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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 

 
 

NOVEMBER 2022 
 
 
 

Van de redactie: 
 

Het is alweer bijna het einde van het jaar. Toch staan er nog genoeg activiteiten op het programma. De 
bingo en de feestmiddag in november en tenslotte de kerstbingo. Dit naast alle vaste activiteiten. Voor 
het einde van het jaar komt er nog één editie van ons maandblad uit.  
 
In deze editie, naast de vaste informatie, wat algemene informatie, aankondigingen van activiteiten die 
nog plaatsvinden en een fotocollage van de busreis naar de Kempen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

 

e-mail:  
voorzitter@sv-zwh.nl  
 
Telefoon: 06-162 878 73 

 

Henk van Ommeren 

Secretaris 

 

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

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester 
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 1 december 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: 

Arnoud Hulst 
06-16287873 

 

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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Contributie: Kortgeleden in dit blad en in de jaarvergadering, is aangekondigd dat er mogelijk een 
contributieverhoging zou komen per 1 januari 2023. De financiële positie van de Seniorenvereniging is 
echter dusdanig, dat het bestuur heeft besloten om deze verhoging niet door te voeren. Dit ondanks het 
feit dat bijvoorbeeld de kosten van het Dorpshuis met bijna 10 procent zijn verhoogd. Echter door de 
coronaproblemen hebben wij de afgelopen jaren minder kosten gehad. Omdat wij de kosten van het 
lidmaatschap zo laag mogelijk willen houden, hebben wij dit besluit genomen. Gezien de inflatie zullen 
wij er toch rekening mee moeten houden, dat de contributie in 2024 iets verhoogd zal moet worden. De 
huidige contributie blijft € 20,00 per persoon en € 15,00 voor een tweede persoon uit één gezin. In dat 
geval is de contributie dus € 35,00. 
 

Samen Fietsen: Het afgelopen seizoen is voor het Samen Fietsen een succes geworden. In de vorige 
editie van ons maandblad heeft u al de nodige foto’s van onze activiteiten kunnen bewonderen. Maar 
liefst bijna 140 mensen hebben van de mogelijkheid, om aan een fietstocht deel te nemen, gebruik 
gemaakt. Het enthousiasme was bijzonder groot. Na bijna iedere fietstocht hoorden wij: “Wanneer mag 
ik weer”. Gelukkig hebben wij ook een aantal nieuwe vrijwilligers er bij gekregen. Let wel, deze mensen 
doen dit allemaal zonder dat zij hiervoor een vergoeding krijgen. Klasse!!! Toch zijn wij nog op zoek naar 
meer vrijwilligers, zodat wij nog vaker kunnen rijden en onze senioren nog meer plezier hebben. Mocht u 
zich geroepen voelen, neemt u dan even contact op met Arnoud Hulst, telefoon 06 - 162 878 73. 
 

Het Bestuur 
 

 

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.eetfabriek-producten.com/
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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 

 

http://www.oskamreizen.nl/
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Waar:                           In het gebouw van de Speeltuin: Plantsoenlaan 6, Zwanenburg. 

Wanneer:                    Vrijdag 18 november. 

Aanvang:                     13:30 tot 16:30 uur zaal open 13:00 uur. 

Kosten:                        Wij spelen 5 ronden. De kosten voor totaal 5 ronden zijn € 7,00. 

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

Ophalen:                      Wij kunnen u halen en brengen voor € 4,00 per persoon. U wordt dan  
                                     tot bij het gebouw gebracht. 

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

 
 
 
 
 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 – 497 5213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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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 

 

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. 

http://www.zorgmies.nl/
mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
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NU OP WOENSDAG 14 DECEMBER IN DE 
SPEELTUIN 

 
De kerstbingo is vol, ruim 90 personen hebben zich al opgegeven. U kunt zich alleen nog op de 
wachtlijst laten plaatsen. 

Wij hebben voor de bingo iedereen aan een tafel gepland en hebben zoveel mogelijk rekening 
gehouden met uw wensen. 

Wij beginnen zoals gebruikelijk om 13:30 uur en denken om ongeveer 17:00 uur klaar te zijn. 

 

Zoals altijd met de kerst, organiseren de dames iets bijzonders 
met eten en drinken. Zo ook dit jaar. 
 

We 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 is 
geheel gratis. 
 

Voor inlichtingen kunt Tiny bellen telefoon: 06 – 546 938 13. 
 

Mocht u plotseling niet kunnen, meldt u zich dan tijdig af. Dan 
kunnen wij anderen van de wachtlijst gelukkig maken. 
 

 

 

 

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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Onze ledenadministrateur heeft de afgelopen periode 5 weken in het ziekenhuis verbleven als gevolg 
van een ernstig ontstoken alvleesklier. Op dit moment wordt er thuis gewerkt middels revalidatie aan een 
voorspoedig en hopelijk volledig herstel. Deze revalidatie zal zijn beslag leggen op de komende 
maanden. Als gevolg van bovenstaande ontbraken de verjaardagen in de maand oktober. 
Onderstaand volgen zoals beloofd deze verjaardagen. 
 

