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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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PRETTIGE KERSTDAGEN 
 

 
 

GELUKKIG, VOORSPOEDIG EN GEZOND 2023 
 

 
 

HET BESTUUR VAN DE SENIORENVERENIGING ZWH EN DE STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 
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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 

 

December 2022 
 
 
 

Van de redactie: 
 

De laatste editie van 2022 is weer gevuld met leuke foto’s van diverse activiteiten (feestmiddag en 
kerstbingo) en veel overige belangrijke informatie. Tevens een interview met Jaap en Gerda 
Kortenoeven, die 1 november 60 jaar getrouwd waren. 

Let vooral ook op de informatie van Zorg en Zekerheid en de aankondiging van de incasso van de 
contributie voor de vereniging. 

Uiteraard ook vanuit de redactie: Fijne feestdagen en een goed en gezond 2023 toegewenst. 
 
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 26 januari 2023 

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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Het jaar 2022 loopt weer ten einde. Gelukkig konden er na de coronaproblemen, naast de vaste 
activiteiten, weer diverse bijzondere activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan de bingo, 
de busreizen en de feestmiddag. Dit laatste in de Zoete Inval was weer een groot succes met ruim 
170 deelnemers. Inmiddels zijn de data voor de feesten in 2023 al weer bekend, namelijk 15 april en 
11 november. De nieuwe locatie in de Zoete Inval is uitstekend bevallen en zal ook in 2023 weer 
worden gebruikt. Ook de voorbereidingen voor de bingo en de busreizen in 2023 zijn alweer in volle 
gang. 
 
Uiteraard zijn alle activiteiten alleen mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers. Onze vereniging is 
in de gelukkige omstandigheid, dat wij een beroep kunnen doen op veel vrijwilligers. Uiteraard zijn 
er nooit genoeg mensen beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan bestuursleden. Toch kunnen wij 
redelijk tevreden zijn met het aantal vrijwilligers. Veel verenigingen klagen steen en been over het 
tekort aan vrijwilligers. Zo erg is het bij onze vereniging niet. 
 
Tenslotte hopen wij ook komend jaar weer veel activiteiten te kunnen organiseren, zodat onze 
vereniging weer gezond en actief is. Wij wensen u prettige feestdagen en een goed en gezond 2023 
toe. 
 

Het Bestuur 
 

Vooraankondiging incasso contributie 2023 
 

De contributie voor het komende verenigingsjaar zal automatisch geïncasseerd worden in de eerste 
week van januari 2023.  

Op uw rekeningafschrift zal naast de tekst Contributie 2023 Seniorenvereniging ZWH, ook ons 
incassant ID NL61ZZZ646183150000 zichtbaar zijn. 

 

 

UITVAARTVERZORGING VAN ‘T OOSTEN 

 

 

Wendy van ’t Oosten 

 

Wij zijn er voor u 
Wij zorgen naast de laatste verzorging, de opbaring, de kist en de locatie van de begrafenis of crematie 

ook de rouwkaarten en het vervoer. Daarnaast verzorgen wij de invulling van de afscheidsbijeenkomst, 

de muziek, eventuele afscheidsfotografie of – video, de afhandeling van de verzekeringen en de nazorg. 

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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VASTE 

VERENIGINGSACTIVITEITEN  
 

 

 

BINGO   

 

CREA HOBBY CLUB 

Info: 

Tiny Hulst 
06-54693813 

 
 

Info: 
Rie van Soest 
06-38515980 

 
Plaats: Gebouw Speeltuinver. Plaats: Dorpshuis 

            3e vrijdag van de maand 
vanaf 13.30 uur 

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

 

 

 

JEU DE BOULES   

 

KLAVERJASSEN I 

Info: 
 

Volgt later 

 Info: 
Joke van 
Bekkum 

06-36005641 
 

Plaats: Terrein Eigen Haard Plaats:  Dorpshuis 

 
Start medio 2022 

Iedere dinsdag van de maand 
13.30-16.00 uur 

 

 

 

KLAVERJASSEN II  
           

 

KOERSBAL 

Info: 

Arnoud Hulst 
06-16287873 

 

Info: 
Alda Belt 

06-53185747    

 

Plaats : Dorpshuis   Plaats: Dorpshuis  

             Iedere donderdag van de maand 
13.00 - 16.30 uur 

   Iedere donderdag van de maand 
9.15-11.15 uur 

 

 

SAMEN FIETSEN  

 

SJOELEN 

Info: 

Jan Gravemaker 
06-49082899 

 

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

 
Plaats: In de regio Plaats: Dorpshuis 

Op afspraak 
Van april tot en met september 

  Iedere woensdag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

WALKING FOOTBALL  

 

Info: 

Rien Kruijt 
06-29555708 

 
Plaats: Veld vv Zwanenburg 

            Iedere dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur 
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Jaap en Gerda Kortenoeven-Keddeman 60 jaar getrouwd 
 

 
Eén van onze trouwe vrijwilligers, Jaap 
Kortenoeven was op 1 november jl. 60 jaar 
getrouwd met Gerda Keddeman. Zij vierden 
hun bruiloft in beperkte kring, vanwege 
gezondheidsproblemen en omdat al die 
poespas voor Gerda niet zo hoeft. Toch 
verraste hun kinderen en kleinkinderen hun 
met allerlei certificaten voor klusjes en 
activiteiten. 

De 87-jarige Jaap is geboren als boeren-
zoon, aan de Noorderweg in de Houtrak-
polder. De boerderij bevond zich tegen het 
Zijkanaal F aan, in wat nu het Amsterdamse 
Havengebied is.  

Na in de oorlogstijd de christelijke basisschool in Halfweg (later Halverwege) te hebben gevolgd, ging hij 
naar de Mulo. Twee jaar later stapte hij over naar de lagere landbouwschool in Assendelft. En dat altijd 
op de fiets. Daarna volgde hij vier jaar lang de Winter Landbouwschool in Hoofddorp. Deze school was 
alleen actief in de periode oktober tot en met april. Als hij niet op school zat, werkte hij altijd op de 
boerderij van zijn vader of bij collega’s uit de omgeving. 

De net als Jaap 87-jarige Gerda Keddeman groeide op in de Iepenlaan in Zwanenburg. Ook zij ging naar 
de christelijke basisschool in Halfweg. Haar vader werkte vanuit huis voor de Belastingdienst. Haar 
eerste baan was bij een lederwarenzaak in de Kalverstraat in Amsterdam. Tot haar trouwen werkte zij 
daarna bij de Bijenkorf. 

