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FIRST CLASS OCCASIONS

• Een dagelijks wisselende voorraad 

• Gunstig geprijsd 

• Auto’s afkomstig van eerste eigenaar 

• 6 maanden BOVAG garantie. 

• Gegarandeerde kilometerstand.                  

• Volledige historie van de auto ter inzage. 

• Zakelijk gebruik, dus veelal complete uitvoeringen. 

 

Bekijk ons volledige aanbod op www.autovoorraad.nl 

Ook voor APK keuring, onderhoud en reparatie van uw auto. 

Tot ziens op de Lijnderdijk 83, Zwanenburg 

Bezoek ook onze showroom: Olmenlaan1, Zwanenburg 

Email: info@autovoorraad.nl   

Tel: 020-4973274  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

WWW.ZEGSTROOGRAFMONUMENTEN.NL 

KUYPERLAAN 26-28 

1161 XN ZWANENBURG 

TELFOON : 020 – 497 7101 

E-MAIL: INFO@ZEGSTROO.NL 

 
 

Naast nieuwe monumenten en urnen verzorgen 

wij het onderhoud van de oude monumenten en  

vervolginscripties op bestaande monumenten. 

 

Bovendien kunt u bij ons terecht voor allerlei 

toepassingen van natuurstenen: Informatie: 
 

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL 

 
 

 

http://www.autovoorraad.nl/
mailto:info@autovoorraad.nl
http://www.zegstroografmonumenten.nl/
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nr 64618315 

Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH 

Website: www.sv-zwh.nl (met o.a. het maandblad volledig in kleur) 

Facebook: Seniorenvereniging ZWH 

Opgericht 23 november 2015 

 

AUGUSTUS 2022 
 
 
 

Van de redactie: 
 

Onderhand midden in de vakantie toch nog een maandblad. Naast de vaste rubrieken, deze keer ook 
een aankondiging van een feestmiddag in november 2022. Verder informatie over het melden van 
overlast, mogelijkheid voor de energietoeslagen en het nieuwe puntensysteem voor huurwoningen. 
 
Bij het Samen Fietsen ZWH informatie over de activiteiten bij de opening van het Dorpshuis. Echter ook 
vooral de aankondiging van de Rabo Clubsupport actie. Doet u vooral mee. 
 
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:  Donderdag 25 augustus 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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Ik wil nog even terugkomen op de jaarvergadering van maandag 13 juni j.l. 

Er waren 25 personen aanwezig op een ledenbestand van 650, erg weinig dus. 
Maar ik begrijp het wel als je op een jaarvergadering je gezicht maar iets vertrekt, 
dan wordt er meestal gevraagd of je interesse voor een functie hebt. Dus 
misschien één van de redenen om niet te komen. Het is ook altijd zo, dat je 
meestal dezelfde mensen weer tegen komt, die al zo veel doen. Dat was nu ook 
op onze jaarvergadering het geval. 

 
Wat mij opviel, is dat één van de leden met een rollator kwam en vroeg, als de lift het niet doet, hoe kom 
ik dan beneden? Dan zal de brandweer moeten komen om mij naar de beneden te krijgen. 

Nu de inflatie omhoog vliegt krijgen wij ook te maken met een huurverhoging in het Dorpshuis, van zowel 
de zaalhuurprijzen als de consumpties met 10%. 

Eén van onze vrijwilligers maakte mij er op attent, dat hij/zij soms onheus werden behandelt door 
sommige leden. Zij ervaren dat als zeer onprettig, dus houdt er in het vervolg wat rekening mee. 

Ik heb al eens meer gezegd, een vereniging kan wel zonder bestuur, maar niet zonder vrijwilligers, dus 
wees een beetje aardig tegen deze mensen 
 

 

Ons project Samen fietsen loopt gesmeerd steeds meer mensen maken er gebruik van 
leden en niet leden. Het is voor iedere Zwanenburger of Halfwegger. 

Wat jammer is, dat wij nog steeds geen bewoners uit het bejaardenhuis rijden. Wel van de 
Dagbesteding en dat alleen waarschijnlijk vanwege de financiën. Het kan toch niet zo zijn 
dat Amstelring de € 3,00 per persoon per ritje niet kan opbrengen. Het is voor de 
bewoners een prachtig uitje, een uur rondgereden worden in Zwanenburg of omstreken 
met de riksja. 

Ik zou zeggen, kom in gesprek met het bestuur van de Stichting Samen Fietsen, de bewoners zullen u dankbaar 
zijn. 

De voorzitter 
 

 

 

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: 06- 245 288 72 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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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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Waar: In het gebouw van de speeltuin 

Wanneer: Vrijdag 16 september 2022 

Aanvang: Van 13:30 tot 16:30 uur, zaal is open om 13:00 uur 

Kosten:  We spelen 5 ronden, kosten totaal € 7,00 inclusief lekkere hapjes 

Opgeven bij: Tiny Hulst tel: 06- 546 938 13 

Ophalen: 

  

Als u slecht kunt lopen, dan kunt u opgehaald worden. Wij brengen u tot 
aan de ingang van de speeltuin. Kosten per persoon:  € 4,00 

Reservering tafel: U kunt een tafel reserveren, als u 7 personen tegelijk opgeeft 

Volgende data: Vrijdag 21 oktober en vrijdag 18 november 

De datum van de kerstbingo is nog niet bekend. 