Verjaardagen  
OKTOBER 
01 oktober  De heer Thorborg    87 jaar 
02 oktober  Mevrouw Verhagen-van Reijn  85 jaar 
03 oktober  De heer Kramer    86 jaar 
04 oktober  Mevrouw Zurburg-Domna   93 jaar 
06 oktober  De heer Poelgeest    87 jaar 
14 oktober  De heer Orthner    88 jaar 
31 oktober   Mevrouw van Rijn-van der Mey  88 jaar 
 

NOVEMBER 
06 november   Mevrouw Bernardt-Bijman   88 jaar 
08 november  De heer Selders    91 jaar 
13 november  Mevrouw Eerdhuijzen-van Zelst  90 jaar 
13 november  Mevrouw Steen-van Bueren   86 jaar 
14 november  De heer van Kampen    88 jaar 
20 november  Mevrouw Grolman    87 jaar 
22 november  Mevrouw de Herder-Stange   91 jaar 
22 november  Mevrouw Enthoven-de Jong   89 jaar 
25 november  Mevrouw Lagerweij-Bogaard   88 jaar 
27 november  Mevrouw Vork-Janssen   87 jaar 
28 november  Mevrouw de Jong-van Eijs   93 jaar 
 
Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. Vanzelfsprekend feliciteren wij alle 
overige leden, die in de maanden oktober en november eveneens hun verjaardag vierden. De 
verjaardagen worden in het verenigingsblad opgenomen vanaf het bereiken van de respectabele leeftijd 
van 85 jaar. Mocht u omissies constateren, of wilt u beslist niet vermeld worden in het verenigingsblad, 
neem dan a.u.b. contact op met de ledenadministratie 

 

Nieuwe Leden  
 

De afgelopen periode werden wij als bestuur verheugd met een groot aantal nieuwe leden. 
Zodra de ledenadministrateur voldoende is hersteld, zullen de namen van deze leden alsnog vermeld 
worden in één van de komende edities van het verenigingsblad. 
 

Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten. 
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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging 
ZWH Zwanenburg-Halfweg. 

 

De contributie bedraagt per jaar (2021) € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor het tweede lid, 
woonachtig op hetzelfde adres (wijzigingen voorbehouden). 

 

Uw gegevens: 

Voorletter(s):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr:  Toevoeging:     
Postcode:  Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  E-mailadres:    

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is: 

NL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
 
 
Datum: Handtekening:   

 
Mijn partner wordt ook lid: 

Voorletter(s):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr.:  Toevoeging:     
Postcode:   Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  E-mailadres:    

 

Ik maak de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar per direct ZELF over op 

bankrekeningnummer NL24INGB0007047996 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 

onder vermelding van contributie jaar ___  . 

Ik geef door het plaatsen van mijn handtekening op dit formulier de Seniorenvereniging ZWH 

Zwanenburg-Halfweg toestemming voor de daaropvolgende jaren om doorlopend incasso- 

opdrachten naar uw bank te sturen om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven en uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg (Incassant-ID: NL61ZZZ646183150000). 

Bent u het niet eens met een incasso-afschrijving? Neem contact op met de ledenadministratie. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

1) Blokkeren: als je voortaan een automatische afschrijving niet meer wil. 

2) Terugboeken (storneren): als het geld al is afgeschreven (tot 56 dagen terug). 

3) Weigeren: als je wilt dat de ingeplande incasso niet wordt afgeschreven. 

Bovendien ga ik akkoord met de privacyverklaring van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg- 

Halfweg zoals deze vermeld staat op de website www.sv-zwh.nl 
 

U kunt dit schriftelijke formulier inleveren op één van de onderstaande adressen: 
• Voorzitter Arnoud Hulst, Houtrijkstraat 36, 1165 LJ, Halfweg, tel.: 06-16287873. 
• Ledenadministratie Henk Vorstermans, Kinheim 100, 1161 DC, Zwanenburg, tel.: 06-289 448 96. 
• In de brievenbus in de hal van het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133. 

 

• Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website www.sv-zwh.nl. 
 

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

http://www.sv-zwh.nl/
http://www.sv-zwh.nl/
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* 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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Wat gebeurde er in oktober 2022 
 

Een overzicht van datgene wat er de afgelopen maanden in Zwanenburg en Halfweg 
gebeurde. Heeft u hiervoor informatie, dan kunt u dit aanleveren via het e-mailadres 
redactie@sv-zwh.nl of op mijn privé-adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg. 
 
Woensdag 21 september 
De Speeltuinvereniging Zwanenburg is bezig om 
een overdekte kerstmarkt te organiseren. Zij 
zoeken mensen die een kraam willen huren om 
winter/kerst spullen te verkopen. Kramen zijn er 
al te huur voor 20 euro. De kerstmarkt wordt 
gehouden op 10 december om18.00 uur in de 
Speeltuin. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 

 
Zaterdag 24 september 
Iedere vierde zaterdag in september wordt de 
Nationale Burendag gehouden, een initiatief van 
Douwe Egberts en het Oranjefonds. Het is een 
dag waarop mensen gezellig samenkomen en 
waarbij er iets goeds wordt gedaan voor elkaar. 
Zo ook dit jaar bij Eigen Haard. Naast een 
rommelmarkt is er gelegenheid om mee te doen 
aan bijvoorbeeld bloemschikken. Verder worden 
er op het terrein poffertjes gebakken, die gretig 
aftrek vinden. Buiten speelt het trio 
Acoustic4Fun bekende Nederlandse en Engelse 
liedjes. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zondag 25 september 
In Noord-Holland zijn relatief weinig bibliotheek-
locaties. Iedere bibliotheek wordt gedeeld met 
maar liefst 26.971 deelnemers, wat meer is als 
het landelijke gemiddelde. In de gemeente 
Haarlemmermeer moeten zelfs 31.200 mensen 
met een bibliotheek doen. De gemeente 
Haarlemmermeer heeft vijf bibliotheken: 
Hoofddorp-Centrale, Hoofddorp-Floriande, 
Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg. 

