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VAN DE REDACTIE 

Allereerst wensen wij U lezer, een gelukkig en  boven-

al een gezond jaar toe en dat veel van u dromen in 

vervulling mogen gaan.  

Mogen wij u ter overpeinzing aan  het begin van dit 

nieuwe jaar in deze jachtige, drukke, consumptie- en 

welvaartmaatschappij het volgende aanreiken: 

 

                                            ÷ 

 

JE LEEFT MAAR ÉÉN DAG, VANDAAG! 

 

Om echt te leven moet je vandaag leven. 

Als je vandaag niet leeft is dat een verloren dag. 

Laat je geest niet benevelen door angst en zorg voor 

morgen en draag in je hart  

niet alle miseries van gisteren mee. 

 

LEEF VANDAAG! 

 

Leef gerust van de goede dingen van gisteren en droom 

van de mooie dagen die nog komen. 

Maar verlies je niet in gisteren of morgen. 

 

LEEF VANDAAG! 

 

Je krijgt je hele leven toegemeten in schijfjes van 24 uur. 

 

LEEF VANDAAG! Je leeft maar één dag! 
                                                                   Phil Bosmans 

 

Zo dat is er uit… 

                                           ÷    
 
 

DUINPOLDERWEG (3) 
De ruimtelijke reservering doortrekken Duinpolder-

weg tot aan N206 is vervallen 

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 

besloten om, in navolging van de provincie Zuid-

Holland, de ruimtelijke reservering voor het doortrekken 

van de N208 naar de N206 niet op te nemen in de plan-

uitwerking van het project Bereikbaarheid Haarlemmer-

meer- Bollenstreek/Duinpolderweg. 

GS hebben daarmee de besluiten van beide provincies 

gelijkgetrokken. Provinciale Staten (PS) van Zuid-

Holland namen hetzelfde besluit op 19 september 2018.  

 

 Van de redactie 
 

 Duinpolderweg (3) 
 

 In de Schijnwerper: 
Tineke Vrijburg 
 

 Verrassende Expositie 
 

 Bijzondere Fancy Fair 
 

 Stampotavond voor herhaling 
vatbaar 
 

 DJ – verhaalt 
 

 Kees met pensioen? 
 

 Afvalkalender deel 1 
 

 Puzzel 
 

COLOFON 

                       Redactie: 

Dick de Jong 

 

Secretariaat: 

Rob Schalkwijk 

 

Emailadres: 

zwaanshoekse.courant@gmail.com 
 

Deze editie werd mogelijk gemaakt door: 

Tineke Vrijburg 

Praktijk voor Lichamelijke Verzorging 

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com


   

Beide provincies vinden eenduidige be-

sluitvorming belangrijk. Dat is de basis 

voor de volgende fase van het project, de 

planuitwerkingsfase. 

Nu dit besluit er ligt, kan deze volgende 

fase voorbereid worden en van start gaan. 

 

Planuitwerkingsfase 

In de planuitwerkingsfase wordt het tracé 

samen met belanghebbenden nader uitge-

werkt. Daarnaast worden de milieueffecten 

gedetailleerd in beeld gebracht in een 

ProjectMER. De opgave van deze fase is 

om tot een optimale ligging en inpassing 

van de weg te komen. Overheden, belan-

gengroepen, bewoners en bedrijven wor-

den hier actief bij betrokken. 

De planning van de vervolgstappen wordt 

nog nader uitgewerkt. De provincies ver-

wachten medio 2019 werksessies met de 

omgeving te houden. 

 

Informatie 

Neem voor vragen contact op met het Ser-

vicepunt van de provincie via 0800 – 0200 

600(gratis)of mail:  

info-duinpolderweg@noord-holland.nl. 

Informatie over het project is ook in de 

planuitwerkingsfase beschikbaar via de 

nieuwsbrief en  

www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. 

 

ONTWIKKELINGEN IN DE OASE 

Bridgeclub Zwaanshoek speelt op  

Dinsdag vanaf 13.00 uur  

Bridgeclub van Nico Dorrestein speelt 

op woensdag 13.00 uur en in de avond 

vanaf 19.30 uur. 

