maken met haar boerderij, waar niet alleen vee
wordt gehouden maar ook roomadvocaat wordt
gemaakt. Agnes ontvangt u met koffie of thee en wat
lekkers, waarna u een korte presentatie krijgt, gevolgd
door een rondleiding. Natuurlijk laat ze u ook advocaat
proeven en kan dit hier ook gekocht worden.
Neem uw melkfles mee! Via een echte “melktapper” kunt u verse melk rechtstreeks van de koe kopen.
Niemand zal u zo enthousiast over het boerenleven kunnen vertellen, haar belevenissen tijdens de tv
opnames en het leven als bekende Nederlander.
Wij kunnen nog 7 personen inschrijven voor deze reis dan is de bus vol, dus haast u: vol = vol.
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BUSTOCHT NAAR RIDDERKERK EN ROTTERDAM
Op vrijdag 6 mei verzamelden ruim 75 deelnemers aan de busreis naar Ridderkerk en Rotterdam, op het
plein voor het Dorpshuis. Om klokslag 9.00 uur vertrokken de twee bussen met de chauffeurs Paul en
Ton van Oskam Reizen in de richting van Ridderkerk.

In Ridderkerk werd een Chocolade atelier
bezocht. De gastheer Frits van Nobellen legde uit
hoe chocolade gemaakt wordt. Uiteraard mocht
iedereen proeven van de chocolade delicatessen.
Ook mochten vier deelnemers zelf een bonbon
maken. Zelfs de schaaltjes werden leeg gelikt. Na
afloop was er nog de mogelijkheid voor inkopen,
waarvan gretig gebruik werd gemaakt.
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Na het bezoek
aan het
chocolade
atelier werd
de reis vervolgt naar het
restaurant de
Schaapskooi
in Delft.
Daar werd uitgebreid genoten van een lunch met
carpaccio, een schnitzel, en ijsje na.
Daarna ging de reis naar Rotterdam.

Uiteindelijk startte om 15.40 uur in de Delftshaven
de boottour door de haven van Rotterdam.

Na langdurig in de file te hebben gestaan, kwam het gezelschap om 19.15 uur terug in Zwanenburg.
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Wat gebeurde er in mei 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.
Zondag 24 april
Het Flamencokoor Coro del Campo treedt
vandaag op in Dorpshuis. Het koor brengt
Andalusische feestmuziek ten gehore. Het
ensemble bestaat uit 25 leden en komt uit
Amsterdam. Het koor is in 2000 ontstaan.
Foto: Michel van Bergen

26 april
Het kunstwerk Zwanen op de hoek van de
Dennenlaan en Olmenlaan wordt op verzoek
van de Zwanenburgers verhuisd naar een plek
nabij het nieuwe dorpshuis. Om de verhuizing
goed te laten verlopen, gaat Zwanen tijdelijk van
zijn sokkel. Over enkele weken krijgt het beeld
zijn definitieve plaats. Het kunstwerk is gemaakt
door beeldhouwster Theresia van der Pant en
staat er al sinds 1969.

Foto: Eigen foto

Maandag 25 april
Vandaag is het de echte verjaardag van de firma
Nuis. Op de dag af precies 90 jaar, 1080
maanden, 4696 weken oftewel 32.872 dagen
geleden is het allemaal begonnen. Vanaf een
zolderkamertje op de IJweg tot nu de winkel op
de Dennenlaan.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Woensdag 27 april
Vanwege op Koningsdag is er een rommelmarkt
op het plein voor het dorpshuis. Voorheen werd
er gebruik gemaakt van het parkeerterrein aan
de Kom. Ook het dorpshuis zelf is open en de
oranje gebakjes zijn in de aanbieding. Verder
zijn er ook in de speeltuin activiteiten.

Foto: Eigen foto

Dinsdag 26 april
Het is de dag van de traditionele lintjes regen
plaats. Maar liefst 13 mensen uit de gemeente
Haarlemmermeer ontvangen een onderscheiding. Dit jaar zitten er geen mensen uit
Zwanenburg/Halfweg bij.
Een automobilist is vanavond aangehouden
nadat hij met zijn auto te water is geraakt op de
IJweg. Rond 22.00 uur raakt de man door nog
onbekende oorzaak van de weg en komt in de
naastgelegen sloot tot stilstand. Op de weg is
een lang bandenspoor te zien. De bestuurder
van de wagen is wel aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verdenking
van het rijden onder invloed.

Foto: PR Facebook

Donderdag 28 april
Vanaf 1 juni 2022 is de Zwanenburgerdijk
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De
afsluiting is bij de Venenweg. Auto’s en motoren
mogen hier niet meer doorrijden. Tot 1 juli is er
13

een overgangsperiode. Mensen die bij de
afsluiting doorrijden krijgen dan een
waarschuwingsbrief. Vanaf 1 juli krijgen
bestuurders die doorrijden een boete. Camera’s
registreren kentekens van voertuigen die
doorrijden.
Foto: Toissaint Kluiters

Maandag 2 mei
Sjoerd van Aken is vandaag namens de Koning
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Marianne Schuurmans speldt de
onderscheiding bij hem op. Sjoerd is in zijn
werkzame leven technisch tekenaar en
constructeur geweest bij de CSM fabriek in
Breda. De uitreiking vindt plaats in de
voormalige fabriek. Sjoerd ontvangt de
onderscheiding vanwege zijn tomeloze inzet om
het archief van 40 jaar de Suikerfabriek CSM te
sorteren en digitaliseren.