In Spaardam is een kleine dependance van de 
bibliotheek Haarlem. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Vandaag is de laatste Gratis Spulletjes Ronde. 
Er staan verspreid over het dorp maar liefst 42 
kramen met gratis spullen voor de huizen. Een 
leuke manier om op de zondag een wandeling te 
maken door het dorp. Volgend voorjaar gaan 
deze activiteiten weer door. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Een 22-jarige man uit Zwanenburg is vanavond 
aangehouden, nadat hij een passerende fietser 
in zijn rugzak had gestoken op de Haarlemmer-
straatweg. De verdachte steekt eerst in de 
rugzak en even later probeert hij het slachtoffer 
in zijn buik te steken, maar dit weet de man te 
voorkomen. De politie is gealarmeerd en treft de 
verdachte op de Dennenlaan aan. Hij is 
aangehouden voor poging tot doodslag. 

 
Foto: Politie 

 
Meerdere ambulances, de politie en zelfs een 
traumateam zijn gealarmeerd voor een melding 
van een steekpartij in Zwanenburg. Rond tien 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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voor half tien komt de melding bij 112 van een 
steekpartij aan de Dennenlaan. Alle hulp-
diensten komen met spoed naar Zwanenburg en 
zelfs het traumateam wordt mee gealarmeerd. 
Een woordvoerster van de politie laat later op de 
avond weten, dat het een valse 112 melding 
betreft. 

 
Foto: Inter Visual Studio 

 
Maandag 26 september 
Een 60-jarige man uit Zwanenburg raakt 
vanmiddag rond 15.15 uur betrokken bij een 
kop-staartbotsing op de N201 in Cruquius. De 
man blijkt veel te veel gedronken te hebben. Na 
controle in de ambulance is de man naar het 
politiebureau gebracht. Daar blaast hij 1055 ugl, 
dat is bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid. 
 
Rust in Zwanenburg. Er zijn deze week weer 
werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Tot 
en met zondag 2 oktober zijn de start- en 
landingsbaan niet beschikbaar voor het 
vliegverkeer. De Buitenveldertbaan, de 
Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan worden 
daardoor meer gebruikt.  

 
Foto: ANP 
 

Dinsdag 27 september 
Volgens boer Reinier van Elderen kan je boeren 
hun vee afpakken, maar er zijn andere mogelijk-
heden om de stikstofproblemen aan te pakken.  
Dit zegt hij tijdens een politiek café van de VVD 
Haarlemmermeer dat wordt gehouden op zijn 
boerderij in Zwanenburg. 

 
Foto: Haarlems Dagblad 

Donderdag 29 september 
Volgens NASA, het Amerikaanse instituut voor 
ruimtevaart, wordt het komende winter de 
koudste winter in honderd jaar. Zij noemen het 
zelfs een horrorwinter. Ook Europese weer-
kundigen voorspellen een zeer koude winter. 
Niet zo een goed vooruitzicht met de huidige 
gasprijzen. Naast alle andere crisissen kan dit er 
nog wel bij. 

 
Foto: ANP 

 

Vrijdag 30 september 
De leden van de jeugdbrandweer in 
Zwanenburg kunnen hun skills demonstreren 
door het blussen van een grote stapel pallets in 
de speeltuin van Zwanenburg. De pallets, een 
overblijfsel van de huttenbouw in augustus, 
worden doelbewust en gecontroleerd in brand 
gestoken. Voor de leden van de jeugdbrandweer 
was het de taak om het vuur te bestrijden en 
daarmee hun vaardigheden in de praktijk te 
kunnen oefenen. 

 
Foto: Inter Visual Studio 
 

Zaterdag 1 oktober 
Onder grote belangstelling wordt de bazaar in 
de Protestantse kerk geopend. Deze traditionele 
bazaar wordt al sinds 1928 gehouden. Een deel 
van de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit 
jaar wordt het grootste deel besteed aan de 
energierekening van de kerk. Er is van alles te 
vinden op de diverse kramen, in zowel de kerk 
als de ontmoetingsruimte: van servies, huisraad, 
kerstversieringen tot boeken en platen. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
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Zondag 2 oktober 
De politie is op zoek naar twee personen die 
verdacht worden van een beroving op de 
Kerspel in Zwanenburg. Er is een onderzoek 
gestart. Agenten in kogelwerende vesten zijn 
uitgerukt. Opgeroepen wordt om uit te kijken 
naar twee licht getinte verdachten tussen de 16 
en 18 jaar. Twee mannen zijn beroofd in een 
steeg aan de Kerspel. Ze hebben een verkoop-
afspraak gemaakt via internet, maar het blijkt te 
gaan om een beroving. Één van de daders leidt 
hun naar de steeg. Daar staat de tweede dader 
hen op te wachten. Vervolgens komt er een 
wapen tevoorschijn en moeten de mannen al 
hun geld afstaan. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Maandag 3 oktober 
Vorig jaar zijn er 5.400 mensen door een 
ongelukkige val om het leven gekomen. Dat is 
bijna een verdubbeling vergeleken met tien jaar 
geleden. Vooral bij mensen die langdurige zorg 
in een instelling krijgen, is het aantal sterf-
gevallen door een zogenoemde 'accidentele val' 
toegenomen. Met name 80-plussers en 
dementerenden komen relatief vaak om het 
leven door een val. Vrouwen zijn daarbij in de 
meerderheid, in alle leeftijdsgroepen.  