Naast het feit dat zij elkaar kenden van de basisschool, zaten zij beide op de christelijke jongeren-
vereniging in de Lindenlaan in Zwanenburg. Jaap bij de   jongens en Gerda bij de meisjes. Uiteindelijk 
trouwden zij in 1962, waarna zij op de boerderij van de vader van Jaap in gingen wonen. Zoals 
gewoonlijk in die tijd, stopte Gerda met werken. Wel hielp zij bij de verkoop van aardappelen op de 
boerderij. Jaap en Gerda kregen twee zoons en twee dochters. In 1970 verhuisden zij naar Ruigoord, 
vanwege de uitbreiding van de Amsterdamse haven. In 1972 kwamen zij in de gelegenheid om een huis 
te kopen in de Dennenlaan in Zwanenburg. Omdat de vraagprijs lager was dan dat deze woning volgens 
een bevriende aannemers was, deden zij een bod dat geaccepteerd werd. In 2003 besloten zij een 
appartement te kopen in de Beatrixstraat in Halfweg. Daar wonen zij nog steeds. 

Na geruime tijd als loonwerker actief te zijn geweest, stapte Jaap over naar een transportbedrijf  
Wijnand de Waardt, als chauffeur. Na 13 jaar volgde een overstap naar Koetsier, een groothandel in 
huishoudelijke artikelen in de zorg, Daar bleef hij tot zijn pensioen actief.  

Na zijn pensioen stortte Jaap zich op het vrijwilligerswerk. Gerda werkte als vrijwilliger bij Eigen Haard, 
iets wat zij 25 jaar gedaan heeft. Hier bleek men behoefte te hebben aan iemand voor de balie. Dit leek 
hem wel leuk. Daarnaast deed hij veel werk voor de kerk. Ook was hij actief bij de ANBO en later bij de 
Seniorenvereniging ZWH. Hij brengt nog steeds het maandblad rond en was actief tot afgelopen zomer 
bij het seniorenvervoer. Ook rijdt hij regelmatig voor de Dagopvang van Amstelring. 

Toch blijft het bloed kruipen waar het niet gaan kan. Regelmatig helpt hij op het land bij Oostwouder. 
Helaas kwam hij kortgeleden ten val en liep daarbij een scheurtje in zijn heup op. Het stilzitten bevalt 
hem echter niet zo goed en hij hoopt op korte termijn weer actief te kunnen worden.  
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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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KERSTBINGO  
 

Op 14 december 2022 vond in het gebouw van de speeltuinvereniging de jaarlijkse kerstbingo 
plaats. Bijna 100 mensen namen deel aan deze bingo. Het was dan ook een drukte van 
jewelste. 
 

  
 

 

 

De zaal ging om 13.00 uur open. Veel 
deelnemers waren ruim op tijd aanwezig 
voordat de bingo om 13.30 uur begon. 
Voorzitter Arnoud Hulst legde eerst de regels 
van deze bingo nog eens uit. Ook vertelde hij 
dat er nog een loterij zou plaatsvinden. De 
bingo zou na twee ronden onderbroken 
worden voor een lekkernij. Tussendoor 
kregen de deelnemers ook nog een hapje en 
een drankje.  
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De beloofde lekkernij was een portie 
poffertjes. Speciaal hiervoor was een 
poffertjesbakker aanwezig. Met grote 
snelheid zorgde hij ervoor, dat alle 
deelnemers een portie kregen. Daarna 
volgde zelfs nog een tweede portie. 
 
Meer foto’s kunt u terug vinden op de 
website: www.sv-zwh.nl  

 

 

  

 

http://www.sv-zwh.nl/
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Verjaardagen  
 

December 2022 
   
07-12  Mevr. Stam-van Egmond      96 Jaar 
  Mevr. van der Oord-van Walstijn     87 Jaar 
11-12  Mevr. Kraan-van Dijk      91 Jaar 
  Mevr. Rozenberg       89 Jaar 
21-12  Mevr. Schuijt-van Blokland     85 Jaar 
22-12  De heer de Boer       85 Jaar 
27-12  Mevr. Visser-Bernhardt      86 Jaar 
28-12  Mevr. van Wieringen-van Groningen    91 Jaar 
  Mevr. Stam-de Nijs       86 Jaar 
 
Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. Vanzelfsprekend feliciteren 
wij alle overige leden (33) die in de maand december hun verjaardag vieren. 
 

Januari 2023 
 
02-01  Mevr. Vergouw-Leyen      90 Jaar 
03-01  De heer van Andel       86 Jaar 
07-01  Mevr. De Bree       87 Jaar 
09-01  Mevr. Mol-Berkhout       86 Jaar 
10-01  Mevr. Ellen-van Vliet      87 Jaar 
11-01  Mevr. Breure-Broekhuizen      85 Jaar 
13-01  De heer Vlasveld       86 Jaar 
16-01  De heer Ettema       87 Jaar 
17-01   Mevr. Loogman-van de Laan     95 Jaar 
18-01  Mevr. Meerens-Koetsier      89 Jaar 
26-01  Mevr. Selders-van Oorschot     89 Jaar 
28-01  Mevr. Sloot-Sprenkels    100 Jaar 
29-01  Mevr. Konings-Roozendaal     89 Jaar 
31-01  Mevr. Snijder-van der Kwast     90 Jaar 
 
Het bestuur feliciteert bovengenoemde leden met hun verjaardag. 
Vanzelfsprekend feliciteren wij alle overige leden (48) die in de maand januari hun  
verjaardag vieren. 
 
De verjaardagen worden in het verenigingsblad opgenomen vanaf het bereiken van de 
respectabele leeftijd van 85 jaar. 
 
Mocht u omissies constateren of wilt niet vermeld worden in het verenigingsblad neem  
dan a.u.b. contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@sv-zwh.nl) 
 

 

mailto:ledenadministratie@sv-zwh.nl
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Nieuwe Leden  
 

Juli 2022 
 

Mevrouw van Eijk     Halfweg 
 

Oktober 2022 
 

De heer Heijst     Halfweg 
Mevrouw Riksman-Karman   Haarlem 
De heer van Duijn     Halfweg 
Mevrouw van Duijn-de Bruijn   Halfweg 
De heer of mevrouw van der Rijst 
Mevrouw Brink-Toeset  
 
Het bestuur wenst u uitermate veel plezier bij het deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten. 
 
 
 

 

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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Nu 2022 op het eind loopt, gaan wij weer met frisse moed denken aan 2023. Ook dan zullen de 
dames Tiny Hulst en Tiny Oosterhof hun best weer doen voor prachtige prijzen. En zij proberen 
de kosten zo laag mogelijk te houden, wat vaak moeilijk is vanwege de steeds hogere inkoop 
van de prijzen. Echter ze doen hun best. Ook 2023 is de bingo elke 3de vrijdag van de maand in 
de speeltuin. 