Afbeelding Gemeente Haarlemmermeer

De Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters is
weer bij bewustzijn. Sinds een ongeval in
december vorig jaar lag zij in coma. Nu is zij
weer enigszins bij bewustzijn en kan zij non
verbaal een beetje communiceren.

Foto: Peter Vreeswijk

Dinsdag 3 mei
Dat er veel mensen dringend op zoek zijn naar
woonruimte in de vorm van huur of koop is een
ieder bekend. De druk op snel en betaalbaar
bouwen blijft hoog. Daarom gaat de gemeente
Haarlemmermeer opkoopbescherming invoeren.
De geplande ingangsdatum is 1 juli 2022. Vanaf
dat moment mogen koopwoningen tot en met
460.800 euro alleen nog worden gekocht door
mensen die zelf in die woningen gaan wonen.

Foto: ANP

Vrijdag 29 april
Er komt weer een leuk feest naar Zwanenburg.
Van 11 tot en met 15 mei is er kermis aan de
Populierenlaan bij het voetbalveld. Een kermis
voor jong en oud met onder andere botsauto's,
de extreme trip, grijpertjes, muntjes schuiven en
de schiettent. Voor de kleintjes onder ons
natuurlijk de draaimolen, eendjes vangen en de
trampoline.

Volgend jaar wordt de doorfietsroute door
Halfweg aangelegd. Het project heeft geruime
tijd stilgelegen. Haarlemmermeer investeert 3,1
miljoen in de snelfietsroute F200, die parallel
aan de autoweg A/N200 tussen Haarlem en
Amsterdam ligt. Het wordt de snelste fietsroute
tussen de twee steden met zo weinig mogelijk
hindernissen. Het deel op Amsterdams grondgebied is al klaar.

Zondag 30 april
In de hal van Sugar City wordt vandaag het
Nederlands Kampioenschap papieren vliegtuigje
gooien gehouden. Uiteindelijk vijftien van de
tweehonderd deelnemers doen tijdens de Red
Bull Paper Wings 2022 een poging een plek te
veroveren voor de WK-finale in Salzburg.
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Foto: PR Facebook

Woensdag 4 mei
Mark Achterbergh-Copier voert namens de
gemeente Haarlemmermeer het woord bij de
dodenherdenking in de Dennenlaan in
Zwanenburg.

Foto: PR Facebook

5 mei 2022
Handbalvereniging VOS heeft de afgelopen
periode een actie gehouden voor stichting
Breath care for kids. Elk doelpunt van elk team
werd gesponsord door de VOS supporters. Een
gezamenlijke actie in het veld en op de tribune.
Het bedrag van 1000 euro dat de actie voor
Oekraïne heeft opgeleverd wordt door de
voorzitter Jos Weel overhandigd aan Jenke
Haverhals. Hij gaat ervoor zorgen dat het geld
bij de stichting Breath care for kids terecht komt.
Ook de klaverjasclub heeft geld opgehaald door
het entreegeld en het lootjes geld te doneren.
Dit bedrag van 300 euro is gestort op giro 555.

Foto's: Kees Bos

In Halfweg op de hoek van de N200 en de
Dubbele Buurt wordt de herdenking opgeluisterd
door het muziekkorps van Eensgezindheid.

Foto: VOS

Op Facebook een melding over het ontbreken
van een putdeksel bij de Kinheim. Een van de
bewoners is zo attent geweest om er bord ter
waarschuwing bij te leggen. Nu maar afwachten
wanneer er actie komt op deze melding.

Foto: PR Facebook

Het Gemeenlandshuis Kasteel ‘Swanenburg,
onderdeel van het huidige Sugar City Events zal
gerestaureerd worden. Als het goed is komen de
oorspronkelijke kleuren van het pand weer
terug. Daarom staat dit eeuwenoude gebouw
opnieuw in de steigers. De vraag is of het in ere
hersteld wordt, met een echt origineel roeven
dak.

Foto: PR Facebook

In de centrale hal van het Dorpshuis organiseert
de Zonnebloem, Zwanenburg-Halfweg een
Vrijheidslunch. Het Comité 4 en 5 mei initieert
deze vrijheidsmaaltijden. In het hele land
worden ze georganiseerd en dus ook in
Zwanenburg. Het Comité verbindt een jaarlijks
thema aan de vrijheidsviering. Dit jaar is dat

Foto: PR Facebook

In de Ringvaart vlak bij de brug van de Dennenlaan ligt een enorm schip met een hei installatie.
Het is niet duidelijk waarvoor dit schip hier ligt.
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‘vrijheid in verbondenheid’. Immers in het
voorjaar van 2020 leek het dat Corona ons
dichter bij elkaar zou brengen. Na bijna twee
jaar blijkt dat maar deels waar. Na afloop en het
gezamenlijk zingen van We’ll meet again van
Vera Lynn keren de 54 deelnemers huiswaarts
met een feestelijk verpakt blik vrijheidssoep.

