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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

OKTOBER 2022
Van de redactie:
In dit blad informatie over komende activiteiten. Bovendien een collage van foto’s van het Samen
Fietsen ZWH in de afgelopen zomerperiode. Verder nog algemene informatie, waarbij bijzondere
aandacht voor een rectificatie van de datum waarop de digid gekoppeld wordt aan een SMS bericht.
Wij wensen u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Henk van Ommeren

Voorzitter

Secretaris

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
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: Donderdag 27 oktober 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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Een ziek bestuur
Het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH en de Stichting samen Fietsen ZWH, werd
afgelopen periode met een toch wel bijzondere situatie geconfronteerd. In korte tijd werden alle
bestuursleden uitgeschakeld door ziekte. Eerst ging het fout met de secretaris (een alvleesklierontsteking). Vervolgens sneuvelde de voorzitter door corona. Of dit nog niet genoeg was, kreeg
ook de penningmeester te maken met een alvleesklierontsteking. Het leek net of dat
besmettelijk was. De voorzitter en de secretaris zijn inmiddels weer opgeknapt. Zoals het er nu
uitziet duurt het herstel van de penningmeester iets langer. Hopelijk is ook hij weer op korte
termijn de oude.

Het feest in november
De belangstelling voor het feest in november is weer overweldigend. Inmiddels zijn er zoveel
aanmeldingen, dat de inschrijvingen gestopt zijn. Het is nog wel mogelijk om u op een wachtlijst
te plaatsen. Dit als er mensen alsnog niet kunnen.

De busreis naar De Kempen
Ook de busreis naar de Kempen op 28 oktober is inmiddels volgeboekt.

Samen Fietsen
Het fietsseizoen van Samen Fietsen ZWH is bijna afgelopen. Wij kunnen wel spreken van een
succesvol seizoen. Het enthousiasme van de deelnemers was geweldig. Ook de vrijwilligers
hebben het naar hun zin gehad, gezien hun reacties. Gelukkig zijn er in de loop van het seizoen
weer de nodige nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Desondanks zoeken wij nog steeds meer
vrijwilligers zodat niet iedere keer dezelfde mensen hoeven te rijden.

Het Bestuur
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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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

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

In het gebouw van de speeltuin, Plantsoenlaan 6, Zwanenburg

Wanneer:

Vrijdag 21 oktober 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

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

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
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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.

8

Verjaardagen
Oktober 2022
Door omstandigheden deze keer geen verjaardagen. In de komende editie zullen wij dit alsnog
goed maken.

Nieuwe Leden
September 2022
Mevrouw Jansen

Zwanenburg

De heer Jansen

Zwanenburg

Mevrouw Toeset-Brink

Zwanenburg

Mevrouw de Wit

Amsterdam

De heer de Wit

Amsterdam

Mevrouw Dijt-Kok

Halfweg

Mevrouw Botman-Meester

Zwanenburg

Mevrouw Hoffman

Zwanenburg

Mevrouw Buddelmeijer

Zwanenburg

Mevrouw van Leeuwen

Zwanenburg

Mevrouw Mast

Halfweg

Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten.
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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging
ZWH Zwanenburg-Halfweg.
De contributie bedraagt per jaar (2021) € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor het tweede lid,
woonachtig op hetzelfde adres (wijzigingen voorbehouden).
Uw gegevens:
Voorletter(s):
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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De Feestmiddag op zaterdag 26 november 2022
in De Zoete Inval is volgeboekt
180 personen gaan weer een fantastische gezellige
middag beleven.
U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen voor als er
toevallig personen afvallen.
DE ZAAL IS OPEN OM 12:30 UUR, HET DUURT TOT 16:00 UUR.
U wordt bij de garderobe opgewacht door één van onze vrijwilligers, die u
begeleiden naar uw zitplaats.
•