 

Broers Optiek & Optometrie 

meer dan een brillenwinkel 

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

Als optometrist zijn de broers Soheil en Samiar 
Madadi Far gediplomeerde paramedici, 
getraind om de ogen te onderzoeken op oog-
heelkundige aandoeningen en abnormaliteiten. 
Voorbeelden zijn staar, glaucoom (gevolg van 
een verhoogde oogdruk), maculadegeneratie 
(slijtage van het netvlies), droge ogen en de 
invloed hiervan op de samenwerking van de 
ogen. Hun gedetailleerd oogonderzoek kan 
ook vele andere gezondheidsproblemen, zoals 
een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte 
of diabetes onthullen. 
 

 
Broers Optiek & Optometrie 
Dennenlaan 117 
1161 CM, Zwanenburg 
020 363 83 94 

info@broersoptiek.nl  /  www.broersoptiek.nl 

U kunt bij ons ook terecht voor een groot aanbod van monturen van mooi 
tot uitzonderlijk en chique. 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
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STANDEN KOERSBAL PER 1 JULI 2022 
 

Gerda Franken 391 
 

 

Alda Belt 380 
 

Annemarie Boeser 360 
 

Lida Brusselaars 353 
 

Betty Fontaine 325 
 

Cisca Thomasse 310 
 

Annie Udo 295 
 

 

 

 
Janny Eijken 285 

Tiny Eerdhuizen 268 

Alie Konings 195 

Wim Büch 190 

Marja van Ruyven 178 

Bep Buys 119 

  
  

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 – 497 5213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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Verjaardagen  
 

Augustus 2022 
 

06 augustus Mevrouw Lücke-Heemskerk    99 Jaar 
06 augustus Mevrouw Meijerink-Vaartjes    92 Jaar 
15 augustus De heer Wagner     87 Jaar 
18 augustus Mevrouw van de Linde    89 Jaar 
18 augustus  De heer Piek      86 Jaar 
21 augustus De heer Maliepaard     90 Jaar 
21 augustus Mevrouw Zomer-van der Kwast   91 Jaar 
23 augustus De heer Pieters     92 Jaar 
27 augustus De heer Büch      88 Jaar 
27 augustus Mevrouw de Koning-Pappot    87 Jaar 
28 augustus De heer Luijkx      86 Jaar 
29 augustus  Mevrouw Oostendorp-Schouten   87 Jaar 
30 augustus Mevrouw Mandemaker-Snijders   85 Jaar 
 

Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. Vanzelfsprekend feliciteren wij alle 
overige 43 leden die in augustus 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 (ledenadministratie@sv-zwh.nl). 
 

 

 
 

Nieuwe Leden  
 

Juli 2022 
 

De heer J.A. Gerritsen   Zwanenburg 
Mevrouw R. Gerritsen   Zwanenburg 
Mevrouw L. v/d Vuurst   Boesingheliede 
Mevrouw R. van Geene-Schmidt  Zwanenburg 
 
 

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

mailto:ledenadministratie@sv-zwh.nl
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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 06-202 675 12 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 06-169 043 48 óf kom langs bij: 

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

http://www.zorgmies.nl/
http://www.eetfabriek-producten.com/
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Wij doen mee met Rabo Club Support 2022: 
 

 

Steun ons! 
 

 
 

Beste leden, 
 
Ben jij lid van de Rabobank? Doe dan mee met de Rabo Club Support actie en stem op ons! 

 

Leden van de Rabobank mogen vanaf 5 september tot en met 27 september stemmen op hun 

favoriete club of vereniging. Met de Rabo Club Support actie, steunt de Rabobank clubs en 

verenigingen financieel en: 

Elke stem is geld waard! 

 

In 2021 hebben wij € 246,38 mogen ontvangen en natuurlijk gaan wij voor minimaal hetzelfde 

bedrag. Met het opgehaalde geld willen wij een 3-tal mobiele luchtcompressors aanschaffen. 

Ben jij klant én ook lid bij de Rabobank, stem op ons via de Rabo App of op 

www.rabobank.nl/clubsupport. Je kunt ons vinden onder de naam Stichting Samen Fietsen 

ZWH. 

 

Deel de link ook met je familie en vrienden en vergeet niet door te geven om op ons te 

stemmen. 

 

Handig om te weten voor het stemmen: 

· Alleen een Rabo-lid kan stemmen (en klant zijn is iets anders dan lid). 

· Elke Rabo-klant kan lid worden. 

· Een lidmaatschap is gratis. 

· Een lidmaatschap kun je zelf regelen via de Rabo App of Rabo Internetbankieren. 

· Nadat je lid bent geworden, kun je direct stemmen. 

· Stemmen kan via de Rabo App of Internetbankieren (ga naar Zelf Regelen en dan naar 

  Lidmaatschap). 

· Elk lid heeft 3 stemmen dus kun je tevens een stem uitbrengen op één van de andere  

  deelnemende verenigingen uit Halfweg en Zwanenburg, bijvoorbeeld de Speeltuinvereniging  

  Zwanenburg West, Stoomgemaal Halfweg, De Zonnebloem, Eensgezindheid Halfweg, HSC  

  de Bataaf.  

 

Doe je ook mee? 
 

Dit is goed voor onze stichting en geweldig voor de samenleving Zwanenburg Halfweg. 

 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport


12 
 

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/


13 
 

Wat gebeurde er in juni 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. 
 
Zaterdag 28 mei 
De nieuwe website visithaarlemmermeer.nl kan 
gebruikt worden als een soort VVV-gids voor 
onze gemeente. Allerlei informatie over 
fietstochten, kunst, culturele activiteiten en 
erfgoed en allerlei uitjes zijn hierop terug te 
vinden. Tevens is er een speciale routetool om 
op uw telefoon te zetten als navigatie. 
 