 

 
In de aanbouw van de OASE waar de 

thuiszorg gevestigd was komt binnenkort 

een fysiotherapeut. In de volgende editie 

van deze krant leest u er meer over, er 

wordt nu druk verbouwd. 

 

 IN DE SCHIJNWERPER 

 

PRAKTIJK VOOR 

LICHAMELIJKE VERZORGING 

Je ziet het niet, je hoort het niet en je 

weet niet waar het zit. Toch bestaat de 

Praktijk voor Lichamelijke Verzorging 

deze maand 35 jaar en is nog steeds suc-

cesvol. 
Nieuwsgierig geworden zochten we haar 

op, wie? Tineke Vrijburg. 

 

 
Voor onze oudere lezers beter bekend als 

het ‘melkmeisje’ van boer van Leeuwen. 

Ze is de jongste van acht kinderen, vier 

jongens en vier meisjes. Haar vader vond 

het nodig dat zij de mensen hielp wanneer 

deze met kannen langs kwamen om melk 

of eieren te halen. Je kan best stellen dat 

het dorp Zwaanshoek van de Bennebroe-

kerweg (zijde waar de OASE staat, vanaf 

de Hanepoel tot aan de rotonde linksaf 

over de Spieringweg tot aan de lijn tennis-

baan- Zwanebloem  land van de gebroe-

ders van Leeuwen was. Met andere woor-

den haar wortels zijn hier duidelijk in deze 

diepe grond gestoken en gegroeid. In 2000 

brandde de leegstaande oude boerderij he-

laas helemaal af. We zochten haar op en 

stelden de volgende vragen; 

 

Wanneer ben je eigenlijk begonnen met 

de praktijk?  

Toen ik zestien jaar was heb ik de pedicu-

re-opleiding gedaan, dat was in die jaren  
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niet als vanzelfsprekend hoor. Ik moest als 

jong meisje toch heel was barrières door-

breken. Gelukkig was ik eigenwijs. Toen 

ik twee jaar later geslaagd was heb ik met 

een vriendin de stoute schoenen aange-

trokken en heb ik mij gemeld bij de oplei-

ding voor schoonheidsspecialiste die ik 

wederom twee jaar later heb afgerond.  

 

Ben je toen meteen aan een praktijk be-

gonnen? 
Nee, dat kon in die tijd niet. Je moest zo 

wie zo 21 jaar zijn wilde je een eigen be-

drijf starten en boekhouddiploma (zeg 

maar het huidige middenstandsdiploma) in 

je zak hebben. Sinds die tijd ben ik voor 

mij zelf begonnen, eerst bij familie en 

vrienden, je kent dat wel en langzaam maar 

zeker bouwde ik aan een groot vast klanten 

bestand. 

 

Ben je gespecialiseerd in een bepaalde 

tak van je werk en bedien je oudere 

mensen of werk je ruimer?  
Dat laatste is het geval, je kan stellen dat 

mijn praktijk op vier pijlers staat.  

1.Pedicure, 2.Schoonheidsspecialiste, 3. Ik 

ben Reikimaster en 4. en ik geef work-

shops in al deze disciplines. De leeftijden 

van mijn klanten is zeer divers, van 0 tot 

93 om maar iets te noemen. 

Om terug te komen op je vraag, in deze 

jubileummaand bied ik tegen zeer geredu-

ceerde prijs speciale faceliftmassages (uit-

gebreide vorm van bindweefselmassage) 