  

Waar:               In de Speeltuin, Plantsoenlaan 6, Zwanenburg 

Wanneer:        Vrijdag 20 januari 2023 

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

 

Wij spelen 5 ronden kosten totaal € 7,00 inclusief hapjes. 
 
U krijgt voor deze bingo 5 bladen met elk 6 strookjes, dus per 
ronde 6 keer kans op een prijs. 

 

Opgeven bij:         Tiny Hulst tel: 06-54 69 38 13 

Ophalen:               Wij kunnen u halen en brengen voor € 4,00 per persoon en wij rijden dan tot 
        aan het gebouw. 

 

Noteert u alvast een paar volgende data voor 2023. 
 
Vrijdag 20 januari 2023 
Vrijdag 17 februari 2023 
Paasbingo vrijdag 17 maart 2023, hier meer over in onze volgende bladen. 

 

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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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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Wat gebeurde er in november 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 19 oktober 
Historisch Halfweg organiseert woensdag 26 
oktober een presentatieavond met als thema 
‘Gereformeerd zijn in de twintigste eeuw’ en 
‘Verdwenen molens in onze regio’ als hoofd-
onderwerpen. Na drie jaar kan deze avond weer 
gehouden worden in de Protestantse kerk.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Vrijdag 21 oktober 
Volgens TNO woont bijna de helft van de 
bevolking in een slecht of matig geïsoleerd huis. 
Dat zijn de huizen met de laagste energie labels 
en een deel van de woningen met label C. Het 
aantal huizen met een energielabel A neemt 
gestaag toe, dat is nu iets meer dan 30 procent, 
maar bij de woningen met labels E,F en G, 
neemt het aantal maar langzaam af. Het aantal 
woningen met het laagste label G is zelfs al zes 
jaar hetzelfde. 

 
Foto: NOS 

 
De brandweer rukt vannacht uit voor een 
autobrand aan de Friedalaan. De politie gaat uit 
van brandstichting. De auto vat vlam terwijl hij 
geparkeerd staat onder een carport. De 
brandweer is snel ter plaatse en heeft het vuur 
met brandblussers uitgekregen. Daarna zijn 
brandweerlieden nog een tijd bezig om alle 
smeulende onderdelen goed te blussen. De auto 
staat namelijk aan zowel de voor- als achterkant 
in brand, en er zijn camerabeelden van de 
brandstichter. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
De resultaten bij bezorgbedrijf PostNL vallen in 
het derde kwartaal tegen. Dat komt onder meer 
door de hogere brandstofprijzen, maar ook de 
loonkosten zullen verder stijgen dan eerder werd 
verwacht. Voor PostNL betekent het, dat 
sommige prijzen omhoog gaan. De prijs van 
postzegels gaat per 1-1-2023 omhoog naar 
€ 1,01 (was € 0,96). 

 
Foto: ANP 

 
Agenten in kogelwerende vesten zoeken 
vanavond naar een man die op de Linieweg in 
Halfweg heeft geschoten. Uit onderzoek blijkt 
dat het waarschijnlijk gaat om een gelblaster. 
Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de man 
met een gelblaster meermaals vuurde. Er wordt 
niemand aangetroffen. Wel worden restanten 
van gelballetjes gevonden. De politie doet 
verder onderzoek.  

 
Foto: NieuwsFoto.nl 

 
Maandag 24 oktober 
Een bestuurster van een auto raakt vanochtend 
gewond bij een ongeluk op het Rottepolderplein 
in Halfweg. Het ongeluk gebeurt rond 11.15 uur 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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op de oprit naar de A200 richting Haarlem. De 
wagen komt op z’n kop tot stilstand. De vrouw is 
na de eerste zorg door ambulancepersoneel 
naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere 
zorg. Bij het bergen van het voertuig is de oprit 
helemaal afgesloten voor het overige verkeer.  

 
Foto: Mizzle Media 

 
Dinsdag 25 oktober 
De berichtendienst WhatsApp is vandaag 
getroffen door een storing. Gebruikers uit 
diverse landen melden onder meer op Twitter 
dat verstuurde berichten niet lijken aan te 
komen. Er zijn in korte tijd tienduizenden 
meldingen binnengekomen.  

 
Afbeelding: Getty Images 

 
De gevolgen van het terugdraaien van de klok 
levert een hogere energierekening op. Dit omdat 
de piek van ons energieverbruik tussen 17.00 en 
19.00 uur ligt. Die periode ligt door het uur 
verschil, langer in het donker. En dat terwijl de 
zomertijd juist is ingevoerd om te besparen op 
elektriciteit.  

 
Foto: Archief ANP 

 
Na afloop van de viering worden drie heren van 
het koor St. Caecilia, verbonden aan de Onze 
Lieve Vrouw Geboorte kerk in Halfweg, in de 
spotlights gezet. Fred Ruijgrok, Peter Pijnaker 
en Rob Boïng, die respectievelijk 25, 25 en 50 
jaar zijn verbonden aan het koor. Fred en Peter 
krijgen een zilveren en Rob een gouden 
eremedaille. Daarnaast zijn er oorkonden en 
bloemen voor de jubilarissen, die door pater 
Patrick de St. Gregorius worden opgespeld. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Rond het middaguur is er een zonsverduistering. 
De eclips begint om 11.08 uur en er is tijdens 
meer dan twee uur te zien hoe een hap uit de 
zon eerst groter en daarna weer kleiner wordt. 
Er is nog steeds ruim 75 procent van het 
zonlicht Nederland. De verduistering is bij lange 
na niet voldoende om het donker te maken, 
maar heeft geringe invloed op bijvoorbeeld de 
energie-opwekking door zonnepanelen. 

 
Foto: hemel.waarnemen.com 

 
Woensdag 26 oktober 
Historisch Halfweg (HH) heeft na twee jaar 
corona weer een presentatieavond. Er zijn in  
de bijna 100-jarige kerk van de Protestantse 
gemeente 75 bezoekers. De avond wordt 
geopend door André van der Veen, voorzitter 
van Historisch Halfweg. Hij overhandigt de 
nieuwe jaarkalender 2023 aan het oudste lid van 
HH. Dat is oud-dierenarts Louis Otto, die in 
oktober zijn 90ste verjaardag heeft gevierd.  