Vanaf aankomende woensdag 1 juni is de 
Zwanenburgerdijk afgesloten voor al het 
gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is bij de 
Venenweg. Auto’s en motoren mogen hier niet 
meer doorrijden. Tot 1 juli is er een overgangs-
periode. Meer informatie staat op de website 
https://haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-
en.../zwanenburg 

 
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer 
 

Vrijdag 3 juni 
Het nieuwe coalitie-akkoord voor de gemeente 
Haarlemmermeer is eindelijk tot stand gekomen. 
Het duurde bijna net zo lang als dat men er bij 
de landelijke overheid over deed. Er zijn 6 
wethouders, waarvan er 4 ook al in het vorige 
college zaten. Een nieuwe wethouder is van 
D66, dat in de vorige coalitie niet meedeed en er 
is een nieuwe HAP wethouder. 

 
Foto: Jur Engelchor 
 

Zaterdag 4 juni 
Het is op 1 juni de Internationale Dag ter 
Bescherming van Kinderen (International Day 
for Protection of Children). In  het kader daarvan 
weten veel (groot)ouders met hun (klein) 

kinderen de weg te vinden naar museum het 
Stoomgemaal. Zowel binnen als buiten werden 
vele activiteiten georganiseerd voor kinderen tot 
14 jaar. Er kan worden gespeeld met mini-
stoommodellen. Ook mogen zij helpen kolen 
scheppen om de ketel op te stoken. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
 

Donderdag 9 juni 
De meeste leerlingen krijgen vandaag de 
uitslagen van de examens van de middelbare 
scholen. Overal in Zwanenburg zijn dan ook 
vlaggen met een schooltas te zien. 

 
Foto: ANP 
 

Zaterdag 11 juni 
Een automobilist heeft afgelopen nacht twee 
verkeerspalen omvergereden en een lantaarn-
paal geraakt op de IJweg. De bestuurder mist 
rond 5.45 uur de bocht richting de Dennenlaan. 
Hierdoor raakt hij drie palen. De auto komt 
gedraaid tot stilstand. Na de aanrijding stapt de 
man uit en loopt weg. Toegesnelde agenten 
weten hem in de omgeving aan te houden.  

 
Foto: Michel van Bergen 
 

In het congrescentrum van Sugar City wordt een 
VVD congres gehouden. Een aantal agrariërs 
maakt van de gelegenheid gebruik om te 

mailto:redactie@sv-zwh.n
https://haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-en-ringvaart/zwanenburg?fbclid=IwAR3GtWeBnvpiWkZqkkmNc53cGlDnoUxYiIBY1iTgXzSSJfhhUXBkeV7VfZ0
https://haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-en-ringvaart/zwanenburg?fbclid=IwAR3GtWeBnvpiWkZqkkmNc53cGlDnoUxYiIBY1iTgXzSSJfhhUXBkeV7VfZ0
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protesteren tegen de stikstof maatregelen. Vier 
tractoren staan opgesteld en er worden 
pamfletten uitgereikt. 

 
Foto: Michel van Bergen 
 

Vakbond FNV heeft vandaag een 24-uurs ov-
staking aangekondigd in een groot deel van 
Noord-Holland. De staking bij vervoerder 
Connexxion is in de regio's Amstelland-
Meerlanden (waar ook Schiphol onder valt), 
Haarlem-IJmond en de Zaanstreek.  

 
Foto: Connexxion 
 

De jeugdbrandweer Halfweg/Zwanenburg neemt 
deel aan wedstrijden in Bussum. De inzet vindt 
plaats in een schoolgebouw. De ploeg uit onze 
dorpen wordt hierbij vijfde. 

 
Foto: Brandweer 
 

Zondag 12 juni 

 

Op Facebook verbazen 
mensen zich over het feit 
dat er op de Zwanen-
burgerdijk bij de 
Venenweg borden staan, 
dat men niet door mag 
rijden. Er is geen afzetting, 
maar alleen borden en een 
flitspaal. Heel onover-
zichtelijk en vanaf 1 juli 
wordt dit dus kassa. 

Foto: PR Facebook 
 

Maandag 13 juni 
Ook op Facebook wordt er geklaagd over een 
busje van de Koninklijke Marechaussee, dat met 
hoge snelheid door het park rijdt. Hierbij worden 
twee meerkoeten doodgereden. Volgens de 
politie is de Marechaussee gewaarschuwd, 
omdat er iemand met een mes zou lopen 

zwaaien. Men vindt het onverantwoord in dit 
wandelgebied, dat er zo hard gereden wordt. 
 

Vrijdag 17 juni 
Een groep jongeren is vanavond uit de trein 
gezet bij station Haarlem Spaarnwoude, nadat 
zij voor overlast hadden gezorgd. De jongeren 
mogen vooralsnog niet verder reizen. Het 
treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam 
ondervindt door het incident enige vertraging. 

 
Foto: Michel van Bergen 
 

Meerlanden is trots op het rapportcijfer 7,2 dat 
het van de klanten krijgt voor de dienstverlening. 
Dat laat het weten in het jaarverslag. Staats-
secretaris Stientje van Veldhoven is aanwezig 
voor de aftrap van de eerste ‘week van de 
afvalhelden’ 
 

Zaterdag 18 juni 
Op iedere derde zaterdag van juni herdenken de 
brandweerlieden hun omgekomen collega’s. De 
omgekomen collega’s worden op een 
respectvolle manier herdacht met alle korpsen in 
Nederland. Dit door middel van het ere teken te 
maken en de brandweervlag halfstok te hangen.  