 
Foto: ANP 

 
Voor de zomervakantie van 2023 gaat de eerste 
schop in de grond voor een duurzaam 
appartementengebouw op het terrein van de 
voormalige MAVO. Er komen duurzame koop-
appartementen. Het gaat aan de Dennenlaan 
om zestien woningen in het middel dure en twee 
appartementen in het dure segment die de 
projectontwikkelaar straks zelf gaat verkopen. 
Voor het terrein van de oude brandweerkazerne 
gaat de gemeente onderzoeken of er flex 
woningen kunnen komen. Op de marktuitvraag 
voor het terrein waar nu nog de voormalige 

brandweerkazerne zit, kwam geen enkele 
bieding binnen. De gemeente had er zeventien 
sociale huurwoningen bedacht. 

 
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Dinsdag 4 oktober 
Door hoge energieprijzen kampen steeds meer 
baasjes van reptielen met té hoge kosten. 
Reptielenopvang Zwanenburg ziet het aantal 
koudbloedige stijgen, dat naar hun opvang wordt 
gebracht. De energie- en zorgkosten schieten 
daarom ook bij de reptielenopvang flink omhoog 
en de inkomsten lopen terug. Er wordt wel 
gedoneerd, maar bij lange na niet voldoende 
volgens Rob Dumont van de opvang. 

 
Foto: Haarlems Dagblad 

 
Woensdag 5 oktober 
De gemeente Haarlemmermeer heeft extra 
borden laten plaatsen op de Zwanenburgerdijk. 
Sinds half juli is de Zwanenburgerdijk bij de 
Venenweg afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Dat zijn auto’s en 
motoren. Toch rijden er nog veel mensen door. 
Zij krijgen daarvoor een boete. Om de mensen 
beter te informeren zijn er extra borden 
geplaatst en is het bord ‘verboden om door te 
rijden’ nu ook op de weg gespoten.  

 
Foto: Danny de Casembroot. 

 
Donderdag 6 oktober 
De Speeltuinvereniging kondigt aan dat op 
zaterdag 29 oktober de jaarlijkse Halloween 
spooktocht wordt georganiseerd. Doordat de 



16 
 

jaarlijkse Halloween spooktocht zo een succes 
is en er jaarlijks steeds meer families meelopen, 
is besloten om dit jaar in groepen te lopen van 
maximaal 75 personen. Hiermee wordt getracht 
ervoor te zorgen dat alles goed doorloopt, de 
deelnemers niet te lang hoeven te wachten, 
iedereen de tijd krijgt om overal goed om zich 
heen te kijken en te genieten van alle prachtige 
Halloween versierde tuinen. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 
 

Wie via een arts wordt doorverwezen om bloed 
te laten prikken in Hoofddorp of Haarlem moet 
soms wekenlang wachten. De organisatie, die 
het bloedprikken in de regio verzorgt, heeft 
namelijk te maken met een tekort aan afname-
medewerkers. Een afspraak inplannen bij een 
priklocatie bij je buurt kan in sommige gevallen 
pas over twee of drie weken. Als iemand ziek is, 
dan kan twee weken wachten wel heel 
bezwaarlijk zijn. 

 
Buisjes bloed in laboratorium - AdobeStock 
 

Vrijdag 7 oktober 
De Speeltuinvereniging trapt het spookseizoen 
af op zondag 23 oktober. Helemaal in het teken 
van Halloween kunnen kinderen tijdens deze 
middag pompoenen uithollen en versieren. De 
kinderen worden opgeroepen om tussen 13:30 
uur en 15:30 uur verkleed naar de speeltuin te 
komen. 

 
Foto: Speeltuinvereniging 

Zaterdag 8 oktober 
Vandaag heeft de Stichting Veteranen 
Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer (VOH) 
weer een ontmoetingsdag georganiseerd voor 
de veteranen woonachtig in Haarlemmermeer 
en omstreken. Alle 600 veteranen die de 
gemeente rijk is, werden hiertoe persoonlijk 
uitgenodigd door de burgemeester. Er hebben 
zich dit jaar 100 deelnemers aangemeld. Deze 
dag wordt georganiseerd náást de Nationale 
Veteranendag die jaarlijks in juni plaatsvindt.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Zondag 9 oktober 
Bij een bezoek aan de Amsterdam Style Outlets 
zijn er tot en met 6 november kleurrijke olifant- 
beelden te bewonderen. Het gaat om 
levensgrote babyolifanten, die tijdens het 
winkelen door de hele outlet te zien zijn. 

 
Foto: Style Outlet Amsterdam 

 
Op de parkeerplaats van Silverstone is vandaag 
de Silverstone Classic Sunday. Talloze 
klassieke en bijzondere auto’s zijn hier te 
bewonderen. Dit is een jaarlijks terugkerend 
evenement. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 10 oktober 
Volgens de PWN hoeft de Noord-Hollandse 
burger zich geen zorgen te maken of er straks 
nog wel water uit de kraan komt. Volgens deze 
organisatie is er in Noord-Holland geen gebrek 
aan water, maar zal het drinkwaterbedrijf wel 
alles op alles moeten zetten om er voldoende en 
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schoon drinkwater van te maken. Wel helpt het, 
als de consument dit niet verspilt aan zwem-
baden of onnodig lang douchen. Door de 
drogere zomers neemt het zoutgehalte in het 
IJsselmeer toe. Dit is de bron van veel van ons 
drinkwater. 