Indien u niet over eigen vervoer beschikt,
halen en brengen wij u voor
€ 4,00 per persoon.
• Telefonisch inschrijven kan ook, bel: 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. Dit moet wel vóór 15 oktober gestort zijn op:
NL 24 INGB 0007 0479 96 ten name van winterfeest.
• Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld gegeven.
• Rollators kunnen worden meegenomen.
• Mocht u dieet- of allergiewensen hebben, laat het ons weten.
• Kosten diner per persoon € 27,50

U kunt kiezen uit twee drie gangen diners
Diner 1

Diner 2

Voorgerecht naar keuze op de dag zelf:
tomatensoep of champignonsoep
Hoofdgerecht:
wienerschnitzel met stroganoffsaus
gebakken aardappeltjes, kroketaardappeltjes
salade en één soort groente
Dessert
coupe vanille-ijs met slagroom en rode saus

Voorgerecht naar keuze op de dag zelf:
tomatensoep of champignonsoep
Hoofdgerecht
kipfilet met kerriesaus
gebakken aardappeltjes, kroketaardappeltjes
salade en één soort groente
Dessert:
coupe vanille-ijs met slagroom en rode saus

De muziek zal op veler verzoek
nog éénmaal verzorgt worden
door René Bishop, waar wij goede
herinneringen aan hebben de
laatste jaren.
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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 06-202 675 12 of haarlemmermeer@zorgmies.nl

Meer informatie: www.zorgmies.nl

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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Wat gebeurde er in september 2022
Een overzicht van datgene wat er de afgelopen maanden in Zwanenburg en Halfweg
gebeurde. Heeft u hiervoor informatie, dan kunt u dit aanleveren via het e-mailadres
redactie@sv-zwh.nl of op mijn privé-adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg.
Maandag 22 augustus
Ook dit jaar is voorafgaande aan de huttenbouw
in de Speeltuin, weer een Disney parade. De
parade wordt gehouden op het plein bij de Kom.
Dit jaar is het thema: Boerderij. Alle boeren en
boerinnen staan om 17.00 op het pleintje bij de
tattoo shop.
Foto: Mizzle Media

Zondag 28 augustus
De Truckrun is bedoeld om mensen met een
beperking als passagier in een truck mee te
laten genieten van het gevoel om in een grote
vrachtauto te rijden. Vandaag komt de run van
de trucks van IJmuiden ook door Zwanenburg.
Dit gaat meestal gepaard met veel claxons en
een enkele sirene.
Foto: Speeltuinvereniging

Dinsdag 23 augustus
Ongeveer 200 kinderen begeleid door hun
(groot)ouders zijn om 10.00 uur aanwezig op het
terrein van de Speeltuinvereniging, klaar om te
beginnen aan de traditionele bouw van hutten.
Dit evenement wordt al meer dan 50 jaar
gehouden. De pallets staan klaar en de hutten
worden zo veel mogelijk dichtgemaakt. Immers
het is de bedoeling dat de kinderen vanaf 8 jaar
hier de komende nacht verblijven. Verder zijn er
de hele week activiteiten zoals de survival in
park Zwanenburg aan de IJweg.

Foto: Truckrun

Op Facebook een stukje dat ingezonden is naar
het HC Nieuws. Het gaat om de nieuwe
verkeerssituatie op de Zwanenburgerdijk. Ter
hoogte van de Bietenbrug staat een bord met de
mededeling dat de bewoners en bedrijven
bereikbaar zijn ondanks de afsluiting bij de
Venenweg. Ongeveer 200 meter verder staat
een bord verboden in te rijden. Op de achtergrond zijn de bedrijven zichtbaar. Als men
doorrijdt krijgt men echter een boete van 109
euro.

Foto: Peter Vreeswijk

Zaterdag 27 augustus
Als afsluiting van het festivalseizoen worden er
dit jaar twee festivals in onze omgeving
gehouden. Bij Vijfhuizen is er het tweedaagse
Misteryland. In de Houtrakpolder wordt alleen
vandaag Wolferland georganiseerd. Het is te
hopen dat de wind niet te veel de richting van
onze dorpen staat, zodat wij er niet te veel
geluidsoverlast van hebben.