aan. Ik ben enige tijd docent geweest aan 

de NOÛS Academy en daar gingen mijn 

ogen open. Zo behandel ik regelmatig ook 

een klant die lijdt aan de ziekte Parkinson 

en één van de bijverschijnselen is dat de 

gelaatsuitdrukking star wordt. Met diverse 

massagetechnieken heb ik bewezen dat dit 

helpt tegen te gaan en goed ook. Daarom 

heb ik twee dagen gewerkt voor de Her-

sensstichting die onderzoek doet naar Park-

inson, Alzheimer en Dementie, de op-

brengst daarvan komt geheel ten goede aan 

dit goede doel. Deze actie had ik aange-

kondigd op mijn fb pagina “Tijd voor 

Tien” ( klanten zeiden dit vaak tegen mij 

vandaar die naam) Daarnaast heb ik de 

Nieuwjaarsduik gedaan in Scheveningen 

die ook voor dit doel georganiseerd 

was…… brrrr….  Maar dat was de moeite 

waard. 

 

REIKI  

Dit woord heeft voor mij een beetje een 

geheimzinnige betekenis. Kan je daar in 

het kort iets over vertellen? 

Reiki is een paranormale therapie
[1]

 en be-

hoort tot de alternatieve geneeswijzen, 

maar meer nog: een manier van leven. Er 

wordt gewerkt met de handen, waarbij het 

lichaam, met een veronderstelde vorm 

van levensenergie, wordt behandeld. De 

term reiki bestaat uit twee Japanse karak-

ters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') 

en 気 ki ('energie' of 'levenskracht').
[2]

 Een 

andere, populaire Westerse vertaling van 

霊気 reiki is "universele levensenergie", of 

simpelweg "het leven", "de wereld". Bij 

het toepassen van reiki worden lichaam, 

geest en ziel, wanneer het er op aan komt 

om ziekte en genezing, als een genezing te 

zien. 

 

Hoe ziet de toekomst van de praktijk er 

uit? 

Zoals je weet heb ik praktijk aan huis, in-

middels zijn een aantal kinderen het huis 

uit en heb ik de mogelijkheid om een 

tweede praktijkruimte in te richten. Ik ben 

er nog niet helemaal uit maar dit zal het 

waarschijnlijk wel worden. Vandaar ga ik 

dan mijn activiteiten wat uitbreiden.  

Tevens volg ik met grote regelmaat oplei-

dingen , zo heb ik mij in 2019 ingeschre-

ven voor verdieping in de phytotherapie 

oftewel kruidengeneeskunde….. 

Een van de leuke kanten van mijn werk is 

dat ik nooit uitgeleerd raak….. 

Dus plannen en ideeën genoeg. ’Ik ben 

klaar voor de toekomst!’ 
Dick de JongVoor info: t.vrijburg@gmail.com 

 

VERRASSENDE EXPOSITIE 

Vorig jaar november werkten de 27 kin-

deren van groep 8 van onze basisschool de  
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Zwanebloem aan een bijzonder project, 

een GROEN-project.  

De opdracht was ‘Hoe beeld je dit onder-

werp uit?’ Er kan niet vroeg genoeg gestart 

worden met kinderen te confronteren met 

kunst en met het milieu-bewustzijn. En 

eerlijk is eerlijk deze expositie in de hal 

van de school was verrassend. Helaas werd 

het na één weekend weer opgeruimd want 

ja de lessen gaan gewoon door. Er waren 

zelfs gedichten in sommige werken ver-

werkt. Er is nauw samengewerkt met Fo-

towerkgroep Zwaanshoek en de resultaten 

waren er dan ook naar. 

 
 

PLUIM 

Wellicht is het u lezer, wel eens opgeval-

len, maar de onmiddellijke omgeving 

van obs de Zwanebloem is een bijzonde-

re omgeving waar zowel plant, dier en 

kind zich prima in thuis voelen. 
Dit komt, niet in de laatste plaats, door de 

niet aflatende inzet en bemoeienis van het 

hoveniersbedrijf Stuk Art, die de omgeving 

in samenspraak met de leiding van de 

Zwanebloem een paar jaar geleden heeft 

aangepakt.  

 
Deze keer werd er weer onderhoud ge-

pleegd, het resultaat was er dan ook naar. 

Echt een Groei en Bloei-omgeving! 