 
Foto: Leo Kranenburg 

 
Een 16-jarige jongen uit Badhoevedorp is 
vanavond aangehouden op verdenking van 
betrokkenheid bij een straatroof op zondag 2 
oktober aan de Kerspel. Naar een tweede 
verdachte wordt nog gezocht. De arrestatie van 
de Badhoevedorper volgt na aangiftes van een 
15-jarige en een 18-jarige jongen, die begin 
oktober bij een verkoopafspraak onder 
bedreiging van een wapen door het tweetal 
beroofd werden. 
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Foto: Michel van Bergen 

 
Vrijdag 28 oktober 
Burgemeester Marianne Schuurmans opent 
vanavond ‘Zwanenburg Halfweg Gedenkt’. Er 
zijn zoals altijd veel bezoekers. Vooral de 
papieren bootjes in de parkvijver zijn een 
prachtig gezicht.  

 
Foto: PR Facebook 

 
De Kaagbaan is van 31 oktober tot en met  
4 november en op 7 en 8 november gesloten 
vanwege onderhoudswerkzaamheden. De  
baan is dan niet beschikbaar voor het stijgen  
of landen van vliegtuigen. Gevolg is dat met 
name de Zwanenburgbaan veel vaker gebruikt 
zal worden. Uiteraard zal dit voor meer lawaai-
overlast zorgen. 

 
Foto: Pixabay 

 
Zondag 30 oktober 
Tijdens de Halloweenoptocht moeten de 
deelnemende kinderen over stalen zenuwen 
beschikken. Een aantal bewoners had namelijk 
alles uit de kast getrokken hun huis zo griezelig 
mogelijk te maken. En zij slagen daar goed in. 
Nu maar hopen dat de kinderen nog een oog 
hebben dicht gedaan diezelfde nacht.  

 
Foto: HC Nieuws 

De hulpdiensten rukken vannacht massaal uit na 
een melding van een steekpartij op de IJtocht-
kade. Drie politiewagens, twee ambulances en 
een traumahelikopter worden opgeroepen en 
ook daadwerkelijk ingezet. Als de hulpdiensten 
arriveren, blijkt van een steekpartij geen sprake: 
er had zich ‘slechts’ een vechtpartij afgespeeld. 
Ter plaatse zijn het vooral dronken mensen die 
ruzie hebben en waar wat klappen zijn 
uitgedeeld. Eén persoon wordt ter plaatse door 
ambulancepersoneel behandeld, maar hij hoeft 
niet mee naar het ziekenhuis. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Rond de klok van tien uur stromen de leden van 
diverse BMX verenigingen uit de regio West toe 
op het terrein van de Bataaf. Er wordt de laatste 
en wel zevende dag van de competitie gereden 
aan de Kinheim. Ruim 400 deelnemers, vanaf 6 
jaar, hebben zich aangemeld voor dit slotfestijn. 
Aan het einde van de middag vindt de feestelijke 
prijsuitreiking plaats nabij de kantine van de 
vereniging.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Vrijdag 4 november 
Het toekomstige zonnepark bij Zwanenburg kan 
toch niet rechtstreeks op het elektriciteitsnetwerk 
in Vijfhuizen worden aangesloten en dat 
betekent een extra bouwsel.Er moet een 
zwaardere aansluiting komen, met daarbij een 
klein transformatorstation. De initiatiefnemers 
stellen voor dat neer te zetten aan de Kromme 
Spieringweg 74, waar vroeger een bedrijfs-
woning stond  

 
Foto: HD 
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Basisschool De Kameleon maakt in het kader 
van het project ‘van schoolplein naar beweeg-
plein’ het schoolplein beweegvriendelijker en het 
pauzemoment voor alle leerlingen actiever, 
aantrekkelijker en socialer. De kinderen kunnen 
alle pauzes benutten met veel bewegen. Daar-
naast zorgen de spellen dat kinderen meer 
samen spelen en het vermindert conflicten. Dit 
project wordt mogelijk gemaakt door financiële 
steun van Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 
en met behulp van Team Sportservice 
Haarlemmermeer.  

 
Foto: David Zonneveld 

 
Het verkeer heeft aan het einde van de middag 
veel hinder door een botsing tussen een auto en 
een motor vlak voor het Rottepolderplein. 
Meerdere hulpdiensten komen ter plaatse. De 
motorrijder raakt bij het ongeval lichtgewond en 
wordt behandeld door ambulancepersoneel. 
Het verkeer kan vanwege het ongeval geen 
gebruik maken van de twee rijstroken en moest 
via de pechstrook rijden.  

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Het was een drukte van belang bij Vogel-
vereniging Haarlemmermeer aan de Marialaan. 
Vanaf vandaag wordt weer de landelijke vogel-
tentoonstelling gehouden. Uit de hele regio zijn 
belangstellende kopers aanwezig. In de 
tentoonstellingsruimte zijn 320 vogels 
ondergebracht. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

Zondag 6 november 
Voor de kosten van één maagverkleining 
kunnen 10 mensen met obesitas ieder dertig kilo 
laten afvallen. Voor de Zwanenburger Jeroen 
Visser, personal trainer en sportschoolhouder, is 
de keuze snel gemaakt. Hij vindt het raar, dat 
waar de maagverkleining in veel gevallen 
volledig vergoed wordt door de verzekeraar, de 
mensen met extreem overgewicht zelf de knip 
moeten trekken als ze het door Visser ont-
wikkelde obesitasprogramma willen volgen.  

 
Foto: PR 

 
Zoals gebruikelijk wordt in het weekend van 5 en 
6 november het stoomseizoen op een bijna 
sprookjesachtige manier afgesloten. Vandaag 
staat het gemaal ook ’s avonds van 18.00 tot 
20.00 uur onder de stoom. Het gebouw is 
geheel verlicht met olielampen en waxine-
lichtjes, hetgeen zeer bevorderlijk is voor de 
totale sfeer. Door de vele vrijwilligers werd uitleg 
gegeven over stoom, de techniek en de historie.  

 
Foto: Archief Museum Stoomgemaal Halfweg 

 
Dinsdag 8 november 
Dankzij een flinke financiële bijdrage van 
Stichting Voor De Buurt en de sponsoring door 
de lokale middenstand en bedrijven is de intocht 
van Sinterklaas in Zwanenburg-Halfweg 
eindelijk, na alle corona perikelen, dit jaar op 19 
november weer mogelijk. De aankomst is, zoals 
gebruikelijk, bij de steiger van Eetcafé Het 
Zwaantje 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
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Woensdag 9 november 
In het nog ietwat kale recreatiegebied Park 
Zwanenburg is door Haagse kunstenaar Piet 
Warffemius, een beeld geplaatst voorstellende 
een ’Ginkgo biloba’, oftewel Japanse levens-
boom. De Japanse notenboom staat symbool 
voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, tover-
kracht, tijdloosheid en een lang leven. In het 
Verre Oosten is de boom een voorwerp van 
verering. Het beeld wordt op woensdag 23 
november om 15 uur onthuld. De eerder 
geplande onthulling in september kon niet 
doorgaan vanwege ziekte van de kunstenaar.  