Foto: PR Facebook

Maandag 29 augustus
Door de treinstaking rijden er vandaag geen
treinen in Noord-Holland. Toch is het wel
bijzonder dat de parkeerplaats bij het NS station
in Halfweg bijna vol staat. Vreemd maar waar.
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In de serie over bijzondere huizen ook in het
Haarlems Dagblad, vandaag aandacht voor een
woning op de hoek van de IJweg en de Wilgenlaan. Officieel is het adres IJweg, echter de
voordeur is in de Wilgenlaan. Bijzonder is dat dit
huis dat rond 1930 gebouwd is, een kelder
heeft. Vroeger zou er een pompenfabriek in de
schuur zijn gehuisvest.

Foto: PR Facebook

Op Facebook wordt er geklaagd over een mega
vuurwerk dat vanavond wordt afgestoken.
Gevraagd wordt of men dit soort vuurwerk niet
beter af kan steken op Oud en Nieuw. Het gaat
zelfs in twee golven. Volgens sommigen moet
het hele dorp hiervan wakker zijn geworden. Wel
wordt degene die waarschijnlijk jarig is,
gefeliciteerd.

Foto: HD

Donderdag 1 september
Ter hoogte van het Rottepolderplein op de
Zwanenburgerdijk, wordt een fietser geschept
door een auto. De fietser raakt hierbij ernstig
gewond. Hij is op de voorkant van de auto
terecht gekomen en enkele tientallen meters
meegesleurd. Diverse hulpdiensten inclusief de
traumahelikopter schieten te hulp. De
automobilist is als verdacht aangemerkt en
overgebracht naar het politiebureau.

Dinsdag 30 augustus
Voor de estafettestaking in de regio Utrecht, is
het hele treinverkeer vandaag lam gelegd. Dit
komt omdat het Centraal station van Utrecht een
cruciaal knooppunt is voor al het treinverkeer in
Nederland. De NS durft het, vanwege de
veiligheid, niet aan om de treinen in de rest van
Nederland wel te laten rijden.

Foto: Michel van Bergen

De afsluiting van de
Zwanenburgerdijk ter
hoogte van de
Venenweg veroorzaakt
nogal wat verwarring.
Soms worden er ook
nog grapjes gemaakt
zoals op bijgaande foto
is te zien.

Foto: NS

In het Haarlems dagblad een artikel over een
belangrijk gebouw voor de Haarlemmermeer,
dat niet in deze gemeente staat. Het gaat om
het gemaal Halfweg, dat in het Westelijk
havengebied staat. In 1976 kwam dit in de
plaats van het stoomgemaal in Halfweg.

Foto: PR Facebook

Zondag 4 september
Dit weekend zijn de spoorwegovergangen in de
omgeving afgesloten. Dit vanwege de Formule 1
races in Zandvoort, die door honderdduizenden
toeschouwers wordt bezocht. Helemaal voor
niets is het in ieder geval niet. Max Verstappen
weet opnieuw een race te winnen en staat
Foto: HD
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ruimschoots aan kop in de strijd om het
wereldkampioenschap.

Foto: Jur Engelchor
Foto: PR Facebook

Vandaag organiseert Historisch Halfweg een
veenroute fietstocht. Onder leiding van de gids,
die veel vertelt over de diverse dijkdoorbraken,
bezoeken de 12 deelnemers diverse locaties
langs de Spaarndammerdijk, Spaarnwoude en
Haarlemmerliede.

Een Facebook
deelnemer reageert
enthousiast op het feit
dat de firma
Hoogesteger uit de
Domineeslaan elke
week een schoonmaakteam op pad
stuurt om de omgeving
schoon te houden. Dit
wordt gedaan door
vrijwilligers. Een grote
Pluim voor de firma
Hoogesteger.

Foto: PR Facebook

Vanaf vandaag tot 9 december wordt de
Haarlemmerstraatweg in Halfweg ingericht als
een fietsstraat. Tijdens het werk is de
Haarlemmerstraatweg afgesloten voor
doorgaand auto- en fietsverkeer. Er wordt
gewerkt in twee fasen. De eerste fase is vanaf
de onderdoorgang bij Sugar City tot aan het
oude raadhuis.