                         Stijl 
Op een koude winteravond stapte ik een 

voor mij onbekend restaurant binnen. Van 

buiten zag het er chic uit en de rode loper 

voor de ingang lag uitnodigend te lonken. 

Een in zwart rokkostuum geklede gerant 

verwelkomde mij met een innemende 

glimlach en met zachte stem vroeg hij voor 

hoeveel personen ik gereserveerd had. On-

danks dat ik dat niet had gedaan bracht hij 

mij zonder te aarzelen naar een tafeltje dat 

voor twee personen was gedekt. Het was 

redelijk druk. De tafels waren gedekt met 

damasten kleden en de kristallen wijn- en 

waterglazen weerkaatsten het licht van de 

kaarsen op de gezichten van de gasten. 

Terwijl uit onzichtbare speakers zachte 

muziek te horen was, mengde het be-

schaafde getik van het bestek zich met het  

zachte gepraat van de gasten. Langzaam 

daalde er toch een zekere rust op mij neer 

wat zeker aan de ambiance gelegen moet 

hebben en met veel aandacht bestelde ik 

mijn maaltijd. 

Schuin tegenover mij zaten een man en een 

vrouw te dineren. Hij was gekleed in een 

rokkostuum en zij zag er in haar dieprode 

lange avondjurk met blote schouders beto-

verend en stijlvol uit. Veel mannen in het 

restaurant keken dan ook regelmatig met  



 

steelse blikken haar kant op. Niet dat ze 

daar op reageerde, want ze had het veel te  

druk met haar tafelgenoot van weerwoord 

te dienen. Haar wangen waren opgewon-

den rood van kleur en haar ogen spuugden 

vuur. Om de paar seconden gooide ze 

woedend haar hoofd achterover en haar 

prachtige rode golfde daarbij sierlijk.  

Eerlijk gezegd zat ik op een afstand te ge-

nieten van haar schoonheid en een lichte 

tinteling in mijn buik deed mij beseffen dat 

ik alweer heel lang alleen was. De vorige 

relatie was tijdens mijn laatste reis verbro-

ken en daarmee werd ik weer eens met 

mijn neus op het feit gedrukt dat er maar 

heel weinig vrouwen zijn die tegen ‘het   

alleen zijn’ kunnen. Na de zoveelste reis 

van een paar maanden had mijn vriendin 

het bij mijn thuiskomst  opgegeven. Ze had 

haar koffer gepakt en terwijl ze mijn ge-

zicht in haar beide handen had genomen, 

gezegd: ‘Je kan beter een hond nemen, die 

hebben veel meer geduld’ en weg was ze. 

Het werd tijd om de zee eraan te geven en 

om eens iets anders te gaan zoeken. 

Plotseling werd ik uit mijn gepeins opge-

schrikt. Ik zag hoe de tafelgenoot van de 

mooie vrouw woedend op was gestaan en 

met zijn beide handen haar schouders vast 

had gepakt om haar met geweld heen en 

weer te schudden. Haar hoofd schokte naar 

achteren en dan weer naar voren terwijl ze 

zich probeerde te  bevrijden. 

Het hele restaurant zat ademloos toe te kij-

ken en ik zag de gerant schielijk wegdui-

ken achter een palmplant die naast een pi-

laar stond. Ik aarzelde geen moment en 

met enkele stappen stond ik bij hun tafeltje 

en vroeg met ingehouden stem: ‘Wilt u 

mevrouw onmiddellijk loslaten alstublieft, 

wat voor probleem u ook heeft het moet 

ook op een beschaafde manier op te lossen 

zijn’. Verbaasd staarde de man mij aan, 

zijn ogen waren wijd opengesperd en even 

vroeg ik mij af of hij mij wel zag. 