 
Foto: PWN 

 
Dinsdag 11 oktober 
Een 32-jarige Roemeen wordt vrijgelaten uit 
voorarrest. Hij zat vast op verdenking van een 
gewapende woningoverval op 5 december in 
Zwanenburg. Volgens het OM was hij één van 
de vijf overvallers. De groep overvallers drong 
het huis binnen gewapend met golfclubs, bijlen, 
knuppels en messen. Ze hadden bivakmutsen 
op. Een 21-jarige vrouw werd met een bijl op 
haar hoofd geslagen en raakte zwaar-
gewond. Ook een 30-jarige man zou zijn 
geslagen met een bijl en in z’n buik zijn 
gestoken met een mes. De overvallers zouden 
20.000 euro, identiteitspapieren en mobiele 
telefoons hebben buitgemaakt. 

 
Archief foto HD 

 
Van 17 oktober 2022 tot en met 14 mei 2023 is 
de Osdorperweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Dit in verband met groot onderhoud. 
Dat zal gefaseerd plaatsvinden en steeds een 
ander deel van de straat is dan dicht. Fase 1 
start vlakbij het kruispunt met de Tom 
Schreursweg. 

 
Foto: Google maps 

Woensdag 12 oktober 
De golfclub met een complex van 85 hectare 
aan de Machineweg in Halfweg is alom bekend 
en bestaat inmiddels zesentwintig jaar. Een 
grootschalige renovatie is noodzakelijk. Bij de 
aanleg destijds, werd onder andere 
snelgroeiend groen gebruikt. Soms heel 
bijzondere bomen en struiken zijn nu volgroeid 
of passen niet meer en moeten gesnoeid of 
verwijderd worden. De loop- dan wel 
wandelpaden, met een totale lengte van drie 
kilometer, hebben eveneens een flinke 
opknapbeurt nodig. Voorzitter Karin Eizema-
Verhoef wil bovendien graag dat het aantal 
vrouwelijk leden wat toeneemt. 

 
Foto: Toussaint Kluiters 

 

De herdenkingsavond op de begraafplaats in 
Zwanenburg, die vanwege corona twee jaar niet 
gehouden is, keert terug. 

 

De lichtjesavond op 
de begraafplaats 
Houtrijk en Polanen 
zal op vrijdag 28 
oktober van 19.00 
uur tot 21.00 uur 
worden gehouden. 
 
Foto: Pixabay 

 

De bekende Zwanenburgse ondernemer en 
bestuurder Han Moerkerken mag zich 
tegenwoordig ook schrijver noemen. Vijf jaar 
heeft hij bijna dagelijks gewerkt aan zijn 
debuutroman “Cateye”. Sciencefiction met een 
ontdekkingsreis door het Grote Niets. 

 
Foto: PR 

 

Vrijdag 14 oktober 
De politie ontvangt diverse meldingen van 
bewoners, die telefonisch benaderd worden 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221010_46970028
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221010_46970028
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221010_46970028
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door een persoon die zich voordoet als een 
medewerker van de politie. Er worden dan 
vragen gesteld over de aanwezigheid van 
sieraden in de woning. De politie adviseert om 
het gesprek direct te beëindigen en het te 
melden bij de politie. 

 
Foto: Politie 

 
De dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer 
worden actief betrokken bij het werk van de 
gemeenteraad. Er komen regelmatig bijeen-
komsten om actuele zaken door te nemen.  
Daarvoor is in overleg met de dorps- en 
wijkraden een route uitgezet. Haarlemmermeer 
wordt verdeeld in een aantal gebieden: noord, 
west, zuidoost, Nieuw-Vennep, het centrum van 
Hoofddorp en de rest van Hoofddorp. De 
dorpsraad van Zwanenburg-Halfweg wordt in dit 
verband een actieve dorpsraad genoemd. 

 
Foto: Paul Vreeker 

 
Twee jongens uit Hoofddorp van 16 en 17 jaar 
zijn op heterdaad betrapt, nadat zij mogelijk 
meerdere scooters hebben gestolen. De politie 
is nog op zoek naar een derde verdachte die 
met de scooter weet te ontkomen. Een alerte 
melder belt rond 20.00 uur naar de meldkamer, 
omdat hij op de Populierenlaan een verdachte 
situatie ziet met meerdere scooters. Na een 
korte achtervolging kan de politie, met behulp 
van diensthond Ben, de twee verdachten 
aanhouden. 

 
Foto: Politie 

Zondag 16 oktober 
Jaarlijks wordt in het derde weekend van 
oktober JOTA-JOTI georganiseerd. Dit staat 
voor Jamborees On The Air en Jamborees On 
Internet. Scouts over de hele wereld ontmoeten 
elkaar dan via de amateurradio en internet. Dit 
weekend staat bij de Rijnlandgroep ook in het 
teken van de jaarlijkse ‘overstap’ naar een 
nieuwe groep. Door de vele vrijwilligers is een 
hele stellage van boomstammen opgebouwd 
met daartussen diverse hindernissen. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Maandag 17 oktober 
Een enorme vuurzee heeft afgelopen nacht de 
opslag van elektronicazaak Welhof aan de 
Venenweg in Zwanenburg in de as gelegd. De 
brandweer rukt met groot materieel uit om de 
brand te blussen. Het vuur ontstaat rond 00.30 
uur op bedrijventerrein De Weeren. Al snel slaan 
de vlammen uit het dak van het gebouw. Los 
van het blussen moeten brandweerlieden ook 
voorkomen dat de brand overslaat naar andere 
bedrijven die in het pand zitten. Daarnaast komt 
er veel rook vrij. Omwonenden worden 
opgeroepen om ramen en deuren gesloten te 
houden. In het pand zat een online elektronica-
zaak voor nieuwe en tweedehands spullen. 