Foto: PR Facebook

Maandag 5 september
Op initiatief vanuit het recreatieschap om het
belang van een schoon recreatiegebied te
benadrukken, wordt er een jaarlijkse
schoonmaakactie georganiseerd. Met een
groep van 16 mensen wordt er in een uurtje
tijd ruim 7 vuilniszakken vol zwerfafval
geruimd in de Houtrak. Mede nu, omdat het
in september World clean up, de grootste
jaarlijkse schoonmaakactie ter wereld, is.

Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer

Dinsdag 6 september
Zorgen om een boom op het Emmaplein, zijn
ongegrond. Er leek beton rond de boom te zijn
gestort. Het gaat echter om een lucht en
waterdoorlatende laag. De boom is ongeveer de
enige begroeiing die is overgebleven na de
herinrichting van een stuk van de
Wilhelminastraat en het Emmaplein.

Foto: Spaarnwoude Park

Voor de openbare basisschool De Zwaan aan
de Wilgenlaan staat nieuwbouw op het
programma. Echter dit is pas op zijn vroegste
mogelijk in 2024/2025. Omdat de school uit haar
huidige onderkomen groeit, is er gekozen voor
een tijdelijk oplossing. Deze is gevonden in de
vorm van drie noodlokalen. Dit zou al in het
voorjaar plaatsvinden. Echter vanwege de
Oekraïne vluchtelingen werd dit enige tijd
uitgesteld.

Foto: Mediahuis

15

Woensdag 7 september
De politie is op zoek
naar een inbreker, die
op 7 augustus in de
Dennenlaan heeft
ingebroken. Een
tweede persoon werd
op die datum direct al
gearresteerd. De
andere wist te
ontkomen, reden
waarom de politie
deze foto vrij geeft.

energiekosten te betalen. Zo ook voor Linda van
Akkeren. Zij leeft van een AOW en aanvullend
pensioen. Volgens haar moet zij begin volgend
jaar 906 euro per maand aan energiekosten
gaan betalen. Zij denkt erover om een aantal
kranen maar dicht te gaan draaien.

Foto: Politie

Foto: RTLNieuws

De VVD in de Tweede Kamer wil haast maken
van de uitbreiding van de haven in de
Houtrakpolder. Dit zou nodig zijn om 70.000
huizen te kunnen bouwen in Amsterdam. De
gemeente Haarlemmermeer is hier sterk op
tegen. Het is immers ook een belofte die gedaan
is bij de fusie met de Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Bovendien is het een belangrijk
natuurgebied.

Ook in Zwanenburg en
Halfweg kan men
tegenwoordig gebruik
maken van deelscooters.

Donderdag 8 september
Het wereldnieuws wordt beheerst door het
bericht dat Queen Elizabeth van het Verenigde
Koninkrijk op 96 jarige leeftijd is overleden. Zij is
ruim 60 jaar koningin geweest. Haar Charles is
haar opvolger en heet nu Charles III. Onze
Koninklijke familie heeft altijd nauwe banden met
haar gehad.

Heel gemakkelijk, maar de aangewezen
plaatsen lijken niet zo geschikt. Met name bij de
brug in de Dennenlaan staan de scooters
dusdanig dat men er niet meer met een
kinderwagen of rollator langs kan. Hopelijk wordt
dit nog veranderd.

Foto: ANP

Foto: PR Facebook

Vrijdag 9 september
Aan de kant van Sugar
City is er naar de
loopbrug over de N200 in
de richting van het station
een blindengeleidepaadje. Helaas kunnen
slechtzienden en blinden
hier geen gebruik van
maken, omdat de strook
vol staat met fietsen.

Zaterdag 10 september
Ook dit jaar zijn er weer de open monumenten
dagen. In onze omgeving is alleen het Stoomgemaal in Halfweg te bezichtigen. Het oude
raadhuis is helaas nog steeds niet hersteld en
kan dan ook niet bezocht worden.