Plotseling kwam hij tot zichzelf en zei:  

 ‘Ha, een nieuw slachtoffer. Nou veel ple-

zier ermee!’ Woedend beende hij weg, mij 

in verwarring achterlatend. Terwijl ik om 

mij heen keek zag ik de overige gasten be-

langstellend onze kant uit kijken en met 

een lichte buiging wendde ik mij tot de 

dame aan tafel en vroeg of ik even bij haar 

aan tafel mocht zitten. Ze knikte devoot en 

meteen nadat ik plaats had genomen liet ze 

een geluidje horen, griste haar tasje mee en 

vluchtte richting toiletten. Ik wenkte de 

gerant en vroeg hem mijn fles wijn op te 

halen en bestelde, wijzend op haar glas, 

meteen een nieuw drankje voor de myste-

rieuze dame. Even later zag ik haar graci-

eus naderbij komen en nadat ze gezeten 

was monsterden we elkaar belangstellend. 

Ik zag nu pas wat voor een typische ogen 

ze had en bewonderend liet ik mijn ogen 

over haar ge- zicht glijden. Haar ogen had-

den de vorm van amandelen en waren git-

zwart en voordat ze ook maar iets kon zeg-

gen boog ik mij naar haar toe en zei: ‘Laat 

ik mij even voorstellen, mijn naam is Frans 

Humbalt. Ik kon uw metgezel niet zijn 

gang laten gaan dus mijn excuses wanneer 

ik te voorbarig ben geweest en mij mis-

schien bemoeid heb met zaken die mij niet 

aangaan’. 

Ze keek mij vanonder haar wimpers een 

poosje zwijgend aan, alsof ze het moment 

wilde rekken en antwoordde toen met een 

zware donkerbruine rokersstem: ’Geef neit 

hoor kerel, ik kaik er neit meer van op 

hoor, ik ben ‘t gewend’. 

Sprakeloos staarde ik haar aan, het leek 

alsof de grond onder mijn voeten wegzak-

ken. Toen pas merkte ik de nauwelijks 

waarneembare adamsappel op die verscho-

len lag achter een ketting die om haar hals 

hing. Haar... het was verdomme een man,  

ik was bezig verliefd te worden op een 

man... sodeju. 

Toen dat gegeven, als een donderslag, 

goed tot mijn door drong, besefte ik dat 

ook ik erin was getuind. Woedend stond ik 

op en liep naar de uitgang waar de gerant 

met een begrijpende glimlach mij de reke-

ning presenteerde.  

Ik betaalde en verliet met een gekwetst ego 

hongerig het restaurant.                      
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EEN WEETJE…  

Tussen 12 en 30 april vorig jaar hebben er 

tellingen plaatsgevonden op de Benne-

broekerweg in Zwaanshoek tussen de split-

sing Goudriaanstraat en de rotonde. 

Uit deze tellingen blijkt dat er gemiddeld 

per 24 uur 7800 voertuigen over dit gedeel-

te van de Bennebroekerweg rijden waarvan 

6400 tussen 7 uur en 19 uur. Van deze 

7800 voertuigen houdt ongeveer 85% zich 

niet aan de snelheidslimiet van 30 km/u. 

De gemeente Haarlemmermeer hanteert 

voor een weg zoals de Bennebroekerweg 

in ons dorp een maximum van 6000 voer-

tuigen per dag. Op dit moment zijn dit dus 

al 1800 voertuigen per dag te veel! Aange-

zien de geplande woningbouw in Zwaans-

hoek (+/- 180 woningen) allemaal uitkomt 

op de Bennebroekerweg komen hier nog 

ongeveer 1100 voertuigbewegingen per 

dag bij. We zullen dus op niet al te lange 

termijn het limiet van de gemeente met 

3000 voertuigen per dag gaan overschrij-

den. 

 

WAAR EEN KLEIN DORP  

                             GROOT IN KAN ZIJN 

Op zondag 25 november j.l. werd er een 

bijzondere Fancy Fair gehouden.  

Zoals velen van u weten was er een paar 

weken daarvoor, brand uitgebroken op 

de bovenverdieping van een woning in 

één van de hofjes aan de Klinkenberg-

straat. 

Het zal je maar gebeuren, de hele boven-

verdieping bleek of verbrand of had veel, 

heel veel zware roetschade opgelopen. Het 

jonge gezin met twee jonge kinderen ston-

den met tranen in de ogen toe te kijken. 