Foto: Don Bosco

Op Facebook wordt gewaarschuwd voor Blauwalg in Park Zwanenburg langs de IJweg. Dat
wordt oppassen met het uitlaten van honden. De
Blauwalg ontstaat veelal in voedselrijk water, bij
het oplopen van de temperaturen. En dit vooral
in stilstaand water. De alg komt ook in de
kleinere sloten en bij de parkeerplaatsen voor.

Foto: Peter Vreeswijk

Bevrijdingsfeest wordt groots gevierd op het
Dorpsplein en in de middag met optredens aan
de kant bij de kom op het plein met de zwanen.
De optredens trekken veel bezoekers en het
“Wapen van Zwanenburg” doet goede zaken.

Foto: PR Facebook

Het is droog de afgelopen maanden, erg droog.
Zelfs zo droog, dat dit maar eens in de twintig
jaar zou moeten voorkomen, zeggen de
weermetingen van het KNMI. In februari viel er
best veel regen in Noord-Holland, maar maart
was extreem droog en ook in april liet de regen
op zich wachten. Volgens de droogtemonitor
van het KNMI is er gemiddeld een neerslagtekort van 66 millimeter. Het KNMI begint pas in
april met het bijhouden van de droogte en in
maart was het ook al uitzonderlijk droog.
Normaal zitten wij rond deze tijd op een
neerslagtekort van 20 a 30 millimeter, dus het is
wel een uitzonderlijke situatie.

Afbeelding: Wapen van Zwanenburg

Zondag 8 mei
Een aantal vrouwelijke inwoners uit Zwanenburg
ontvangen vandaag op moederdag een kaartje
van twee onbekende meisjes. Gezien de
reacties op Facebook, wordt deze geste zeer op
prijs gesteld.

Foto: PR Facebook

Maandag 9 mei
Jaarlijks houdt Don Bosco Halfweg een
zogenaamde prikactie. Hiermee wordt geld
opgehaald, wat gebruikt wordt om extra
activiteiten te kunnen doen voor de deelnemers
aan het zomerkamp. Vandaag komen de
kinderen, begeleid door ouderen, huis aan huis
langs voor een donatie.

Foto: Inter Visual Studio

Dinsdag 10 mei
Een groot deel van de huishoudens in de
postcodegebieden waar Ymere woningen heeft,
leeft in zichtbare energiearmoede. Dat blijkt uit
eigen onderzoek van de sociale woning16

corporatie. Het gaat hier onder meer om
inwoners in Haarlemmermeer, Weesp, Haarlem
en Amsterdam (circa 37 procent). De gasprijzen
blijven stijgen terwijl het inkomen nauwelijks
toeneemt.
Foto: Peter Vreeswijk

Vrijdag 13 mei
Twee scooters en een fiets zijn vanmiddag op
elkaar gebotst op de Haarlemmerstraatweg in
Halfweg. Een scooterrijder is ernstig gewond
geraakt, de ander is ervandoor gegaan. Een
scooterrijder komt hard ten val, terwijl de andere
verder rijdt. Ook wordt een fietser geraakt. De
gevallen scooterrijder is met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. De fietser raakte
lichtgewond. De politie zoekt naar de andere
scooter, waarvan een spiegel is achtergebleven
op de plek van het ongeval.

Foto: ANP

Een dagje naar het Keukenhof met bewoners
van woonzorgcentrum Eigen Haard. Het is dan
misschien niet zo warm als verwacht, maar daar
wordt niet minder om genoten van alle
bloemenpracht. Een en ander is mogelijk door
de inzet van familie, mantelzorgers, vrijwilligers
en zorgmedewerkers.

Foto: Michel van Bergen

Foto: Eigen Haard

Op korte termijn trouwen in de gemeente
Haarlemmermeer, wordt erg moeilijk. Pas in
september kan men weer terecht bij de trouwambtenaren. Volgens burgemeester Marianne
Schuurmans is er sprake van een explosie aan
huwelijken. Bovendien is er een tekort aan
beëdigde ambtenaren en burgers die huwelijken
mogen sluiten. Veel mensen hebben ook
gewacht tot corona voorbij was. Wat er geen
goed aan doet is een storing in het computersysteem van de burgerlijke stand die gelukkig is
opgelost.

Woensdag 11 mei
Eindelijk is het weer zo ver: Kermis aan de
Populierenlaan. Opvallend genoeg zijn de
reacties nogal verschillend. Veel mensen vinden
het leuk, maar er zijn ook nogal wat mensen die
vinden dat de kermis niets voorstelt.

Foto: PR Facebook

Donderdag 12 mei
Historisch Halfweg bestaat 15 jaar. In oktober
2007 hielden André van Veen en Alex Jungman
de eerste vergadering met de werk-groep. Pas
in 2008 ging men naar de notaris voor de
statuten. De notaris Van Es bood in dit geval zijn
diensten gratis aan. De werkgroep heeft drie
bestuursleden. Veel werk wordt gedaan door de
leden van de werkgroep. Omdat de werkplek in
het gemeentehuis in Halfweg niet gebruikt kan
worden is de werkgroep op zoek naar een goed
onderkomen.