 
Foto: Inter Visual Studio 

 
Vanaf vandaag werkt de provincie aan de 
Schipholweg. Het gaat om het gedeelte rondom 
de Hoofdvaart, de kruising is daar ook 
afgesloten. Auto’s, motoren en vrachtverkeer 
kunnen er dan niet door. De snelweg blijft 
bereikbaar en is tevens de omleidingsroute. 
Naar Hoofddorp kan via de Sloterweg en de 
Tweeduizend El. Fietsers, voetgangers, bus en 
hulpdiensten kunnen er wel door. De werkzaam-
heden duren volgens de planning tot 2 
december. 
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Foto: PR Facebook 

 

 

Vandaag is de 
bekende Halfwegger 
Rob Achterbergh-
Copier geslaagd voor 
zijn vaarbewijs 
Amsterdamse 
grachten. U kunt hem 
dus nu tegenkomen 
als kaptein van een 
rondvaartboot in de 
grachten. 
Foto: PR Facebook 

 

Verzorgingshuizen zetten hun thermostaat een 
graadje lager vanwege de hoge kosten van 
energie. Niet echt prettig voor de bewoners die 
veelal immobiel zijn en dus veel stil zitten. De 
temperatuur staat niet voor niets zo hoog in de 
ouderenzorg. Veel bewoners bewegen niet of 
nauwelijks en hebben het daardoor sneller koud.  

 
Foto: ANP 
 

Polderwarmte peilt nog tot half november of er 
interesse bestaat voor de ontwikkeling van een 
warmtenet voor Zwanenburg. Zo probeert het de 
door Rusland veroorzaakte gascrisis tegen te 
gaan. Polderwarmte verbindt bedrijven en wijken 
aan de noordkant van Haarlemmermeer met 
elkaar en met een warmtenet, dat gevoed wordt 
door restwarmte.  

 
Afbeelding: Warmtenet Haarlemmermeer 

 
Dinsdag 18 oktober 
De eigenaren van het door brand verwoeste 
pand aan de Venenweg in Zwanenburg 
reageren emotioneel. Zij zagen gisteren een 

deel van hun zaak in vlammen opgaan. In het 
pand stonden vooral wasmachines, fietsen en 
matrassen. De opslag van de zaak is vernield, 
maar de rest van het pand is nog intact. Hier is 
ook de elektronicawinkel gehuisvest. In de 
winkel werken veertig mensen. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Vanaf vandaag tot zondag 23 oktober werkt 
Prorail aan het spoor. Hierdoor is het 
treinverkeer tussen Amsterdam-Sloterdijk en 
Haarlem niet mogelijk. Er worden bussen 
ingezet voor deze route. Bij Halfweg worden 
spoorstaven vervangen en wordt het NS station 
Halfweg opgeknapt. 

 
Foto: Prorail 

 
Woensdag 19 oktober 
In november en december krijgen alle huis-
houdens met een energieaansluiting een korting 
van 190 euro op de energierekening. Men hoeft 
hiervoor zelf niets te doen. In principe verrekent 
de energieleverancier dit bedrag automatisch op 
je factuur. Is je rekening hoger dan de 190 euro, 
dan betaal je alleen het resterende bedrag. Als 
je eronder zit, hoef je desbetreffende maand 
niets te betalen en wordt de rest van de 190 
euro verrekend op je jaarafrekening. 

 
Foto: ANP 
 
 

Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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De Feestmiddag op zaterdag 26 november 2022 
in De Zoete Inval is volgeboekt  
 

Ruim 170 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  

• Rollators kunnen worden meegenomen. 
 

• 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. 

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

• Kosten diner per persoon € 27,50 
 

Vergeet niet uw entreebewijs mee te nemen Want deze hebben wij ook weer nodig bij het diner. 
De bediening van de Zoete Inval kan aan de kleur zien of u diner-1 of diner-2 gekozen heeft, dus leg 
het kaartje voor uw bord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De muziek zal op veler verzoek nog éénmaal 
verzorgt worden door René Bishop, waar wij 
goede herinneringen aan hebben de laatste 
jaren. 

 

Tafel-1 
Diner-1 

 

Voorbeeld 

Winterfeest Zaterdag  26 november 2022 
Zaal open 12:30  einde  16:00 uur 
IN DE ZOETE INVAL , HAARLEMMERLIEDE 
 

Tafel-2 
Diner-2 

 

Voorbeeld 

Winterfeest Zaterdag  26 november 2022 
Zaal open 12:30  einde  16:00 uur 
IN DE ZOETE INVAL , HAARLEMMERLIEDE 
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BUSTOCHT NAAR DE BRABANTSE KEMPEN 

 
De derde busreis dit jaar, ging naar Klompenmakerij Peter Den Dekker en naar de Brabantse Kempen. 
De lunch en later de koffie werden genuttigd in groepsrestaurant De Gouden Leeuw in Terheijden. Nadat 
de chauffeur de mobiele brigade in de kofferruimte had opgeborgen, kon de reis beginnen. 
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Na ontvangst met koffie en gebak, vertelde Peter 
Den Dekker op een humoristische manier in de 
klompenwerkplaats over de geschiedenis van de 
klompen. Vervolgens demonstreerde hij, hoe de 
klompen met oude machine gemaakt worden. 
Geen massa producten en nog op een ouder-
wetse manier. Den Dekker is overigens een van 
de weinige klompenmakers, die nog in staat is om 
klompen volledige handmatig te maken.  
 