Foto: PR Facebook

Door de stijgende prijzen is het steeds lastiger
voor mensen om hun boodschappen en

Foto: Gemeente Haarlemmermeer
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Met maar liefst 1.010 van de 1.623 uitgebrachte
stemmen is de hooihuisboerderij Blauhek in
Spaarnwoude gekozen tot Monument van het
Jaar 2022. Fort van Hoofddorp werd tweede en
Restaurant Den Burgh kreeg het brons.
Wethouder Mariëtte Sedee reikt de oorkonde uit
in de Oranje Nassauschool in Badhoevedorp,
welke het Monument van het Jaar 2021 was.

voormalige Swaenenburg. Daarna gaat de
wandeltocht via het Stoomgemaal en de
protestantse kerk terug via het Dr.
Baumannplein naar het startpunt brasserie
Tommy’s.

Foto: Historisch Halfweg

Woensdag 14 september
Na de klachten over het parkeren van de
deelscooters in de Dennenlaan lijkt er toch een
oplossing gevonden. De scooters staan nu aan
de overkant, waar veel meer ruimte is. Hier kan
iedereen zonder problemen langs de
geparkeerde scooters. Helaas staan er af en toe
toch nog scooters aan de overzijde.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Op het parkeerterrein van de Kromme
Spieringweg naast het Turkish Airlines
monument staat vanmiddag een personenwagen in de brand. De brandweer heeft de
wagen geblust, maar er is niet veel meer over
van het voertuig. De wagen blijkt helemaal
gestript, zo heeft de wagen geen deuren en
ontbreekt het motorblok. Vermoedelijk is de
wagen hier gedumpt en in brand gestoken.

Het oude raadhuis in Halfweg is na een
verzakking in 2018 gedeeltelijk gesloten. De
oorzaak van deze verzakking ligt volgens de
gemeente Haarlemmermeer aan opslag op het
terrein achter het raadhuis, tijdens de bouw van
het Outlet Center. Omdat er nog steeds geen
oplossing is, daagt de gemeente een vijftal
partijen nu voor de rechter.

Foto’s: Eric van Lieshout

Op IJweg 325 is sinds kort een boerderij-winkel.
Hier worden aardappelen en uien vers van het
land verkocht. Ook zijn er kakelverse eieren,
gedroogde peelvruchten en seizoens- producten
te koop. Erik en Suzan Oostwouder zijn de
vierde generatie die hier wonen. Zij hebben de
plannen begin 2022 uitgewerkt.

Foto: Toussaint Kluiters

Vrijdag 16 september
De Speeltuinvereniging kondigt aan, dat de
huttenverbranding, die eerder vanwege de
droogte niet door kon gaan, nu op 30 september
plaatsvindt. Vanaf 19.00 uur zal deze
traditionele verbranding toch nog worden
uitgevoerd.

Foto: Peter Vreeswijk HC nieuws

Zondag 11 september
Aan een wandeling georganiseerd door
Historisch Halfweg nemen 15 mensen deel. Zij
krijgen van de gids informatie over het oude
treinstation, de oude Hervormde kerk en de

Foto: Speeltuinvereniging
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Foto: Gemeente

Zaterdag 17 september
Voor tientallen auto-eigenaren uit
Boesingheliede en Zwanenburg is het weekend
met een flinke domper begonnen. Hun auto's
zijn vannacht beschadigd of opengebroken, en
uit sommige wagens zijn ook persoonlijke
eigendommen gestolen. Hoeveel auto's exact
zijn beschadigd of opengebroken, is nog niet
bekend.

Bijna honderd kerken in het bisdom HaarlemAmsterdam zullen de komende vijf jaar moeten
sluiten. Het gaat om 60 procent van het totale
aantal kerken in het bisdom, dat Noord-Holland
en een deel van Flevoland omvat. Bisschop
Johannes Hendriks maakte dit bekend tijdens
een bijeenkomst voor de parochiebesturen op
10 september. Nog eens 37 kerken worden
bestempeld als ’steunpunt’. Deze kerken krijgen
naar verwachting binnen vijf tot tien jaar ook een
andere bestemming.