 
Foto: Brandweer 
 

Maandag 20 juni 
Mensen die in de buurt van Schiphol wonen en 
langdurig worden blootgesteld aan ultrafijnstof 
afkomstig van vliegverkeer, hebben een 
vergrote kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt 
uit een grote en nog vertrouwelijke studie van 
het RIVM, die deze week gepubliceerd wordt. 
Gekeken is naar een straal van 50 km rond 
Schiphol. 

 
Foto: Haarlems Dagblad 
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Dinsdag 21 juni 
Het gaat maar langzaam vooruit met de 
Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters. Volgens 
haar vader is de volgende stap, dat zij weer wat 
leert te praten. Geruime tijd heeft Amy na een 
trainings-ongeval, in coma gelegen. Komende 
zaterdag kan zij daardoor haar titel van 
Nederlands kampioen op de weg niet 
verdedigen.  

 
Foto: NOS 

 
Woensdag 22 juni 
In het park aan de Plantsoenlaan is er sprake 
van een actieve schennispleger. Dit in de buurt 
van een basisschool, een kinderopvang en een 
kinderboerderij. Beelden van deze man zijn te 
zien geweest op Facebook. De politie vraagt 
mensen met meer informatie over deze persoon, 
zich te melden via 0900-8844.  
 
Nederland staat een beetje op zijn kop door het 
boerenprotest. Tienduizenden agrariërs komen 
in Stroe samen om een vuist te maken tegen de 
stikstofplannen van het kabinet, die grote offers 
vragen van de landbouw. De agrariërs noemen 
die plannen ondoordacht en spreken zelfs van 
een "leegroof van het platteland". De actie leidt 
tot verkeerschaos. 
 
Zaterdag 25 juni 
Het heeft door corona even geduurd, maar 
vandaag is de officiële opening van het 
Dorpshuis in Zwanenburg. Elders in deze editie 
meer met foto’s over deze activiteit. Op het plein 
voor het Dorpshuis waren tal van lokale 
kunstenaars die hun spullen ten toon spreiden. 

 
Op de gloednieuwe baan aan de IJweg, ter 
hoogte van Park Zwanenburg, zorgt de Stichting 
Kortebaandraverij Zwanenburg Halfweg voor 

een perfect georganiseerde kortebaanwedstrijd. 
Helaas krijgt het bestuur met slechts veertien 
deelnemende paarden, daarvoor niet de 
beloning. Jocke wint deze wedstrijd verrassend. 

 
Foto: Kortebaandraverij 

 
Zondag 26 juni  
Het is weer zover: Er is weer een Gratis 
Spulletjes Ronde in onze beide dorpen tussen 
10 en 16 uur ongeveer. Op een kraamfolder zijn 
de adressen van de bewoners die hieraan mee- 
doen, terug te vinden. Ook kan men met een QR 
code op je telefoon de locaties in google maps 
bekijken. 
 
Dinsdag 28 juni 
Op Facebook wordt weer uitgebreid geklaagd 
door bewoners dat de afvalbakken weer eens 
niet geleegd zijn. Sommige mensen vinden dat 
het tijd wordt om de afvalstoffenheffing 
gedeeltelijk niet te betalen. 
 
Woensdag 29 juni 
Voor inwoners met een laag inkomen die moeite 
hebben om hun energierekening te betalen is er 
de energietoeslag. Een eenmalige bijdrage van 
800 euro, waarmee je de energiekosten kunt 
betalen. Inwoners met een uitkering of een laag 
inkomen die bij ons bekend zijn hebben de 
toeslag al automatisch ontvangen. Elders in 
deze editie meer hierover. 

 
Foto: gemeente Haarlemmermeer 

 
Het is vandaag weer buitenspeeldag. Vanaf 
14.00 uur zijn er op het grasveld bij de 
Kameleon aan de Plantsoenlaan, allerlei 
activiteiten.  
 
Ondanks de snelle inzet van de brandweer, is 
een auto die geparkeerd staat op een erf aan de 
IJweg bij Boesingheliede zwaar beschadigd 
door brand. Het vuur wordt rond 02:00 uur 
ontdekt. De brand is ontstaan als gevolg van 
een technisch mankement. 

https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2432173-in-131-gebieden-moet-stikstofuitstoot-met-70-procent-omlaag
https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2432173-in-131-gebieden-moet-stikstofuitstoot-met-70-procent-omlaag
https://www.facebook.com/photo/?fbid=8362093757149813&set=pcb.4700023056765322&__cft__%5b0%5d=AZWS1u0A7fiE_SE_SZBUATX5Y_vJWx7QDKkX-0SnS6yOAW0ScijCeWukDOovWqfyoZoix8S9_xilPXZ4zJ1yURgsORhkKPej8ZhHIKfnNdqRh1XJTJ4s7G44Fi2X_RfeLk0vegrxMXBeRRV5XySlWT3XoM2Q4bekgYy-LgU71VTZJI0t7qtUlnS25xAdmNGZkoI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=8362093757149813&set=pcb.4700023056765322&__cft__%5b0%5d=AZWS1u0A7fiE_SE_SZBUATX5Y_vJWx7QDKkX-0SnS6yOAW0ScijCeWukDOovWqfyoZoix8S9_xilPXZ4zJ1yURgsORhkKPej8ZhHIKfnNdqRh1XJTJ4s7G44Fi2X_RfeLk0vegrxMXBeRRV5XySlWT3XoM2Q4bekgYy-LgU71VTZJI0t7qtUlnS25xAdmNGZkoI&__tn__=*bH-R