Foto: Haarlems Dagblad

Ongeveer 160 personen spelen bingo in het
gebouw van de Speeltuinvereniging. Het is er
gezellig en de deelnemers krassen fanatiek om
in aanmerking te komen voor de mooie prijzen.
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Sinds 19 mei2022 vangt de veiligheidsregio
Kennemerland in totaal 2.885 Oekraïense
vluchtelingen op. Er zijn 1.548 vluchtelingen in
de gemeentelijke opvanglocaties en 1.337
vluchtelingen bij particulieren thuis ondergebracht. Op dit moment zijn er in de regio 275
plekken beschikbaar. Binnen twee weken komen
er nog 220 opvangplekken bij.

Foto: Speeltuin

Zaterdag 14 mei
In de Protestantse kerk in Halfweg is er een
Boekenmarkt. Een groot aantal vrijwilligers heeft
twee dagen lang de boeken uitgezocht. De
boeken vinden gretig aftrek en menigeen gaat
zwaar beladen weer naar huis. Ook de
gezelschapsspelen, het speelgoed, de cd’s en
dvd’s worden goed verkocht. De opbrengst is
uiteraard voor de kerk en zal aan een goed doel
worden geschonken. Over het doel zal nog
nader overleg plaatsvinden.

De politie heeft vanavond twee mannen
opgepakt na een incident in Amsterdam. De
twee worden door agenten met getrokken
wapens uit hun auto gepraat op de N200 bij NS
station Halfweg-Zwanenburg. De auto staat na
een incident gesignaleerd en de politie krijgt de
auto in het vizier. Deze manier van

aanhouden is onder politiemensen bekend
als een BtGV (Benaderingstechniek
Gevaarlijke Verdachten) en wordt gebruikt
als verdachten vuurwapengevaarlijk zijn.

Foto: Peter Vreeswijk

Maandag 16 mei
Maar liefst drie basketbalteams van SV
Christofoor, Hot Pepper Heat U20-2, U22-1 en
U20-2, kampioen geworden. De naam Hot
Pepper Heat is de sponsornaam en speelt op
regionaal en landelijk niveau bij de Nederlands
Basketbal Bond.

Foto: AT5

Vrijdag 20 mei
Een oproep van de Meerlanden: Zet uw
rolcontainer op de dag van inzameling vóór
07:30 uur aan de weg. De inzamelwagens rijden
niet altijd op exact hetzelfde moment voorbij. Zo
voorkomt u dat uw rolcontainer niet wordt
geleegd. Weten wanneer de inzamelwagen bij u
langs komt? Bekijk de Afvalkalender.

Foto: SV Christofoor

Donderdag 19 mei
In het HCNieuws een uitgebreide fotocollage
van The Style Outlets in Halfweg onder de naam
“Kleurrijk gloednieuw shoppingsparadijs”. Maar
liefst 83 procent van de 115 winkelruimtes is
thans bezet.

Foto: Meerlanden NV

Vandaag zijn bij de eerste 15 deelnemers van
het HaKa (het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen) de tegels opgehaald. In
totaal 327 vierkante meter aan hebben zij
tegelvrij gemaakt, dat is bijna net zo groot als
een basketbalveld. De firma Dura Vermeer zorgt
voor duurzaam vervoer en haalt de tegels op
met een elektrische vrachtauto. Meer informatie
op de website: https://haarlemmermeer
waterproof.nl/tegelwippen/.

Foto: Kees van der Veer
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Zondag 22 mei
In de Hourakpolder bij de Wethouder van
Essenweg vliegt om ongeveer 17.00 uur een
auto in brand. De brandweer is snel ter

plaatse, maar kan de auto niet meer redden.
Niemand raakt gewond bij de brand.
Het is niet duidelijk waarom de auto plotseling
vlam vat.
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Zaterdag 21 mei
Vanavond is er een auto op de Venenweg van
de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen.
De twee inzittenden kunnen zelf uit het voertuig
komen. Op het moment dat de bestuurder uit de
auto komt, vlucht hij weg. De politie heeft hem
niet meer aangetroffen. In de auto hebben
agenten een lachgastank gevonden.

Foto’s: Michel van Bergen

Woensdag 25 mei
In het HCNieuws is er aandacht voor de
zoektocht naar vrijwilligers. Steeds meer
organisaties zijn op een zoektocht naar mensen
die zich vrijwillig in willen zetten. Een van de
organisaties die genoemd wordt is onze eigen
Stichting Samen Fietsen ZWH.

Foto: Michel van Bergen

De Brandweer Halfweg/Zwanenburg bestaat
100 jaar (eigenlijk inmiddels 101 jaar) en dat
wordt gevierd. Burgemeester Marianne
Schuurmans overhandigt de eremedaille met
oorkonde. En zij hebben een nieuwe naam en
een nieuw logo. Vanaf nu heten het korps:
Brandweervereniging Halfweg-Zwanenburg.

Foto: Samen Fietsen ZWH

Tijdens de avond word het ook het jubileumboek
uitgereikt door de burgemeester.

In het Haarlems Dagblad een artikel over de
schildpaddenattractie in vijver Schoonenberg in
Velsen-Zuid. Ook Rob Dumont komt hierbij aan
het woord vanwege de opvang van reptielen.