     

Later bleek, na onderzoek, dat de oorzaak 

een glazen schudbol gevuld met kunst-

sneeuw de schuldige was. U kent ze wel, 

even de bal schudden en er dwarrelt 

sneeuw naar beneden. Het ding lag in de 

vensterbank en de zon gebruikte het als 

vergrootglas en zetten de boel in brand. 

Hoe is het mogelijk?! 

Je bent natuurlijk verzekerd maar je schiet 

er altijd behoorlijk bij in. Veel mensen wa-

ren dan ook begaan met het stel en spon- 

taan werden er plannen gemaakt voor een 

Fancy Fair. 

  
De resultaten waren verbluffend. Er mel-

den zich zoveel sponsoren dat het niet aan 

te slepen was. Tientallen dorpsgenoten bo-

den hun diensten aan en de Teamfeestweek 

en Team OR van de Zwanebloem begon-

nen de zaak te coördineren en in de 

kortste keren waren de resultaten zichtbaar.  

Zichtbaar ontroerd vertelde Cindy Rood-

zand  haar ervaringen en somde een scala 

van mensen en sponsoren op en eindigde 

met “Laat maar, ik vergeet er vast een 

paar. Het zijn er teveel om op te noemen. 

Maar nu merk je pas hoe onverwacht groot 

de saamhorigheid in het dorp is, geen en-

kele moeite was teveel. Zelfs sponsoren 

van buiten het dorp boden hun hulp aan.  

     



 

Ik ben diep onder de indruk, dit overtreft 

mijn stoutste dromen. Geweldig!”  

Het was overigens een drukke en gezellige 

middag in de Oase en de loterij was echt 

een lot uit de 

loterij. Heel 

veel mensen 

en vooral 

kinderen gin-

gen trots met 

een leuke 

prijs naar 

huis.   

Er heerste 

een geweldi-

ge sfeer en de 

onderlinge 

verstandhou-

dingen waren 

heel erg fijn 

om mee te 

maken. Aan het eind van de middag kon 

dan ook met veel trots en voldoening een 

bescheiden doch leuk eindbedrag overhan-

digd worden. Zo met de feestdagen voor de 

deur kon er toch weer  wat speelgoed voor 

de kinderen aangeschaft worden. De ou-

ders van het getroffen gezin waren diep 

geraak en volledig overdonderd door zo-

veel spontane hulp die geboden was. 

Zwaans hoekers, jullie kunnen trots op el-

kaar zijn! Petje af!    

 

STAMPOTAVOND 

Ongekend! Onverwacht en nooit ge-

dacht! De superlatieven vlogen in het 

rond. De groep vrijwilligers die veel 

uren gestoken hadden in de organisatie 

waren laaiend enthousiast.  

Op de laatste dag van november werd de 

eerste stampottenavond gelanceerd en te-

gen alle verwachtingen in was de zaal stijf 

uitverkocht. Verschillende stampotten 

werden aangeboden. Zeg maar de zoge-

naamde klassiekers, zuurkoolstampot met 

rookworst, boerenkoolstampot met een 

dikke gehaktbal en uiteraard hutspot. De 

achterliggende gedachte is, volgens de or-

ganisatie, om de ouderen in het dorp meer 

bij elkaar te brengen. De paar jaar geleden 

vernieuwde en sterk verjongde feestcom-

missie met al haar subcommissies heeft 

een behoorlijke boost gegeven aan het cul-

turele leven van Zwaanshoek. Veelal voor 

de kinderen en de jongeren in het dorp, 

voor de ouderen is weliswaar  het senio-

rencafé in het 

buurthuis de 

OASE in het le-

ven geroepen en 

het is erg gezel-

lig en het groeit 

langzaam doch 

gestaag maar 

toch dreigden zij, 

de ouderen dus, 

een beetje on-

dergesneeuwd te 

worden. Wel dat 

behoort in één 

klap tot het ver-

leden. Drie weken geleden vreesde men 

nog voor een bescheiden aantal deelnemers 

van 30 mensen maar nu stroomde de zaal 

vol met maar liefst een kleine 80 ouderen.  