16 
 

 
Foto: NieuwsFoto 

 
Zaterdag 2 juli 
Op Facebook een foto van een witte bus. Het 
kenteken is duidelijk herkenbaar. Gevraagd 
wordt of iemand deze kent of gezien heeft. Deze 
bus is betrokken bij de diefstal van een 
springkussen op de Seevank. De APK keuring 
van deze auto blijkt op 26-06 te zijn verlopen 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zondag 3 juli 
Spektakel in het Dorpshuis. Kinderen en ouders 
kunnen genieten van “1001 nacht”. In een 
verhaal wordt verteld over de dromen van een 
prins. Die dromen vertalen zich in de eerste 
plaats door het optreden van blauwe kabouters 
op grote ballen, spelend met lange linten. Maar 
de acts volgen elkaar in een hoog tempo op: 
hoepeldanseressen, rolschaatsparen, 
steltlopers, jongleurs, diaboleurs en een moeilijk 
nummer met springtouwen en eenwielers. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Groot alarm op de Zwanenburgerdijk. Gemeld 
wordt, dat er een persoon te water is geraakt. 
Brandweer, politie, ambulances en de trauma 
helikopter rukken uit. De melding is, dat er een 
lege kinderwagen naast de waterkant staat. Het 
vermoeden is, dat er iemand uit gevallen is en in 
het water terecht is gekomen. Het blijkt gelukkig 
vals alarm. Ook de trauma helikopter is al ter 
plaatse, maar kan na een rondje boven de 
locatie weer terug naar de basis. 

 
Foto: Brandweer 

 
Het Stoomgemaal Halfweg heeft een unieke 
stoomauto uit 1909 op bezoek tijdens de zoge-
naamde draaidag. De Lane uit 1909 komt 
gewoon via de openbare weg aanrijden en kan 
rekenen op de nodige aandacht. Niet in de 
laatste plaats van de vele vrijwilligers die 
meehelpen om het gemaal aan het werk te 
houden. Volgens de eigenaar rijd je in feite met 
een flinke bom onder de motorkap. 

 
Foto: Stoomgemaal Halfweg 

 
Maandag 4 juli 
In de artikelenreeks “De Ringvaart als Kompas” 
van HCNieuws vandaag aandacht voor Adri 
Spanjer. Zij woont aan de Zwanenburgerdijk bij 
de oude brug over de Ringvaart. In 2003 kocht 
zij dit appartement in complex “Residence De 
Swaen”. Als zij de deur uitgaat, kijkt zij naar 
water van de Ringvaart en naar de lucht, dan 
weet zij waar de wind vandaan komt en hoe het 
weer wordt. 

 
Foto: Trudy Witteman 

 
De Zwanenburger Davey Bindervoet hoopt dé 
nieuwe volkszanger van Nederland te worden. 
Apetrots is hij op de ring van zijn voorbeeld 
Johnny Jordaan. Van kinds af aan zingt Davey 
de klassiekers uit de Jordaan. Zijn opa woonde 
in de Amsterdamse volksbuurt en draaide de 
liedjes van artiesten als Johnny Jordaan en Willy 
Alberti grijs. Als Davey over de vloer kwam, 
zong hij luidkeels mee. Nu doet de zanger een 
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gooi naar de winst in het SBS6-programma De 
Hollandse Nieuwe.  

 
Foto: Haarlems Dagblad 

 
Donderdag 7 juli 
Opnieuw wordt er uitgebreid geklaagd op 
Facebook omdat de GFT bakken niet geleegd 
zijn. Opvallend is dat uit reacties uit andere 
delen van de gemeente dit probleem niet zo lijkt 
te bestaan. Zwanenburg is schijnbaar weer eens 
de klos. Voor Halfweg geldt, dat de onder-
grondse containers wel regelmatig worden 
geleegd. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vrijdag 8 juli 
Bij een frontale botsing op de Troelstralaan in 
Zwanenburg is een motorrijder gewond geraakt. 
Hij knalde met zijn motor hard op een auto. De 
schade is groot. De motorrijder is gewond naar 
het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk 
afgesloten voor de afhandeling van het ongeval. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Zaterdag 9 juli 
De Dennenlaan ter hoogte van de IJweg met 
links het voormalige Esdoornplantsoen en de 
melkhandel van Jan Zomer. Op de achtergrond 
de Troelstralaan waar nog geen woning staat 
gebouwd, dat is anno 2022 wel anders. Hier is 
een complete wijk gerealiseerd. Ook het 

autoverkeer in het straatbeeld, één geparkeerde 
auto, komt niet meer overeen met deze tijd.  

 
Foto: Haarlemmermeermuseum de Cruquius 

 
Maandag 11 juli 
Helaas: De Zwanenburgse zanger Davey 
Bindervoet heeft zich niet weten te plaatsen voor 
de finale van het SBS6-programma De 
Hollandse Nieuwe. De artiest vertolkte op het 
terras van het Amsterdamse café Lowietje ’De 
glimlach van een kind’ van Willy Alberti. Het was 
echter niet genoeg voor een plek in de finale van 
het programma, waarin gezocht wordt naar de 
nieuwe volkszanger of -zangeres van 
Nederland. 
 
Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. De 
gemeenteraad heeft daarom besloten, dat de 
Hondenbelasting in de Haarlemmermeer vanaf 1 
januari 2024 afgeschaft wordt. 