Foto: PR Facebook

Maandag 19 september
Schiphol gaat volgend jaar groot onderhoud
plegen aan de Zwanenburgbaan, één van de
zes start- en landingsbanen van de
luchthaven. In de voorlopige planning staat
dat de baan tussen 2 januari en eind juni
nagenoeg gesloten is voor het vliegverkeer.
Daardoor zullen naar verwachting, vooral
omwonenden van de Buitenveldertbaan, een
half jaar moeten afzien.
Voor de bewoners uit Zwanenburg en
Halfweg zal het hierdoor aanzienlijk rustiger
worden.

Foto: ANP

Om het afvalwatersysteem in de regio te
verbeteren, werkt Rijnland komende jaren aan
de bouw van twee transportgemalen en de
renovatie en uitbreiding van de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. De werkzaamheden
beginnen volgende maand. Het afvalwater uit de
regio samen wordt vervolgens op één centrale
plek in Zwanenburg gezuiverd. Daarvoor is wel
een nieuwe leiding tussen Haarlem-Schalkwijk
en Zwanenburg nodig.

Foto: NH Nieuws / Doron Sajet

Foto: Marja Spiering

Dinsdag 20 september
Haarlemmermeer breidt het net van openbare
laadpalen in de gemeente met 16 uit. Bestaande
laadpalen zullen, daar waar nodig, voorzien
worden van twee aansluitingen. Op sommige
plaatsen zal er een laadplein worden gemaakt.
Gekeken wordt of dit nodig is nu de elektrische
auto’s steeds sneller worden opgeladen.

Vrijdag 23 september
Vanaf 1 oktober
ontvangen inwoners van
de Haarlemmermeer
geen ongeadresseerd
reclamedrukwerk meer,
tenzij de ja-sticker op de
brievenbus is geplakt.
Huis aan huis bladen
blijven wel op de
deurmat vallen.

Meer informatie in de volgende editie van het
verenigingsblad.
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NU OP WOENSDAG 14 DECEMBER IN DE
SPEELTUIN

Omdat wij op de gebruikelijke derde vrijdag in december niet in de speeltuin kunnen, hebben wij
de bingo verplaatst naar de woensdag. Noteer deze dag dus.
Waarom dit al zo vroeg in ons blad staat heeft de volgende reden:
Zoals altijd met de kerst organiseren de dames iets bijzonders, met eten en drinken. Zo ook dit
jaar.
Wij willen dit jaar dan ook goed afsluiten en hebben een
poffertjeskraam ingehuurd waarbij de poffertjesbakker
voor iedere deelnemer een paar porties zal maken.
Uiteraard hoort daar natuurlijk ook een drankje bij en dit
alles geheel gratis.
Tiny wil in verband met de bestellingen graag vroeg
weten hoeveel deelnemers er komen.
Dus: vol = vol.
Tiny Hulst is te bereiken op telefoon: 06 - 546 938 13
Geeft u zich daarom snel op. U kunt per tafel inschrijven.
Wij kunnen ook zorgen, als u met minder bent, u toch bij
elkaar kunt zit.
Meer informatie in de volgende bladen.
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Bustocht naar de Brabantse Kempen is vol
Vertrekdatum:
Vertrekplaats:
Thuiskomst:

Vrijdag 28 oktober 2022
Dorpshuis, 8:45 uur
Ongeveer 19:00 uur

Om 8:45 uur rijden we naar de klompenmaker in
Dussen. Hier wordt u om 10.15 uur ontvangen
met koffie en gebak. Daarna kunt u nader
kennismaken op een ludieke en humoristische
manier met het oude ambacht van het klompen
maken. U krijgt te zien hoe een klomp wordt
gemaakt uit een blok hout middels een
rondleiding en demonstraties.