 
Foto: Toussaint Kluiters 

 
Bijna 18,8 miljoen euro trekken burgemeester en 
wethouders in 2023 uit voor de vernieuwing van 
de openbare ruimte (VOR). Bij dit alles gaat 
extra aandacht uit naar het onderhoud van 
straten en trottoirs, vergroening, klimaat-
adaptatie en biodiversiteit. De gemeente 
gebruikt zoveel mogelijk onderhoudsarme, 
duurzame materialen om de kosten van het 
onderhoud te drukken. Verder worden 
materialen zoveel als kan hergebruikt zoals bij 
een proef in Zwanenburg waar asfalt is 
aangebracht van gesmolten korrels van oude 
dakbedekking. Voor vervanging van de 
wegverhardingen is onder andere in 2023 de 
Burgemeester van Bruggenstraat en omgeving 
in Halfweg aan de beurt.  
 
Vrijdag 11 november 
Het is vandaag Sint-Maarten. Traditiegetrouw 
gaan de kinderen met lampionnetjes langs de 
deuren. Na het zingen van Sint Maarten liedjes, 
hopen zij wat snoepgoed te krijgen. Per wijk 
verschilt het aantal deelnemertjes nog. Op 
sommige is het heel druk en soms komen er 
helemaal geen kinderen langs. Bij Don Bosco 
kunnen de kinderen gebruik van een grabbelton.  

 
Foto: PR Facebook 

De gemeente Haarlemmermeer oordeelt 
negatief over het plan van Polderwarmte voor 
een warmtenet in Zwanenburg. Het moment dat 
dit bekend wordt is opmerkelijk: een door het 
bedrijf georganiseerde interessepeiling onder de 
Zwanenburgers loopt nog tot maandag. Volgens 
de gemeente zijn teveel vragen over de 
haalbaarheid, betaalbaarheid en uitwerking 
onbeantwoord gebleven om over te gaan tot 
samenwerking. 

 
Foto: Joop Touw 

 
Woensdag 16 november 
De twee landelijk bekende gitaristen Wolf Martini 
en Joost Zoeteman nemen het publiek zondag 
20 november mee in de veelzijdige wereld van 
de gitaar. Verschillende soorten gitaren en 
stijlen komen in hun programma aan bod. Van 
Django Reinhardt tot de Bee Gees en van 
Kenny Burrell tot Stevie Wonder. Het concert 
wordt gegeven in de Protestantse kerk, aanvang 
14.30 uur.  

 
Foto: PR 

 
Vanavond is rond kwart over negen op de N200 
bij Halfweg een auto tegen een betonnen 
muurtje gereden. Het muurtje geldt als 
middenbermscheiding. De bestuurder moet naar 
het ziekenhuis worden gebracht voor 
behandeling. Op het moment van het ongeval is 
het niet druk langs de weg, waardoor het 
verkeer weinig last heeft van het ongeluk.  

 
Foto: Inter Visual Studio 
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Donderdag 17 november 
Volgens VVD-wethouder Jurgen Nobel komen 
er in Zwanenburg en Nieuw-Vennep tijdelijke 
woningen om de woningnood het hoofd te 
bieden. In Nieuw-Vennep komen ze onder 
andere tegenover het zwembad te staan. De 
locatie in Zwanenburg heeft Nobel nog niet 
gemeld. Tijdelijke woningen, zoals die aan de 
Oosterdreef in Nieuw-Vennep bijna klaar zijn, 
staan er voor zo’n dertig jaar. 

 
Afbeelding: Ymere 

 
Voor de zomervakantie van 2023 gaat de eerste 
schop in de grond voor een duurzaam 
appartementengebouw op het terrein van de 
voormalige mavo in Zwanenburg. Er komen 
duurzame koopappartementen. Woningbouw 
wethouder Jurgen Nobel en Jeroen Marsman 
van SBB tekenden donderdag een overeen-
komst voor de grond op de locatie. Het gaat om 
zestien woningen in het middeldure en twee 
appartementen in het dure segment die het 
bedrijf straks zelf gaat verkopen. Zowel de 
buitenkant als de binnenkant van het 
appartementengebouw zijn grotendeels van 
hout, reden waarom het markante gebouw de 
toepasselijke naam ‘Nieuw Hout’ krijgt. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Zaterdag 19 november 
Rond half twaalf gaat, na twee jaar corona, 
eindelijk de brug weer open om de boten met 
daarop de Sint en zijn pieten toegang te geven 
tot de aanlegsteiger tegenover eetcafé Het 
Zwaantje aan de Zwanenburgerdijk. Zij worden 
hartelijk ontvangen met muziek en een praatje 
van Rob Copier-Achterbergh en Jan de Jong 
van Speeltuinvereniging Zwanenburg. Ook werd 
er voor de inwendige mens gezorgd door 
Eetcafé Het Zwaantje in de vorm van warme 
chocolademelk met slagroom. Burgemeester 
Marianne Schuurmans heet de Sint en zijn 
Pieten welkom. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Zondag 20 november 
Gisteren liep Kim Minnee (33) nog mee met de 
Sinterklaasintocht in Zoetermeer. Vanochtend 
wordt haar levenloze lichaam gevonden in het 
water in Zoeterwoude. 

 

Kim Minnee, agente in 
de Zoetermeerse 
stadsdelen Dorp en 
Palenstein en voor-
malig wijkagente in 
Zwanenburg, wordt 
rond half negen 
gevonden in het water 
bij de Weipoortseweg 
in Zoeterwoude.  

Ze is onderweg met de fiets naar haar werk, in 
het water beland. Hulpdiensten proberen haar 
nog te reanimeren, maar dat mag niet baten. 
 
Maandag 21 november 
Een vliegtuig is vanmiddag uit voorzorg kort na 
het opstijgen omgekeerd en geland op Schiphol. 
Het toestel staat op de Zwanenburgbaan met 
een aantal brandweerwagens eromheen. Het 
vliegtuig was onderweg naar de Zweedse stad 
Linköping, maar draaide boven de Noordzee 
om. Na enkele rondes boven Noord-Holland 
landde het vliegtuig uiteindelijk weer op 
Schiphol.  

 
Foto: Flightradar24.com 

 
Dinsdag 22 november 
Het onderhoud aan de start- en landingsbanen 
van Schiphol moet worden stilgelegd, zegt 
milieuorganisatie Mobilisation for the 
Environment (MOB). De organisatie heeft een 
handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De 
belangrijkste reden is dat het onderhoud zorgt 
voor een verandering in de stikstofuitstoot. 
Schiphol wil begin 2023 ruim 500.000 vierkante 

https://www.ad.nl/leiden/overleden-fietsster-zoeterwoude-is-wijkagente~af3fd9e1/
https://www.ad.nl/leiden/overleden-fietsster-zoeterwoude-is-wijkagente~af3fd9e1/
https://www.ad.nl/leiden/overleden-fietsster-zoeterwoude-is-wijkagente~af3fd9e1/
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meter asfalt van de Zwanenburgbaan 
renoveren. Dit gaat enige maanden duren. 