 
 
De media staan er bol van: Enorme 
personeelstekorten in de zorg, in de horeca, in 
de winkels, bij de NS en op Schiphol. Ook heeft 
Meerlanden daar flink last van. Daar komen de 
oplopende coronabesmettingen en een hoog 
ziekteverzuim nog bij. Daarom haalt Meerlanden 
het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van 18 juli 
tot en met 26 augustus in heel Haarlemmermeer 
één keer in de twee weken op in plaats van 
wekelijks. Dit levert vervolgens een storm van 
kritiek op en de roep om vermindering van de 
afvalstoffenheffing. 

 
Foto: PR Facebook 
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Woensdag 13 juli 
In deze periode nemen veel leerlingen afscheid 
van een school, waarop zij geruime tijd gezeten 
hebben. Een moeder van één van de leerlingen 
van groep 8 van de Kameleon, kwam op het 
idee om dit afscheid in stijl te doen. Het resultaat 
was overweldigend. Allerlei bijzondere auto’s 
worden ingezet. De stoet trekt door het dorp, 
vooraf gegaan door een brandweerwagen, 
richting de Kameleon. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Afgelopen nacht hebben mensen allerlei afval 
gestort langs de Zwanenburgerdijk, in de richting 
van het Rottepolderplein. Niet alleen maar een 
enkele vuilniszak, maar zelfs een heel bankstel 
met nog veel meer rotzooi.  

 
Foto: Willem ten Veldhuijs 

 
Op een informatieavond, krijgen inwoners de 
gelegenheid om vragen te stellen aan onder-
zoekers van het RIVM over het ultrafijnstof- 
rapport. De avond is georganiseerd door de 
gemeente Haarlemmermeer en het RIVM. 
Uit dit rapport blijkt, dat de kans op hart- en 
vaatziekten en ontwikkelingsproblemen bij 
ongeboren kinderen in de buurt van de lucht-
haven, mogelijk groter zijn dan elders in het 
land.  

 
Foto: Niels van Steijn 

 
Donderdag 14 juli 
Een jongeman op een scooter komt ter hoogte 
van de voormalige suikerfabriek, in botsing met 
een auto die de N200 op wil. Na controle door 

het ambulancepersoneel, mag hij met familie 
naar huis. De scooter wordt veilig geparkeerd. 

 
Foto: Inter Visual Studio 

 
Bewonersgroepen rondom Schiphol starten een 
rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Zij 
eisen dat de overheid ze beter beschermt tegen 
geluidshinder en de uitstoot van schadelijke 
stoffen. Onder andere door minder 
vliegbewegingen 

 
Foto: ANP 

 
Zaterdag 16 juli 
Bij woonzorgcentrum Eigen Haard is het weer 
uitermate gezellig. Een optreden van de Army 
Show zorgt voor een gezellige sfeer en 
enthousiasme onder de bewoners. 

 
Foto: Eigen Haard 

 
Vanaf vandaag werkt de bibliotheek in 
Zwanenburg met afwijkende openingstijden 
vanwege de vakanties. Deze regeling duurt  
tot eind augustus. 

 
 
 
Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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Zaterdag 26 november 2022 

 

 

Als de corona ons niet in de weg zit, gaan we weer een feest houden. 
Deze keer op een nieuwe locatie bij De Zoete Inval  in de 
Haarlemmerstraatweg 183 in Haarlemmerliede. 

Het feest wordt gevierd in de Claes van Kietenzaal, waar wij met 158 
personen in kunnen. 

We hebben een prachtige overeenkomst met de Zoete Inval kunnen 
afsluiten voor dit jaar 2022 en volgend jaar 2023. 

Het is een voordeel, dat wij niet zelf meer 
hoeven te koken en er geen vrijwilligers meer 
nodig zijn voor de bediening. Dit geldt ook voor 
de inrichting van de zaal, wat een hele zorg 
minder is. 

Wij willen langs deze weg alle vrijwilligers die 
ons in de afgelopen jaren hebben geholpen met 
deze feesten, hartelijk bedanken, want zonder 
jullie was dit niet mogelijk geweest. Tijden 
veranderen en ook wij moeten meegaan in deze 
tijd waarin steeds minder vrijwilligers te vinden 
zijn is dit een prachtige optie. 

 

 

 
U kunt kiezen uit twee drie gangen diners: 

Diner 1 

Voorgerecht naar keuze op de dag zelf 

Tomatensoep of Champignonsoep  

Hoofdgerecht 1 

Wienerschnitzel met stroganoffsaus  
Gebakken aardappelen, kroketaardappelen, salade, en één soort groente. 

Dessert 

Coupe vanille-ijs met slagroom en rode saus 

 

Diner 2 

Voorgerecht naar keuze op de dag zelf 

Tomatensoep of Champignonsoep  
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Hoofdgerecht 2 

Kipfilet met kerriesaus  
Gebakken aardappelen, kroketaardappelen, salade, en één soort groente. 

Dessert 

Coupe vanille-ijs met slagroom en rode saus 

 
DRANKJES: 

Bij dit diner krijgt u twee gratis drankjes. Uiteraard als u nog meer dorst heeft, kunt u tegen  
betaling nog meer bestellen. 
 

Kosten diner per persoon € 27,50 
 
Bij inschrijving moet u opgeven of u kiest voor DINER 1 OF DINER 2. 
 

HET FEEST BEGINT OM 12:30 UUR EN EINDIGT OM 16:00 UUR 
DE ZAAL IS OPEN OM 12:00 UUR 

• Indien u niet over eigen vervoer beschikt, halen en brengen wij u voor € 4,00 per persoon. 

• Inschrijven kan op maandag 12 september in het Dorpshuis om 11.00 uur. 

• Telefonisch inschrijven kan ook, bel: NA 2 AUGUSTUS Arnoud Hulst 06-16 28 78 73.  