Drie lange rijen met gedekte tafels nodig-

den de mensen uit om gezellig een drankje 

te gaan drinken, met elkaar te kletsen ter-

wijl men naar hartenlust kon genieten van 

de maaltijd. Er kon geen muis meer bij. 

 

PERFECT 

Het was allemaal perfect geregeld, gratis 

vervoer met een taxi voor de ouderen die 

slecht ter been waren en ook bij het halen 

van de maaltijd werd men liefdevol geas-

sisteerd. Het was reuze ongedwongen, ge-

zellig en vertrouwd.            

 



 

‘Wanneer je achterin de zaal staat en daar 

allemaal de grijze koppies ziet zitten ter-

wijl zij allemaal genieten van de sfeer, 

tja… daar doe je het allemaal voor’ liet 

Miakel Korver van de organisatie zich met 

een zucht ontvallen. ‘Hier, met de geur van 

al die stampotten in mijn neus wordt ik 

weer terug geworpen in de tijd. We gaan 

dit zeker herhalen’. 
Tekst: Dick de Jong  
Foto’s: José Stam en Dick de Jong 

 

DE PIJP AAN MAARTEN 

Niet schrikken, er is niemand dood. 

Maar Kees Hoogervorst stopt er mee,                   

tenminste, dat is hij wel van plan.  
Het heeft hem veel moeite gekost maar hij 

heeft nu besloten om nog voor maximaal 

nog één jaar door te gaan. Hij vindt het ge-

noeg geweest, iedere ochtend omstreeks 

04.00 het bed uit, snel wat eten en dan op 

de fiets kranten 

halen en/of fol-

ders insteken 

voordat je je rou-

te kan doen.  

Daarnaast nog 

folders lopen. 

Pfff… ik geef het 

je te doen. Kop-

pel daar aan vast 

dat hij erg hecht 

aan ‘een man een 

man, een woord een woord’. Als je iets 

beloofd om te doen dan moet je dat ook 

nakomen, is zijn moto. Hij heeft wel een 

zwakke plek, hij kan geen ‘NEE’ kan zeg-

gen. Omdat het distributiedepot nog geen 

vervang(ster) voor hem heeft blijft hij de 

kranten nog bezorgen tot dat er een ver-

vanger is gevonden.. Is er iemand gevon-

den? Dan stopt hij meteen. Kees gaat dan 

met pensioen! De redactie hoopt dat hij 

voor de verspreiding van deze krant nog 

wel een rondje wil lopen, blijft hij toch nog 

een beetje onder de mensen. Want Kees 

staat altijd wel met iemand te praten. Weet 

je waarom? Kees is een mensenmens!  
De redactie 
 

KERST-SAMENZANG 

Zaterdagavond 22 december was het 

wederom ‘bere’gezellig op het Dorre-

steinplein.  
Sier verlichting, knisperend kampvuur, een 

stal met warme chocolademelk en Glüh-

wein. Dit te samen met je eigen dorpsgeno-

ten maakte het prima uit te houden daar. 

Allen te samen met zangeres Danique 

eensgezind kerstliedjes zingen, hoe leuk 

kan het zijn? Nou… erg leuk dus!

 
 

 
 

OPROEP 

Team Feestweek Zwaanshoek bestaat 

uit een aardige hoeveelheid mensen.  

Helaas is er toch wel eens wat verloop. Om 

de opengevallen plaatsen in te vullen zoekt 

Team Feestweek mensen die het leuk vin-

den on voor jong en (heel)oud activiteiten 

te organiseren. Heb je interesse? Stop een 

briefje met je belangstelling in de 

BLAUWE brievenbus naast de toegangs-

deur van de OASE. Er wordt dan contact 

met je opgenomen om eens kennis te ma-

ken.



 

 



 