 
Foto: Schiphol 

 
Woensdag 23 november 
In aanwezigheid van onder andere mede-
werkers van het recreatieschap Spaarnwoude, 
leden van de klankbordgroep ‘Kunst in de 
openbare ruimte Haarlemmermeer’ en leden van 
de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, heeft Marja 
Ruigrok samen met kunstenaar Piet Warffemius, 
onder barre weersomstandigheden, sculptuur 
Ginkgo onthuld. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Van 25 november tot 10 december zijn in onze 
gemeente een aantal gebouwen en kunstwerken 
oranje uitgelicht. Dit in het kader van Orange the 
World, de wereldwijde campagne tegen geweld 
tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar kleuren 
onder andere de volgende gebouwen en kunst-
werken oranje: Cultureel Centrum De Stompe 
Toren en de Silo’s van Sugar City. Het motto 
van de campagne is dan ook “Ik ben, jij ook”  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Zaterdag 26 november 
Een busje staat vanavond in brand aan de 
Inlaag in Zwanenburg. Als de brandweer ter 
plaatse komt staat de cabine in brand. De 
brandweer kan voorkomen dat het voertuig 

volledig uitbrand. De oorzaak van de brand is 
nog niet bekend.  

 
Foto: Michel van Bergen 

 
De tent bij Speeltuinvereniging stroomt 
vanavond vol met ouders, grootouders en 
kinderen voor het sinterklaasdiner. In de tent 
staan 24 grote ronde tafels opgesteld en 
feestelijk gedekt waar iedereen aan kan 
schuiven. Onder de bezielende leiding van 
entertainer en voorzitter Rob Achterbergh-
Copier wordt er flink op los gezongen. Dat helpt, 
want kort na vier uur verschijnt Sinterklaas met 
zijn Pieten. Er zijn maar liefst 170 kaarten  
verkocht. 

 
Foto: Peter Vreeswiujk 

 
Zondag 27 november 
Ieder najaar doen de vrijwilligers van Stichting 
Meerwaarde hun best om voor de senioren in de 
Haarlemmermeer passend cultureel vermaak te 
organiseren in de vorm van een zondagmiddag-
podium. In het Dorpshuis in Zwanenburg zijn 
nagenoeg alle 140 stoelen in de Huiskamer van 
het Dorpshuis bezet. Het publiek kan genieten 
van de Band MCP. In hun nieuwe programma 
wordt teruggeblikt naar de prachtige songs uit 
de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.  

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Maandag 28 november 
Bewoners van Zwanenburg, die aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker meedoen 
kunnen niet in ons eigen dorp terecht. De reden 

https://www.facebook.com/hashtag/medestander?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAL7KlZ6Hc8U8ew3n8-0Tnau7x7pJhcLc864BO2-mR6Wppjxi26_3IY2lerDRP-ELr8xxlAbAcPsq0U-B9Rj0mbvA1WHqrCWvi_JkGyCHkqkdMtlAK3kUJw1gXR6EFp6Q2OxM4zt9oj8OAQC4ycle3_qVq_B8VxZoOz7anTqWcXXPVKi3_s4OX_wRRENzjvvyRvdoyFvNuP0EP6jmjR56F&__tn__=*NK-y-R
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is, dat de enorme truck met oplegger, die ervoor 
wordt gebruikt, het wegdek beschadigt. Volgens 
wethouder Charlotte van de Meij, kan de truck 
niet terecht op de parkeerplaats bij de Lidl en is 
er geen alternatieve locatie beschikbaar. Er 
wordt voor volgend jaar een oplossing gezocht 
voor de Zwanenburgers. Dit jaar moeten de 
bewoners naar Badhoevedorp of Amsterdam. 

 
Foto: Archief Haarlems Dagblad 

 

 

Het kunstwerk de 
Zwanen van 
kunstenares 
Theresia van der 
Pant staat op een 
nieuwe plek. Het is 
verplaatst van het 
plein bij de Kom 
naar het plein bij 
het dorpshuis.  
 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 29 november 
De politie heeft vannacht een inbreker op 
heterdaad aangehouden na een inbraak aan de 
Haarlemmermeerstraat in Halfweg. Rond 03.10 
uur komt er een melding binnen over een 
mogelijke inbraak in een horecagelegenheid. Bij 
aankomst treft de politie de verdachte nog 
binnen aan. Met behulp van onder andere een 
politiehond is de verdachte aangehouden en 
afgevoerd naar het politiebureau. 

 
Foto: ANP 
 
Woensdag 30 november 
Veel bewoners klagen op Facebook over het feit 
dat er een helikopter boven Zwanenburg en 
omgeving hangt. Uit de vluchtgegevens blijkt dat 
de helikopter via Naarden, Muiderberg en 

Amsterdam onze kant op is gekomen. De vlucht 
lijkt te eindigen rond het Park Zwanenburg. Het 
bleek te gaan om een man, die gezocht werd 
vanwege het feit dat hij over de vluchtstrook op 
de A9 gelopen had. 

 
Foto: Amsterdam (EHAM) 

 
Donderdag 1 december 
De lelijke bovengrondse vuilcontainers worden 
vervangen door ondergrondse. Hopelijk scheelt 
dat in de hoeveelheid weggewaaid zwerfvuil in 
de wijk. Nu maar hopen dat er niet teveel troep 
wordt bijgeplaatst. Helaas blijkt uit ervaringen in 
Halfweg, dat er nog heel vaak afval naast de 
ondergrondse containers staat. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vrijdag 2 december 
Een 32-jarige Amsterdammer is aangehouden 
op verdenking van betrokkenheid bij een inbraak 
op 7 augustus in een woning aan de 
Dennenlaan in Zwanenburg. Een andere 
verdachte werd eerder al aangehouden. 
Kort na de overval op zondagochtend 7 
augustus kon dankzij een alerte getuige een 29-
jarige Amsterdammer worden aangehouden. De 
32-jarige verdachte wist toen nog te ontkomen. 
Na uitgebreid onderzoek en het tonen van 
camerabeelden kon hij uiteindelijk woensdag 
worden aangehouden in Rotterdam. 
 