Na de demonstratie konden de deelnemers nog 
even allerlei klompenproducten bewonderen en 
eventueel kopen. Een vogelhuisje was vooral erg 
in aftrek. 
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Groepsrestaurant De Gouden Leeuw Terheijden 
 

  
 

 

De lunch werd genoten in groepsrestaurant De 
Gouden Leeuw in Terheijden. Na de uitstekende 
maaltijd vertrok de groep van 55 deelnemers voor 
een rondtoer door de Brabantse Kempen. Een 
gids vertelde uitgebreid over het gebied en over 
bijvoorbeeld de smokkelactiviteiten rond de 
Nederlands-Belgische grens. Tijdens de toer door 
grensgebied passeerde de bus maar liefst 44 
keer een grensovergang. 
 
Ten slotte was er nog koffie met een 
worstenbroodje, wat ook genuttigd werd in De 
Gouden Leeuw. 

 

  

 

  

 
Rond kwart over zeven was de bus weer terug in Zwanenburg. Al met al was het weer een gezellige, 
mooie dag onder leiding van Willem Tavenier. Meer foto’s op de website: www.sv-zwh.nl 

http://www.sv-zwh.nl/
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nr 82133166 

Bank: NL 57 RABO 0366 939 165 t.n.v. Samen Fietsen ZWH 

Website: www.samenfietsenzwh.nl 

Facebook: Samen Fietsen ZWH 

Opgericht 5 maart 2021 

 

Het bestuur 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

e-mail:  
voorzitter@samenfietsenzwh.nl 
 
Telefoon: 06-162 878 73  

Henk van Ommeren 

Secretaris 

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

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester 

e-mail: 
penningmeester@samenfietsenzwh.nl 

 
Telefoon: 06-289 448 96 

 

           

 

De uitvoering 
 

 

Arnoud Hulst 

Coördinator 

 

e-mail:  
planning@samenfietsenzwh.nl 

Telefoon: 06-162 878 73  

˂Theo Groot 

 

 

Tanja Heijink˃ 

 

 

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 

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 
 

 

 
INFORMATIE EN MEDEDELINGEN 

 
 

Uitslag Rabo Club Support 2022 
 

Ons doel voor dit jaar was dat wij als Stichting graag de beschikking wilden hebben over 1 
vaste en 3 mobiele fietsluchtcompressors. 
 
Ons doel is ruimschoots gerealiseerd, dankzij 58 uitgebrachte stemmen door leden van de 
Rabobank Amsterdam. 
 
Wij zijn hen uiteraard zeer erkentelijk voor het stemmen op ons doel, daar wij een bedrag 

mochten ontvangen van  

€  1.457,12. 

Rabobank Amsterdam had dit jaar € 100.000 ter beschikking gesteld en er werden 1.326 
stemmen uitgebracht op 84 clubs/verenigingen. 
 
Onderstaand treft u als achtergrondinformatie aan welke betrekking heeft op clubs/verenigingen 
uit onze gemeenschappen Zwanenburg en Halfweg. 
 

6 De Zonnebloem afdeling Zwanenburg Halfweg  115 stemmen €   2.889,99 

8 Speeltuinvereniging Zwanenburg West   107 stemmen €   2.688,88 

21 Stoomgemaal Halfweg       70 stemmen €   1.758,78 

25 Stichting Samen Fietsen ZWH      58 stemmen €   1.457,12 

26 Scouting Rijnland Zwanenburg      53 stemmen €   1.331,43 

27 Eensgezindheid, Halfweg       49 stemmen €   1.230,87 

29 Vos Handbal         46 stemmen €   1.155,46 

60 HSC de Bataaf        25 stemmen €      627,56 

72 Theaterkoor de Midway Joy Singers     14 stemmen €      351,04 

            ---------------  

Totaal        € 13.491,13 

        ========= 

 

Het Bestuur 
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Zondagmiddagpodium in het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg 

zondag 27 november aanvang 14:00 uur 

Optreden van MoreCityProject (MCP) 
 
Twintig jaar geleden begonnen als de band Nispen, daarna overgegaan in Kliff & Kompanen en 
vandaag de dag heten ze MoreCityProject(MCP) De harde kern van dit Haarlemmermeerse 
gezelschap is vele jaren bij elkaar. Het plezier in muziek maken spat er nog steeds vanaf, 
Tegenwoordig kiest MCP melodieuze muziek met inhoud. 
 
In hun nieuwe programma blikt MCP terug naar die prachtige jaren 50, 60 en 70 van de vorige 
eeuw. Muziek die wij altijd nog eens wilden horen van grootheden als Niel Sedaka, Ricky 
Nelson en Cliff Richard, Elvis Presley, Everly Brothers, Johnny Cashen anderen. Maar de 
zegsman formatie MCP is ook liefhebber van melodieuze close harmonie zang. Zij laten zich 
daarbij onder meer uitdagen door het beginrepertoire van The Byrds. 
 