Foto: Peter Vreeswijk

Foto: Paul Vreeken

Foto: Brandweer
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aanleiding voor boeren uit de omgeving om toch
af te zien van de aanleg van een zonnepark.

Donderdag 26 mei
De hele omgeving wordt opgeschrikt door
sirenes van allerlei hulpdiensten. In het
partycentrum Silver Stone blijkt een deelnemer
aan het karten een ongeluk te hebben gekregen.
Naast brandweer, politie en ambulance, komt
ook de traumahelikopter ter plaatse. Behendig
weet de piloot de helikopter op de parkeerplaats
te zetten. Het slachtoffer wordt met spoed naar
het ziekenhuis gebracht.

Foto: PR Facebook

Zaterdag 28 mei
Voor het eerst in drie jaar wordt er weer
gewandeld langs de interessante plekken in
onze omgeving. Twee jaar lang lagen de
wandelingen, georganiseerd door Historisch
Halfweg, stil vanwege corona. Deskundige
gidsen leiden de gasten langs historische
plekken in Halfweg. De start is vanaf Tommy’s
(voorheen Koffie bij Kaatje). Deze eerste keer
zijn er maar liefst twee groepen die op pad
gaan.

Foto’s: Michel van Bergen

Vrijdag 27 mei
Opnieuw is er aandacht in de media voor The
Style Outlet. De in Bergen woonachtig geboren
Engelsman Matthew May brengt drie streetpaintings aan op de vloer van de Outlet.
Binnenkort lopen er over zijn 3D-kunstwerken
duizenden koopjesjagers. Het eerste kunstwerk
wordt een doolhof in de vorm van een
zandkasteel. Eerst tekent hij met krijt, daarna
gaat hij met verf in de weer.

Foto: Historisch Halfweg

Het handhaven van de snelheid van boten in de
Ringvaart is geen doen. Veel bewoners van met
name woonschepen klagen steen en been
vanwege de golfslag en het lawaai. Diverse
instanties verwijzen naar elkaar voor de
handhaving, maar ook de middelen om te
controleren zijn heel beperkt. Ondertussen
kunnen de mensen straffeloos over het water
scheuren.

Foto: Toussaint Klujters

Door de oorlog in Oekraïne, voorheen een grote
graanleverancier, schiet de prijs van dit product
de hoogte in. Voor Nederlandse boeren wordt
het met de dag interessanter om weer graan te
gaan verbouwen. Het graan gebruikten de
boeren tot nu toe als wisselgewas. Om de grond
goed te houden en uitputting te voorkomen,
moeten boeren ieder jaar een ander gewas
planten. Tarwe is een zogenoemd rustgewas dat
zorgt voor herstel van de bodem. Misschien

Foto: Adobe stock

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.
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Verjaardagen
Juni 2022
05 juni
07 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
17 juni
17 juni
18 juni
21 juni
22 juni
25 juni
26 juni
29 juni

De heer de Jong
Mevrouw de Kock-Olij
Mevrouw Schram-Tabak
Mevrouw Thorborg-Berg
Mevrouw van der Laan-Suer
De heer Oostwouder
Mevrouw van Ooijen
De heer Dumernit
De heer Bakker
Mevrouw Oordijk
Mevrouw Ettema-Groot
Mevrouw van Woerkens-Janssen
Mevrouw Kramer-Holla
Mevrouw van Zurk-Luijten

86 Jaar
87 Jaar
92 Jaar
87 Jaar
89 Jaar
92 Jaar
90 Jaar
85 Jaar
92 Jaar
92 Jaar
85 Jaar
87 Jaar
87 Jaar
88 Jaar

De heer Grauwelman
Mevrouw de Muinck-Lefeber
Mevrouw van Lieshout-de Dood
Mevrouw Wegman-ten Ambergen
De heer Wubbenhort
Mevrouw Snijders-van Steenis
Mevrouw Thomasse-Joling
De heer Sikkel
De heer van Schaik
Mevrouw van der Laan-Elias
Mevrouw Bakker-Baars
Mevrouw Strack-van Schijndel
Mevrouw Keijner-van Dissel

89 Jaar
101 Jaar
91 Jaar
94 Jaar
93 Jaar
91 Jaar
91 Jaar
85 Jaar
86 Jaar
85 jaar
92 Jaar
89 Jaar
87 Jaar

Juli 2022
02 Juli
06 Juli
07 Juli
11 Juli
11 Juli
11 Juli
12 Juli
17 Juli
22 Juli
25 Juli
27 Juli
31 Juli
31 Juli

Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. Vanzelfsprekend feliciteren wij alle
overige leden (aantal 46 in juni en 49 in juli)) die in deze periode eveneens hun verjaardag vieren.
De verjaardagen worden in het verenigingsblad opgenomen vanaf het bereiken van de respectabele
leeftijd van 85 jaar.
Mocht u omissies constateren, of wilt u niet vermeld worden in het verenigingsblad, neem dan a.u.b.
contact op met de ledenadministratie.
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Nieuwe Leden
April 2022
Mevrouw Groot
De heer Zegwaart

Halfweg
Halfweg

Mei 2022
Mevrouw Freeth-Koopmans Zwanenburg
Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten.