Dit wordt met veel humor en
anekdotes vertelt door Peter den
Dekker. Na de demonstratie is er
natuurlijk tijd om even in het
klompenwinkeltje te snuffelen.
Hierna rijden wij naar het restaurant
de Gouden Leeuw in Terheijden waar
om 12.15 uur een driegangenmenu
voor u klaar staat.
Dit bestaat uit:
Tomatensoep
Heerlijke schnitzel met championsaus (apart geserveerd)
Twee soorten groenten, salade, appelmoes, frites met
mayonaise
Dessert: Dame Blance
Na het diner neemt de gids u mee voor een mooie rondrit met de bus door de grensstreek van
België en Nederland. Deze streek is bekend om een grote smokkel geschiedenis. Vroeger was
het niet zo makkelijk om goederen of personen over de grens te vervoeren. Voor de
Kempenaren was met name het smokkelen van levensmiddelen, zoals boter en kaas vanuit
Nederland, waar een groot overschot was, een spel tussen douane en smokkelaar.
Na de rondrit gaan wij terug naar het restaurant, waar de koffie of thee klaarstaat met een
heerlijk worstenbroodje. Vandaar vertrekken wij weer terug naar Zwanenburg.
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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

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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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH

EEN FOTOCOLLAGE VAN SAMEN FIETSEN
Dit jaar werden er voor het eerst een heel seizoen
lang fietstochten georganiseerd. De animo voor
deze tochten bleek heel groot. Mensen die een
keer een tochtje meemaakten, gaven daarna
direct aan meer gebruik te willen maken van deze
activiteiten.
De eerste week van oktober zullen waarschijnlijk
de laatste ritten worden gehouden. De ritten
zullen dan plaatsvinden in samenwerking met de
Dagbesteding Zwanenburg. Dit zal zijn tijdens de
activiteiten vanwege de week tegen eenzaamheid.
Op deze pagina’s een collage van foto’s van
allerlei ritten.
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Mastercard stopt met Maestro betaalpassen
Vanaf half 2023 stopt Mastercard met het uitgeven betaalpassen van het merk Maestro. De
meeste bankpassen in Nederland zijn van het merk Maestro. Wat merk je hier als consument
van en wat moet je doen?

Vervanging betaalpassen
Vanaf half 2023 geeft Mastercard geen nieuwe Maestro betaalpassen meer uit. Je kunt je
Maestro betaalpas wel gewoon blijven gebruiken. Heb je een nieuwe betaalpas nodig,
bijvoorbeeld omdat de geldigheidsdatum is verstreken? Dan wordt dat vanaf half 2023 een
Debit Mastercard. Je hoeft zelf niets te doen. Voor V PAY betaalpassen geldt hetzelfde.

PAS OP VOOR FRAUDEURS
Oplichters en fraudeurs grijpen iedere gelegenheid aan om bankklanten te misleiden. Ze zullen
proberen om bankklanten met valse berichten of aan de telefoon wijs te maken dat ze zelf een
nieuwe betaalpas moeten aanvragen, op een (valse) website, met hun huidige pincode. De
pashouder moet vervolgens zijn huidige Maestro-betaalpas per post opsturen naar een (nep)kantoor
of aan de voordeur afgeven aan (nep)bankmedewerker.
Trap er niet in! Wanneer uw huidige betaalpas vervangen moet worden, ontvangt u vanzelf een
nieuwe betaalpas. Die hoeft u niet zelf aan te vragen, de bank stuurt die automatisch op. Na
ontvangst van de nieuwe betaalpas kunt u de oude betaalpas doorknippen, dwars door de
kopergouden betaalchip heen, en weggooien. U moet een betaalpas nooit per post opsturen en
nooit aan iemand afgeven, ook niet aan de politie of aan uw bank.