Maar u blijft niet in het verre verleden. Er zijn genoeg hedendaagse pareltjes die ook uitstekend 
passen in het repertoire van MCP. Denk aan namen van Amerikaanse country rockers zoals 
Travis Tritt, Chris Stapleton en Rodney Crowell. De interactie met het publiek maakt het 
optreden nog gezelliger. 
 

 
 
Reserveren van uw kaarten á € 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 023 - 569 8873. 
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UITVAARTVERZORGING VAN ’T OOSTEN 
 
Sinds 2020 is Zwanenburg/Halfweg een uitvaartverzorging rijker: Wendy van ’t Oosten. Voor 
velen is Wendy een bekende in onze omgeving. Immers zij is de vrouw van Rob van Vliet van 
Slagerij Rob, die voorheen was gevestigd op de Kom in Zwanenburg en nu nog in 
Badhoevedorp. Vaak stond zij zelf ook in de winkel. Naast de uitvaartverzorging, staat Wendy 
nu af en toe nog in de slagerij. 
 

Een vreemde combinatie misschien, maar Wendy is 
al behoorlijk lang werkzaam in de uitvaartverzorging. 
Familie van haar heeft uitvaartbedrijven in de 
omgeving van Nijmegen. Sinds 2015 heeft zij daar 
regelmatig meegewerkt. Zij ontdekte dat dit werk 
haar heel goed lag. Daarom besloot zij in 2017 te 
beginnen met de opleiding uitvaartverzorging. Mede 
omdat zij inmiddels al 47 jaar was en nog steeds 
fulltime werkte. Na meerdere examens en stages, 
onder andere op gebied van verzorging, wetten en 
allerlei zaken die verband houden met dit werk is zij 
in 2019 afgestudeerd.  

 

Daarna was zij zover, dat zij haar eigen bedrijf kon starten. En daarmee de kennis en ervaring 
kon gaan gebruiken in haar eigen onderneming. 
 

Helemaal alleen staat Wendy niet voor dit werk. Zij werkt samen met een aantal andere 
uitvaartverzorgers, zoals Devotio, Meijer en Ten Hove. Dat is prettig, immers in dit werk moet je 
24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar zijn. Maar Wendy doet dit werk met passie 
en hoopt nabestaanden te kunnen adviseren en te ontzorgen. Een goed afscheid, dat past bij 
de overledene en nabestaanden is voor haar het allerbelangrijkste. 
 

 

UITVAARTVERZORGING VAN ‘T OOSTEN 

 

 

Wendy van ’t Oosten 

 

Wij zijn er voor u 
 

              Een goed afscheid, dat past bij een overledene en nabestaanden,  

              is voor ons het allerbelangrijkste. 

  Troelstralaan 55, 1161 CA, Zwanenburg   -     06  526 807 02  en  020 497 0435 

  contact@uitvaartverzorgingvantoosten.nl   -     uitvaartverzorgingvantoosten.nl 

mailto:contact@uitvaartverzorgingvantoosten.nl
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
https://freepngimg.com/png/32911-apple-computer-clipart
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Ruzies over erfenis liggen op de loer bij samengestelde gezinnen 
 
Samengestelde gezinnen lijken nog altijd 
niet bewust van de mogelijke problemen 
bij de erfenis, zo blijkt uit recent 
onderzoek. Minder dan één derde van de 
samengestelde gezinnen heeft een 
testament laten opstellen. Dit kan bij de 
afwikkeling van een erfenis vervelende 
gevolgen hebben. 
 
Meer dan een half miljoen kinderen in 
Nederland leven in een samengesteld 
gezin en dat aantal is groeiende, zegt 
erfrechtadvocate Pauline Hentenaar. 
Het is bij een samengesteld gezin extra 
opletten wanneer één van de 
echtgenoten komt te overlijden en deze 
geen testament heeft opgesteld. 
In dat geval namelijk wordt de tweede 
eega(de stiefouder) erfgenaam. 
De kinderen van de overledene zijn 
eveneens erfgenamen, maar kunnen pas 
aanspraak maken op hun erfdeel als de 
langstlevende is overleden. 

 Bij zo een overlijden kan de situatie snel 
escaleren, omdat in het rauwe verdriet 
vaak hard wordt uitgehaald. 
Met familie in de bloedlijn wordt zo een 
uithaal wel weer gladgestreken, maar 
tussen stiefkinderen en -ouder is het de 
advocaat die het op moet lossen. 
 
Het advies van Hentenaar is, ervoor te 
zorgen dat een testament bij een tweede 
huwelijk of relatie wordt aangepast en 
wordt besproken met de biologische 
kinderen en met de nieuwe partner. Dan 
komen zij niet voor verrassingen te staan. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van de Vereniging Erfrecht Advocaten 
Nederland (VEAN) de vereniging Familie- 
en erfrecht Advocaten 
Scheidingsmediators (vFAS), Vereniging 
van Estate Planners en het 
Notariaat(EPN) en Vereniging van 
Mediators in het Notariaat(VMN) 

 
 
 

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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PUZZEL  
TREKVOGELS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• BEREIK • BOOMPIEPER • BROEDGAST • EEND 

• FITIS • FORMATIE • GANS • GRUTTO 

• KANOET • KEEP • LIJSTERS • PERIODE 

• SMIENT • SPREEUW • STERN • TJIFTJAF 

• WULP       

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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