Op zaterdag 25 juni 2022 wordt het Dorpshuis in
Zwanenburg officieel geopend. De Seniorenvereniging
ZWH en de Stichting Samen Fietsen ZWH zullen met
informatie en activiteiten aanwezig zijn. Uiteraard zijn ook
de leden van de vereniging van harte welkom.
De openingshandeling is om 13.00 uur op het
Dorpsplein.

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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Suzanne Rietveld

ZorgMies is er voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken.
Voor senioren
• persoonlijke begeleiding
• boodschappen doen
• samen koken of tuinieren
• 24-uurszorg / waakdiensten
• maatwerkdiensten

• huishoudelijke ondersteuning
• wandelen of een uitstapje maken
• begeleiding en vervoer naar arts of therapeut
• aﬂossing van uw vaste mantelzorger
• zorg na ziekenhuisopname & revalidatie

Voor gezinnen:
• zorgondersteuning voor kinderen met verhoogde zorgbehoefte
• zorgondersteuning voor een revaliderende of langdurig zieke partner
• maatwerkdiensten en respijtzorg (tijdelijke zorgovername)
Onze diensten worden vaak vergoed door de overheid (WMO/PGB vanuit de gemeente) en/of
ziektekostenverzekeraars. ZorgMies Haarlemmermeer kan u hierbij adviseren.
U kunt ons dagelijks bereiken onder nummer 06-20267512 of haarlemmermeer@zorgmies.nl

Meer informatie: www.zorgmies.nl

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

Prijzen:
De menu’s zijn
€ 7,50 per maaltijd
en 5 maaltijden
voor € 35,00.
Wij bezorgen voor
€ 2,50
Normaliter rijden de koks van Eetfabriek door het hele land om te koken op festivals en andere
feestelijke evenementen; daarnaast voorzien zij mensen in ’t hele land van een heerlijke lunch.
Maar Eetfabriek heeft ook kant-en-klaarmaaltijden; met de beste ingrediënten, zonder
kunstmatige toevoegingen en toch een langere houdbaarheidsdatum; voor een eerlijke prijs.
Zo haalt u bij Eetfabriek 5 maaltijden voor de hele week voor € 35,00

Bestel via www.eetfabriek-producten.com óf meld u aan op 0616904348 óf kom langs bij:
Eetfabriek op Olmenlaan 3, 1161 JS Zwanenburg - ma/vrij tussen 09:00 en 17:00 uur.
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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging
ZWH Zwanenburg-Halfweg.
De contributie bedraagt per jaar (2021) € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor het tweede lid,
woonachtig op hetzelfde adres (wijzigingen voorbehouden).
Uw gegevens:
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Geboortedatum:

Tussenvoegsel:
Nr:

Toevoeging:

Plaats:
/

/

Telefoon:

M/V
E-mailadres:

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is:
NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum:

Handtekening:

Mijn partner wordt ook lid:
Voorletter(s):
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoon:

Tussenvoegsel:
Nr.:

Toevoeging:

Plaats:
/

/

M/V
E-mailadres:

Ik maak de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar per direct ZELF over op
bankrekeningnummer NL24INGB0007047996 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg
onder vermelding van contributie jaar ___ .
Ik geef door het plaatsen van mijn handtekening op dit formulier de Seniorenvereniging ZWH
Zwanenburg-Halfweg toestemming voor de daaropvolgende jaren om doorlopend incassoopdrachten naar uw bank te sturen om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg (Incassant-ID: NL61ZZZ646183150000).
Bent u het niet eens met een incasso-afschrijving? Neem contact op met de ledenadministratie.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1) Blokkeren: als je voortaan een automatische afschrijving niet meer wil
2) Terugboeken (storneren): als het geld al is afgeschreven (tot 56 dagen terug)
3) Weigeren: als je wilt dat de ingeplande incasso niet wordt afgeschreven.
Bovendien ga ik akkoord met de privacyverklaring van de Seniorenvereniging ZWH ZwanenburgHalfweg zoals deze vermeld staat op de website www.sv-zwh.nl
U kunt dit schriftelijke formulier inleveren op één van de onderstaande adressen:
• Voorzitter Arnoud Hulst, Houtrijkstraat 36, 1165 LJ, Halfweg, tel.: 06-16287873.
• Ledenadministratie Henk Vorstermans, Kinheim 100, 1161 DC, Zwanenburg, tel.: 06-289 448 96.
• In de brievenbus in de hal van het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133.
• Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website www.sv-zwh.nl.

Leden van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg krijgen bij
5% korting op de verzekeringspremie. Code collectiviteit 28410 (Seniorenver. Zwanenburg/Halfweg)
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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

Henk van Ommeren

Voorzitter

Secretaris

e-mail:
voorzitter@samenfietsenzwh.nl

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

Telefoon: 06-162 878 73

Telefoon:06-520 843 81

Henk Vorstermans
Penningmeester
e-mail:
penningmeester@samenfietsenzwh.nl
Telefoon: 06-289 448 96

De uitvoering
Jan Gravemaker

˂Theo Groot

Coördinator
e-mail:
planning@samenfietsenzwh.nl

Tanja Heijink˃

Telefoon: 06-490 828 99

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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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

Op zaterdag 25 juni wordt het Dorpshuis officieel geopend. In het Dorpshuis en op
het voorplein zullen verscheidene activiteiten plaatsvinden. Ook wij, van de
Stichting Samen Fietsen ZWH, staan daar met onze fietsen.