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER
ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON: 020 – 497 5213

KWALITEIT KOOP JE OP
DE ZWANENBURGERDIJK
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Op zondag 30 oktober gaat de wintertijd weer in

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.
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Zondagmiddagpodium in het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg
zondag 23 oktober aanvang 14:00 uur
Optreden van het Mannenkoor Con Amore
Het Aalsmeers mannenkoor ‘Con Amore” doet wat de naam belooft, er wordt gezongen “met
liefde”. Al sinds januari 1958 brengt het koor een zeer divers repertoire ten gehore.
Zingen is de lust en leven van de mannen en dat wordt bij ieder concert bewezen.
Dirigent Theo van der Hoorn speelt hierbij een grote rol. Ook tijdens de wekelijkse repetities
weet hij altijd het beste uit het koor te halen.
Van het uitgebreide mannenkoor zijn velen al tientallen jaren lid en dat tekent hun liefde voor
het zingen. Talloze concerten en optredens heeft het koor verzorgd en ook voor een goed doel
hebben de mannen altijd graag gezongen. Deze middag zullen zij de, mezzosopraan Elena
Bazhenova en bariton Ronald Willemsen, die beiden als zeer gekwalificeerd worden
aangeprezen, hun stem laten horen.
Oksana Polman verzorgt de pianobegeleiding.

Reserveren van uw kaarten à € 5,00 – inclusief een kopje koffie of thee is aan te bevelen.
Telefonisch en eventueel met vervoer door Regiorijder op vrijdag van 9:30 tot 11:30 uur via
Telefoon 020 569 8873.
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RECTIFICATIE I.V.M. INGANGSDATUM
INLOGGEN MET DIGID

Het is straks niet meer mogelijk om alleen met gebruikersnaam en wachtwoord in te
loggen bij de Belastingdienst. De fiscus vereist 3 januari 2023 dat ondernemers of
particulieren, die inloggen met DigiD, daarvoor de code-makende app gebruiken of met
sms-verificatie inloggen.

Oude inlog kwetsbaar
Inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord is al jaren erg onveilig. Omdat mensen
wachtwoorden hergebruiken op meerdere sites, zorgt een lek bij één site ervoor dat accounts op andere
sites, waar dat wachtwoord en e-mailadres ook worden gebruikt, ook kwetsbaar zijn. Criminelen hebben
geleerd om buitgemaakte wachtwoorden geautomatiseerd uit te proberen op andere sites.

Verificatie met extra stap
Dat probleem is op te lossen met een extra stap. Een code op een telefoon van de legitieme gebruiker,
zorgt ervoor dat een crimineel niet met deze buitgemaakte gegevens kan inloggen. De legitieme
gebruiker ontvangt namelijk een code per sms of DigiD, die de crimineel niet heeft. Overigens wordt sms
niet meer als veilig beschouwd, omdat deze onderschept kunnen worden en diverse overheden stappen
al af van dit systeem met een ge-sms’te code.

App in plaats van sms
Ook mikt de overheid op het uitrollen van een hoger niveau van verificatie, waar ook het
identiteitsdocument digitaal gekoppeld is aan de app. De zet om gebruikers over te laten gaan naar het
gebruiken van een DigiD-app is een tussenstap naar dat niveau. De overheid wil dat niet in één keer
invoeren omdat dit leidt tot een te grote belemmering voor gebruik van de digitale dienstverlening. Maar
dit is wel de kant dat het opgaat. Dus ook al biedt de Belastingdienst sms-verificatie, het is waarschijnlijk
verstandiger om toekomstgerichter over te stappen op de DigiD-app.

Koppelen met app
Bij inloggen met de app, koppelt een gebruiker aan een overheidssite met een code, waarna de site een
QR-code genereert op basis van deze gegevens. Deze code scant u met de app om te bevestigen dat u
de legitieme gebruiker bent.
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PUZZEL
DE OCEAAN
WOORDZOEKER

BODEM

BRUINVIS

FLORA

GOLVEN

GROOT

HARING

KELP

KREEFT

OCEANIE

ORKA

POTVIS

SNORKELEN

TANKER

TITANIC

ZALM

ZEEKOE

ZEEPAARDJE

ZOUT
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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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