• U kunt inschrijven per tafel van 8 personen of individueel, en dan delen wij u in. 

• U kunt contant betalen of per bank. Deze betaling moet wel vóór 15 oktober gestort zijn 

op: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. winterfeest. 

• Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld gegeven. 

• Rollators kunnen meegenomen worden. 

• Mocht u dieet- of allergiewensen hebben, laat het ons weten. 

 
Geef u wel snel op, dan weten wij ook hoe wij de indeling moeten maken. 
Bovendien:  Vol = vol 
 

 

U wordt door één van onze 
vrijwilligers bij de ingang 
ontvangen. Hier kunt u uw jas in 
de garderobe ophangen. Daarna 
wordt u naar uw plaats begeleid.. 
 
De muziek zal op veler verzoek 
nog eenmaal verzorgt worden 
door René Bishop. Aan deze 
zanger hebben wij goede 
herinneringen de laatste jaren. 
 

 
 

Noteer alvast het volgende feest in 2023: 

Zaterdag 25 maart 2023. 
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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˃ 

 

 

APOLLO DAMESMODE  
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg 

Telefoon: 020 – 497 5453 

     

Openingstijden: 
 

Donderdag t/m zaterdag 
 

van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 
Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij 

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 
 

 
 

OPENING DORPSHUIS ZWANENBURG 
 
 

 
Op zaterdag 25 juni 2022 werd het Dorpshuis in 
Zwanenburg eindelijk officieel in gebruik 
genomen. De officiële openingshandeling werd 
verricht door Peter Vreeswijk (Dorpsraad), Wim 
Hut (Dorpshuis), wethouder Marjolein Steffens 
(Haarlemmermeer) en Bernt Schneiders 
(Leefomgeving). 
 
De opening ging gepaard met allerlei activiteiten, 
zowel op het plein voor het Dorpshuis, als in het 
Dorpshuis zelf. 

 

 

 

Ook de Stichting Samen Fietsen ZWH was op het 
plein aanwezig met drie speciale fietsen. De 
dorpsgenoten konden gratis een rondje maken 
om even te proeven hoe het is, om met zo’n 
speciale fiets rondgereden te worden. 
 
Onze aanwezigheid was vooral bedoeld voor 
promotie en kennis making met onze organisatie 
voor de senioren en minder mobiele mensen. Dit 
om deze mensen te laten zien, hoe het is en wat 
de mogelijkheden zijn met de fietstochten. Het 
enthousiasme onder de deelnemers was erg 
groot. 
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Uiteraard werd er door de Stichting Samen 
Fietsen ZWH, van de gelegenheid gebruik  
gemaakt, om te proberen nieuwe vrijwilligers 
enthousiast te maken. Immers, hoe meer 
vrijwilligers er zijn, hoe vaker wij ook op pad 
kunnen gaan. 
 
Het lukte vrij goed, zelfs onder de groep van wat 
jongere mensen. Er gaven zich een aantal op, om 
als vrijwillige bestuurder op te treden. Inmiddels 
krijgen deze personen instructie en training voor 
het fietsen.  
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* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 

 

 
 

ROB VAN DER VOORT PARKET 

Dennenlaan 33 

1161 CL Zwanenburg 

Telefoon: 020-497 8517 / 06-502 523 99  

 

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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NIEUW PUNTENSYSTEEM 
HUURWONINGEN GAAT 
BEGIN JANUARI 2023 IN 

 
 

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit? 
Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet 
of Woonmatch bouwt straks punten op met wachtpunten, zoekduur en speciale 
omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u wachtpunten. Als u actief 
zoekt naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan 
krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning 
krijgt. 

Wat zijn wachtpunten? 
Inschrijftijd blijft een belangrijke rol spelen in het nieuwe systeem. Uw inschrijftijd wordt 
straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch 
levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat u 
opbouwt. Wachtpunten blijven behouden totdat u een passende woning gevonden heeft. 

Wat zijn zoekpunten? 
Als u dringend een woning zoekt, maakt u meer kans als u actief zoekt. U krijgt dan 
extra punten. Niet meer zoeken betekent dat de punten ook weer afnemen. 

Wat zijn situatiepunten? 
Bij dringende omstandigheden kunt u situatiepunten krijgen. Daar zijn wel voorwaarden 
aan verbonden. De omstandigheden waarbij u situatiepunten krijgt zijn:  

• Gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden 
• Mensen met kinderen in een relatiebreuk 
• Jongeren die nog thuis wonen en dat thuis wonen in twee soorten 

omstandigheden. Het gaat om pleegjongeren en jongeren met ambulante 
ondersteuning 

Op WoningNet en Woonmatch staat straks bij de woningadvertentie aangegeven of de 
situatiepunten van toepassing zijn. 

Accepteren en weigeren van woningen 
Woningen zijn schaars. Zoek- en situatiepunten zijn dan ook bedoeld voor mensen die 
dringend een woning nodig hebben. Daarom zijn er strenge regels opgesteld voor het 
accepteren en weigeren van woningen. 
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Meld overlast met de BuitenBeter-app 
 

 
Zwerfafval, gaten in het fietspad of andere 

problemen in de buurt? Gebruik de app 

BuitenBeter om de gemeente direct in te lichten 

en het probleem op te lossen. 

 

Prettige leefomgeving 

Een fijne leefomgeving willen we allemaal. Toch 

komt overlast weleens voor. Denk aan afval op 

straat, onkruid, ongedierte en kapotte 

straatverlichting. Vervelend! Het is dan ook fijn als 

deze problemen snel worden opgelost. 
 