U kunt een gratis proefrit
maken met de Duofiets of
de Riksja in Zwanenburg
Kom naar de stand op het plein voor informatie en maak kans op een 5 rittenkaart.

Broers Optiek & Optometrie
meer dan een brillenwinkel
Broers Optiek & Optometrie Het is een klein
familiebedrijf, waarvan twee optometristen
(Soheil & Samiar) met ieder een eigen
specialisme en ook hun moeder Fariba met
jarenlange ervaring in de optiek en de vrouw
van Soheil, Daniëlle, deel van uitmaken.
Als optometrist zijn de broers Soheil en Samiar
Madadi Far gediplomeerde paramedici,
getraind om de ogen te onderzoeken op oogheelkundige aandoeningen en abnormaliteiten.
Voorbeelden zijn staar, glaucoom (gevolg van
een verhoogde oogdruk), maculadegeneratie
(slijtage van het netvlies), droge ogen en de
invloed hiervan op de samenwerking van de
ogen. Hun gedetailleerd oogonderzoek kan
ook vele andere gezondheidsproblemen, zoals
een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte
of diabetes onthullen.

Broers Optiek & Optometrie
Dennenlaan 117
1161 CM, Zwanenburg
020 363 83 94
info@broersoptiek.nl / www.broersoptiek.nl

U kunt bij ons ook terecht voor een groot aanbod van monturen van
mooi tot uitzonderlijk en chique.
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Oudste algemene begraafplaats
Haarlemmermeer was tijd ver vooruit
De eerste doden van Haarlemmermeer werden niet begraven in de poldergrond. Ze werden naar
begraafplaatsen in Haarlem, Amsterdam of hun geboortegrond elders in Nederland gebracht. Pas vijf
jaar na de drooglegging, op 30 november 1857, werd de eerste algemene begraafplaats van
Haarlemmermeer geopend. Niet in Hoofddorp, maar aan de rand van het huidige Zwanenburg:
begraafplaats Houtrijk en Polanen.
Een eigen begraafplaats
Twee jaar eerder hadden de notabelen van het dorp besloten dat er een eigen begraafplaats moest
komen. Rond de Hervormde kerk, die tegenover de ingang van de suikerfabriek stond, was geen ruimte.
Jan Jacob van Voorst, een bevriend Amsterdamse dominee en afkomstig uit een vermogende familie,
wilde een kwart bunder (hectare) van het drooggelegde land, dat hij als investering had gekocht,
schenken. Dat de begraafplaats niet rond de kerk lag, paste eigenlijk goed bij de voorwaarde die Van
Voorst had gesteld. Het moest een algemene begraafplaats worden. Iedereen kon er worden begraven,
ongeacht geloofsovertuiging. Hij was hiermee zijn tijd ver vooruit. Het beheer werd wel door de
Hervormde Kerk gedaan.
Om toegang te krijgen tot het
stuk land dat was aangewezen, werd een weg
aangelegd vanaf het pad dat
langs de Ringvaart liep, de
huidige Zwanenburgerdijk. Dit
werd later de Kerkhoflaan. De
waterpartij die de begraafplaats
ook nu nog omringd, lag er toen
ook. De graven werden door de
koster, iemand die alle
praktische zaken rondom de
kerk regelt, gegraven.
Foto: Dunweg

Voor een graf van drie meter diep moest wel een ladder worden meegenomen, anders was het niet
mogelijk uit het graf te komen, wat weleens is gebeurd. Pas begin jaren tachtig is de begraafplaats
overgestapt naar machinaal graven.
Omgekeerde wereld
Hoe anders de bevolkingsopbouw er anderhalve eeuw geleden uitzag, is terug te zien in de sterftecijfers.
Bijna de helft (45%) van alle mensen die de eerste dertig jaar op de begraafplaats werden begraven,
was jonger dan 1 jaar. Nog geen procent werd ouder dan 80 jaar. Ter vergelijking: over de periode 19782007 was 41% van de mensen die werd begraven ouder dan tachtig en iets meer dan één procent
jonger dan 1 jaar.
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Betalen naar draagkracht
De indeling van de begraafplaats is sinds de aanleg onveranderd. De onderverdeling in klassen is rond
1990 wel opgeheven. Tot die tijd kon worden gekozen voor zes categorieën: van eerste klas graf met
eeuwige grafrust tot een algemeen graf dat na tien jaar werd geruimd. Elk graf was qua afmeting gelijk,
alleen hing er een ander prijskaartje aan. Een grote grafsteen kostte meer onderhoud dan een
bescheiden houten naambordje. Het oudste nog bestaande graf is ruim honderd jaar oud en is van Jan
Wils, die meer dan 50 jaar beheerder is geweest van de begraafplaats. Oudere grafstenen en ook
grafstenen met bijzondere kenmerken worden bewaard als monument en hebben een aparte plek op de
begraafplaats. Trends in de cultuur van begraven zijn terug te zien in de grafstenen. De laatste dertig
jaar komen de meeste stenen uit India en China, terwijl voor die tijd grafstenen van Belgisch hardsteen
werden gemaakt.
Begraven na 60 jaar
Achter elk graf gaat een leven vol
verhalen schuil. Een opvallend graf
is dat van de crew van een Engelse
bommenwerper. Eind januari 1944
werd hun vliegtuig door Duits
afweergeschut neergeschoten. Het
brandende toestel boorde zich in de
boerderij van familie Van der Bijl in
de Houtrakpolder. Alle bemanningsleden en zes gezinsleden kwamen
hierbij om, maar slechts twee
stoffelijke overschotten konden
worden geborgen en werden
begraven op de begraafplaats.
Foto: Pieter van Staaveren