Een aantal jongeren die vannacht een feestje 
hebben op de hoek van de IJweg Dennenlaan, 
gedragen zich niet echt netjes. Als zij weg gaan 
vinden zij het nodig om tegen auto’s te springen 
en over de motorkappen te lopen. Helaas zijn zij 
weer snel weg, zodat de politie hun niet kan 
betrappen. 
 
Meer informatie in de volgende editie van het 
verenigingsblad. 
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FEESTMIDDAG 26 NOVEMBER 2022 
 

Deze keer voor het eerst is de feestmiddag op zaterdag 26 november 2022 gehouden in De 
Zoete Inval in Haarlemmerliede. In de grote zaal (Claes van Kieten) waren maar liefst ruim 170 
mensen die genoten van een perfecte lunch en het optreden van René Bishop. 

 

  

 

 

 

Het personeel van de Zoete Inval zorgde voor 
een soepel verloop van de middag. Vanaf het 
moment van binnenkomst werden de 
deelnemers meteen gevraagd wat zij wilden 
drinken. Alle deelnemers hadden vooraf 
aangegeven wat zij als hoofdgerecht wilden: 
schnitzel of kip. Als soep vooraf kon men 
kiezen uit champignonsoep of tomatensoep. 
Als dessert was er nog een ijsje en tenslotte 
nog een kopje thee of koffie. 
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René Bishop zorgde met zijn inmiddels 
bekende repertoire voor een leuke sfeer. Zijn 
tweestemmig duet was weer bijzonder om te 
horen. Uiteraard volgde er bij enkele 
nummers de bekende polonaise. 
 
Aan het einde van de middag werden nog 
enkele mensen in het zonnetje gezet. 
 
Meer foto’s kunt u terug vinden op de site: 
www.sv-zwh.nl onder het kopje foto’s.  

 

  

 

  

 

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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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging 
ZWH Zwanenburg-Halfweg. 

 

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

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

Telefoon:  E-mailadres:    

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is: 

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

 

Mijn partner wordt ook lid: 

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

Telefoon:  E-mailadres:    
 

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

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

onder vermelding van contributie jaar ___  . 

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

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

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

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

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

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

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Website: www.samenfietsenzwh.nl 

Facebook: Samen Fietsen ZWH 

Opgericht 5 maart 2021 

 

Het bestuur 

 

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

 

Henk van Ommeren 
Secretaris 
e-mail: 
secretaris@samenfietsenzwh.nl 
info@samenfietsenzwh.nl 

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 
Penningmeester 
e-mail: 
penningmeester@samenfietsenzwh.nl 

 
Telefoon: 06-289 448 96 

 

           

 

De uitvoering 

 

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:voorzitter@samenfietsenzwh.nl
mailto:secretaris@samenfietsenzwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@samenfietsenzwh.nl
mailto:planning@samenfietsenzwh.nl
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STICHTING SAMEN FIETSEN ZWH 

 

BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS 
 

Op maandag 14 november kwamen de vrijwilligers van de Stichting Samen Fietsen bij elkaar in het 
Dorpshuis. Naast een gezellig samenzijn, werd er ook nog geëvalueerd. Bijna alle vrijwilligers waren 
aanwezig. Uiteraard moest er nog een groepsfoto gemaakt worden. Alleen Theo Groot moest eerder 
weg en ontbrak daardoor op de foto. 
 

 
 

 

 

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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Wat kan ik doen bij een beroerte 
 

Het duurt maar 1 minuut om het volgende te lezen... 
 

 

Volgens een neuroloog kan hij áls hij binnen 3 uren na een beroerte bij het slachtoffer komt, 

vaak het effect van een beroerte voorkomen of in ieder geval verminderen. 

 

Het is de truc om een beroerte te herkennen, te detecteren, de diagnose te stellen en de patiënt 

binnen 3 uur te behandelen. Echter dat is niet makkelijk. 

 

Hoe herken je een beroerte:  
• Vraag de persoon om te lachen (hij/zij zal het niet doen als het om een beroerte gaat) 

• Vraag de persoon om een simpele zin uit te spreken (bijvoorbeeld: " het is erg leuk 

vandaag.") 

• Vraag de persoon om beide armen op te tillen (hij/zij zal het niet of slechts gedeeltelijk 

kunnen). 

• Vraag de persoon om de tong uit te strekken (wanneer de tong gebogen aan een kant is 

dit ook een teken van een beroerte). 

 

Of één van de minder ‘bekende’ symptomen  
(bij een infarct van de kleine hersenen): 

• Acute draaiduizeligheid. 

• Dronkemansloop. 

• Coördinatie problemen. 

 

 

Als hij of zij problemen heeft met één 

van deze stappen, bel de ambulance 

onmiddellijk (112) en beschrijf de 

symptomen van de persoon aan de 

telefoon. 

Een cardioloog zei, dat wanneer 

meer mensen dit weten, men er 

zeker van kan zijn, dat een leven, 

misschien dat van ons (?) gered kan 

worden.  
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Onderstaande informatie ontvingen wij van Zorg en Zekerheid 
 

Met de collectieve zorgverzekering ontvangen onze leden ook volgend jaar voordelen. Hieronder vindt u 
het aanbod van Zorg en Zekerheid voor 2023, waarover wij u kunnen informeren. Dit is van belang zodat 
u een weloverwogen keuze kunt maken voor volgend jaar. Juist nu, met de stijgende kosten van de zorg 
en het levensonderhoud in Nederland. Zo kunt u makkelijk hun premie berekenen, verzekeringen 
vergelijken en afsluiten. Alle informatie voor u staat op de website 
www.zorgenzekerheid.nl/seniorenorganisatie. 
 
Het aanbod speciaal voor senioren 
Hoewel Zorg en Zekerheid geen collectieve korting meer mag geven op de basisverzekering, blijven alle 
andere voordelen bestaan. Ontdek wat de waarde van uw collectieve contract is - én blijft - en wat u in 
2023 kunt verwachten. 
 
Blijvend voordeel:  

• collectieve korting op de meeste aanvullende verzekeringen; 
• de AV-Plus, speciaal voor 60+; 
• geen aparte tandartsverzekering nodig; 
• uniek: tandartsvergoeding delen met partner; 
• succesvolle wachtlijstbemiddeling; 
• vergoedingen voor o.a. vervangende mantelzorg en preventieve cursussen in verschillende 

aanvullende verzekeringen. 
 

Profiteer ook volgend jaar van de voordelen van uw collectieve zorgverzekering. Want hoewel we geen 
collectieve korting meer mogen geven op de basisverzekering, blijven alle andere voordelen bestaan. 
 