De telefoonapp BuitenBeter van Yucat helpt hierbij. Via de app maakt u makkelijk een 

melding, zodat de gemeente meteen aan de slag kan. Het doel? Een prettige leefomgeving 

voor iedereen, waarbij inwoners de gemeente helpen problemen te signaleren en de buurt 

schoon- en veilig te houden. BuitenBeter is beschikbaar voor Android en iOS (Apple). 

 

Om de melding uit te kunnen voeren moet u een app installeren. Hieronder staat 

omschreven hoe dat moet voor Apple telefoons (iOS) en voor de overige telefoons 

(Android). 

 

Probleem melden (iOS) 
Meld zo overlast in de BuitenBeter-app: 

▪ Open de app BuitenBeter. 

▪ Tik onderaan op Melden. 

▪ Tik op Locatie. De app zoekt de huidige locatie. Pas deze eventueel aan. 

▪ Tik bovenaan op Gereed. 

▪ Tik op Probleem en selecteer de klacht. Selecteer de optie Overig als het 

probleem niet in de lijst staat. 

▪ Tik op Omschrijving en beschrijf uw klacht. Kies daarna voor Gereed. 

▪ Voeg eventueel een foto toe, bijvoorbeeld van het zwerfafval. Tik hiervoor 

op Foto, maak een foto en tik op Gebruik foto. 

▪ Tik rechtsboven op Gereed. 

▪ Als u een melding wilt uitproberen, activeert u eerst de knop Proefmelding door 

erop te tikken. De melding wordt dan niet verzonden naar de gemeente.  

▪ Tik op Stuur. 

https://www.buitenbeter.nl/
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▪ Voer de eerste keer uw persoons-, adres- en contactgegevens in. Tik daarna 

op Bewaar. 

▪ Tik rechtsboven op Stuur. 

De melding is verstuurd naar de gemeente. De klacht staat nu op het 
tabblad Meldingen. 

 
Probleem melden (Android) 
Meld zo overlast in de BuitenBeter-app: 

▪ Open de app BuitenBeter. 

▪ De app opent direct met een nieuwe melding die u kunt invullen. Tik op Locatie. De 

app zoekt de huidige locatie. Geef eventueel nog toestemming voor het gebruik van 

de locatiegegevens. 

▪ Tik op Opslaan. 

▪ Tik op Probleem en selecteer de klacht. Selecteer de optie Overig als het probleem 

niet in de lijst staat. 

▪ Tik op Omschrijving en beschrijf uw klacht. 

▪ Tik op Opslaan. 

▪ Voeg eventueel een foto toe, bijvoorbeeld van het zwerfafval. Tik hiervoor 

op Foto. Geef eventueel nog toestemming voor het gebruik van de camera. 

▪ Maak een foto en tik op Ok. 

▪ Als u een melding wilt uitproberen, activeert u eerst de knop Proefmelding door erop 

te tikken. De melding wordt dan niet verzonden naar de gemeente. 

▪ Tik rechtsonder op Versturen. 

▪ De eerste keer vraagt de app om uw persoons-, adres- en contactgegevens. Tik 

op Ok. 

▪ Vul in: voor- en achternaam, woonadres en gegevens waarop de gemeente u kan 

bereiken. Tik daarna op Opslaan. 

▪ Tik nogmaals op Versturen. 

 

De melding is verstuurd naar de gemeente. De klacht staat nu op het tabblad Meldingen. 

 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/
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ENERGIETOESLAG 
Inwoners van Haarlemmermeer met een laag inkomen kunnen sinds eind juni een energietoeslag 
aanvragen. Inwoners die aan het begin van het jaar een uitkering van de gemeente ontvingen, hebben 
de toeslag al gekregen. Ook inwoners met een laag inkomen en die bekend zijn bij de gemeente 
ontvangen deze maand de toeslag automatisch. 

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1300? 
U vraagt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij uw gemeente. U kunt de 
energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 
(samenwonend) per maand. Als u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan 
krijgt u de toeslag automatisch. 

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen. De gemeente bepaalt 
wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren. 

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum 
Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 
120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met de gemeente Haarlemmermeer. Uw 
gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de 
gemeente moet aanvragen. 

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum? 

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief 
vakantietoeslag) 

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05 

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05 

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

€ 1.871,50 

Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67 

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05 

Extra € 500 toeslag krijgt u automatisch 
De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro.   

• Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt 
ervoor dat u de extra compensatie van €500 krijgt. 

• Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U 
krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.  

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente 
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet 
ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Haarlemmermeer. Ook als u wilt weten hoe het 
ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. Niet bij iedere gemeente is het al 
mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten.  

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering 
Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. 
Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-
uitkering.  

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten 
Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de 
energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier. 

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-energietoeslag/#:~:text=Handreiking%20energietoeslag%20versie%206,het%20budget%20voor%20de%20gemeenten.
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-energietoeslag/#:~:text=Handreiking%20energietoeslag%20versie%206,het%20budget%20voor%20de%20gemeenten.
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PUZZEL  
Vrachtschepen 

 
 
 
 

 
 
 
 

• BOEG • KOOI • ROER • UITRUSTING 

• CARGO • KRAAN • ROMP • VAARTUIG 

• COASTER • LADING • SCHIPPER • VERVOER 

• CREW • LENGTE • SLOEP • ZAND 

• DEKSEL • LOODS • SNELHEID   

• ELBE • LUIK • SPANTEN   

• EVENWICHT • OOSTENDE • STEENKOOL   

• HAVENGELD • POMP • TANKER   

• HUT • REGISTRATIE • TROS   
 

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 023-2010333 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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