De middelen om het vliegtuigwrak dat op een diepte van vijf meter lag te bergen, ontbraken. De
verwoeste boerderij werd op dezelfde plek herbouwd. Als zestig jaar later voor de aanleg van de
Afrikahaven de boerderij wordt gesloopt, kunnen de stoffelijke resten van de vijf vliegers worden
geborgen. Eind 2001 worden ook zij begraven op de begraafplaats in Zwanenburg in aanwezigheid van
militairen van de Australische, Britse en Canadese luchtmacht en nog in leven zijnde directe verwanten.
Kling klokje klingelingeling
Een ander bijzonder ‘monument’ is de 8 meter hoge
klokkenstoel die in 2011 op de begraafplaats in gebruik
werd genomen. In de stellage hangt de 870 kilo zware
kerkklok van de Grote Kerk in Halfweg. Deze kerk moest
wijken voor woningbouw, maar de klok kreeg een nieuwe
bestemming. De zeventig jaar oude klok is niet de
oorspronkelijke kerkklok. Die werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers geroofd om te worden
omgesmolten tot oorlogsmateriaal. De luidklok met een
diameter van ruim één meter blijft behouden door
plaatsing op de begraafplaats. Op wens van
nabestaanden kan het voor inwoners van het dorp
vertrouwde geluid van de bel worden geluid tijdens een
uitvaartplechtigheid
Dit artikel, gepubliceerd op de gemeentelijke website, is
tot stand gekomen met medewerking van Pieter van
Staaveren en het boekje ‘Rondgang over de
Begraafplaats te Zwanenburg’.
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PUZZEL
KUNSTENAARS

AUCTIE

GAVE

PSEUDONIEM

THEMA

AWARD

GENRE

RELIEF

TRUC

BAROK

GEVOEL

REPLICA

VIRTUOOS

BOETSEREN

GOUCHE

RETOUCHE

VISIE

BORDUURWERK

KANT

RODIN

ZEEFDRUK

COBRA

KOSTBAARHEDEN

SCHILDERIJ

CORYFEE

MIME

STUDIE

CURSUS

POEET

STIJL

DICHTER

PRIJS

SUCCES
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance

112

Politie algemeen
Huisartsen:
Med. Centrum Zwanenburg
Bongers Huisartsenpraktijk
Huisartsenprakt. Heeneman
Huisartsenpost Haarlemmerm
Spaarne Gasthuis
Algemene Hulpdienst
Maandag-woensdag-vrijdag
Tussen 16.00-17.00 uur

0900-8844

Instanties
Gemeentehuis Halfweg
Gemeentehuis Hoofddorp
Burgerzaken gemeente
Amstelring Eigen Haard
Ouderenadviseur
RegioRijder
OV reisinformatie
Belastingtelefoon
ANWB alarmcentrale
Slachtofferhulp Nederland
Meerwaarde
Mantelzorg en Meer
Luisterlijn Sensoor
Kerken:
Protestantse kerk H/ZW
Parochie Onze Lieve Vr.
Sint-Jacobus de Meerdere
St Augustinus Kerk Vijfh.

020-4489600
020-4975080
020-4974593
023-2010333
023-2240000
020-4971111

Tandartsen:
Tandartsenpraktijk Gouw
J.A. de Kinder
Tandarts Halfweg Niv Dent

020-4972377
020-4973346
020-6592252

Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elzenkade
Plantinga Fysiotherapie

020-4975002
06-42557307
020-4976490
06-26278598

Amstelring Wijkzorg
Wijkteam Zwanenburg-Centr
Wijkteam Zwanenburg West
Wijkteam De Dijken
Bloedafname Atalmedial
Voor afspraak

Ziggo servicelijn
Dierenambulance
Afvalbedrijf Meerlanden
Waterleiding PWN
Storing Gas-Elektra
Dorpshuis Zwanenburg
Dennenlaan 133

06-12284665
06-13644215
06-43544839

Telefoon
0900-1852
0900-1852
0900-1852
020-4975444
023-5698860
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101
023-5698888
020-3335353
0900-0767
020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288
0900-1884
0900-0245
0297-381717
0900-4050700
0800-9009
020-4974097

088-0037705

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

Medisch Centrum Halfweg
Houtrijkstraat 31-C
1165 LJ Halfweg

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

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

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

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