Blijvend voordeel: 
• collectieve korting op de meeste aanvullende verzekeringen 
• geen aparte tandartsverzekering nodig 
• uniek: tandartsvergoeding delen met partner 
• succesvolle wachtlijstbemiddeling 

 
Ontdek de AV-Plus, speciaal voor 60+, met onder andere: 

• 25 behandelingen fysiotherapie 
• € 500,- voor tandheelkunde 
• € 100,- voor brillen en lenzen 
• € 150,- (75%) voor preventieve cursussen 
• Vergoeding voor vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen 

 
Voordelig verzekerd via uw vereniging 
In 2023 bent u al verzekerd voor € 139,95 per maand. Als u kiest voor de basisverzekering Zorg Zeker 
Polis of Zorg Vrij Polis profiteert u bovendien van:  

• 7% korting op verschillende aanvullende verzekeringen; 
• tot € 300,- korting per jaar bij vrijwillig eigen risico. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  
Neem gerust contact op via zakelijkemarkt@zorgenzekerheid.nl of bel op 071 - 582 52 99. Wij helpen u 
graag!  

http://www.zorgenzekerheid.nl/seniorenorganisatie
mailto:zakelijkemarkt@zorgenzekerheid.nl
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BANKHELPDESKFRAUDE 

Word je gebeld door zogenaamd een medewerker van een van de Nederlandse Banken (ING, 

RABOBANK, ABNAMRO etc.) die zegt dat je geld niet veilig is? En die je wil helpen om je geld veilig te 

stellen? Of je wil helpen door op afstand op je computer mee te kijken? HANG ALTIJD DIRECT OP!  

 

BANK-AAN-HUIS-FRAUDE 

Een bankmedewerker die belt om te vertellen dat er verdachte dingen gebeuren op je rekening. En die 

dan een afspraak maakt om THUIS langs te komen om het probleem op te lossen. Dat klinkt heel 

behulpzaam - zeker als de medewerker lijkt te bellen vanaf het nummer van je bank. Er zijn namelijk 

oplichters actief die op deze manier gegevens stelen en zo je rekening plunderen of misbruiken.  

Vraag gerust de naam van de medewerker die belt. HANG OP EN BEL DAARNA ZELF MET DE 

BANK. 

 

Doe dit op het algemene nummer, WAT JE ZELF HEBT OPGEZOCHT, en dus niet op nummers die 

je ontvangt naar aanleiding van het eerste telefoontje. 

 

WHATSAPPFRAUDE 

Iemand doet zich voor als een vriend of 

familielid en vraagt om met spoed een rekening 

te betalen. Wees hier heel voorzichtig mee, 

want er is veel fraude via WhatsApp. Maak niet 

zomaar geld over. 

Vaak is het iemand die zich voordoet als een 

zoon of dochter die zegt een nieuw nummer te 

hebben. En die mededeling wordt gevolgd door 

een bericht dat er net op dat moment een 

rekening met spoed moet worden betaald.  
Bel altijd eerst de persoon (op het oude nummer) en controleer of dit een echt verzoek is. Betaal 

niets als je de persoon niet hebt gesproken en laat je niet onder druk zetten of opjagen. 

 

Resume: 

 

Uw bank zal NOOIT vragen om: 

1. Je betaalpas op te sturen of mee te geven. 

a. Is je betaalpas kapot of moet deze vervangen worden? 

KNIP deze door de CHIP en gooi de pas weg. Je ontvangt van de bank een nieuwe betaalpas 

via de post. GEEF OOK NOOIT JE BETAALPAS MEE AAN IEMAND AAN DE DEUR. 

2. Je beveiligingscode door te geven. 

a. Houd je pincodes, inloggegevens en inlogcodes GEHEIM en GEEF DEZE NOOIT AAN 

ANDEREN, dus ook niet aan de zgn. bank 

. 
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3. GELD OVER TE MAKEN. 

a. De bank zal je NOOIT telefonisch of via een link in een sms of e-mail vragen om geld over te 

maken. 

b. De bank zal NOOIT om inloggegevens vragen of met het verzoek om via een link in te logen 

in Online Bankieren. 

4. Specifiek voor Rabobank klanten: 

a. Een kleurcode te scanen die je van iemand anders hebt ontvangen 

b. Scan geen kleurcodes van anderen. 

c. Gebruik de kleurcodes alleen voor je zelf om in te loggen of mee te ondertekenen. 

 

ACTUALITEIT: 

 

Phishingmails over de energietoeslag 

Er zijn oplichters actief die phishing mails en SMSjes versturen over het aanvragen van energietoeslag. 

Trap hier niet in. Dit is een nieuwe vorm van oplichting, wees hier dus alert op. Er zijn al honderden 

mensen opgelicht. 

 

Laat nooit je gegevens achter  

In de valse e-email of sms staat dat je recht hebt op een eenmalige vergoeding van bijvoorbeeld 1.300 

Euro. Ook als je hier niet voor in aanmerking komt. Vervolgens sturen ze je door naar een nepwebsite 

van MijnOverheid en vragen je om jouw gegevens achter te laten. 

 

Maak nooit zomaar geld over  

Daarna bellen ze jou vanuit de fraude afdeling van de bank over het onderwerp energietoeslag fraude. 

Ze vragen om een geldbedrag over te maken om je geld veilig te stellen. Doe dit niet en hang op. Wij 

zullen je namelijk nooit vragen om een geldbedrag over te maken! 

 

Wees alert op energietoeslag fraude 

Laat nooit je gegevens achter via een mail of sms die je ontvangt over de eenmalige energietoeslag. 

Wees extra alert op fraude rondom dit populaire thema.  

 

Voor meer achtergrondinformatie zie de website van uw eigen 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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PUZZEL  
KERST 

 

 
 

G E Z E L L I G H E I D R H C 

 
S N E E U W K O N I N G E N J 

 
F P X B G S T A L Q K Q K S L 

 
Y A J D B N S V A K E P E N I 

 
S U M B C I H L G R R U R R C 

 
K D U I H E R D E R S F S C H 

 
E E F Z L B P K B E T E T X T 

 
R C G F B I I A O W B T S I J 

 
S E N G E L E N O J O O T Z E 

 
T M N U Z Z K A R K O S O L S 

 
M B E I G W X J T S M O L B X 

 
I E C X D O N K E R E T S K Y 

 
S R G G K B U T Q V Q L W H Z 

 
S L W R L Y P D D O H J Y A Q 

 
K P H A K O O R E I W N D D D 

 
 

 

 
 

  DECEMBER  GEBOORTE  KERSTBOOM  SNEEUW 

 
 DINER  GEZELLIGHEID  KERSTMIS  STAL 

 
 DONKER  GOUD  KERSTSTOL  STER 

 
 ENGELEN  HERDERS  KONINGEN  WIEROOK 

 
 FAMILIE  KAARS  KRIBBE  

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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