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Wij wensen U en allen die u lief zijn, een voorspoedig 

en bovenal een gezond 2020 toe. Moge al uw wensen 

in vervulling gaan. 
Dick de Jong (hoofd redactie) en Rob Schalkwijk (secretariaat) 

 

 

KRINGLOOPWINKEL GAAT DE STRIJD AAN 

Het is een alom bekend gegeven dat te gemakkelijk 

gebruiksartikelen weggegooid worden en met name 

elektronica. Het begrip ‘RepairCafé’ begint steeds 

meer in te burgeren. Kringloopwinkels komen zowat 

om in de berg afgedankte elektrische apparaten maar 

in de praktijk blijken ze vaak in een tweede leven nog 

uitstekend te kunnen functioneren. Kringloopwinkel 

’t Zwaantje gaat daar wat aan doen. 

Kort geleden maakte het bestuur van de Stichting Sociale 

Kringloopwinkel ’t Zwaantje bekend dat men dringend 

verlegen zit aan vrijwilligers met een technische achter-

grond, welnu tot hun grote verrassing is hun wens in ver-

vulling gegaan. De vrijwilliger Ed, de technische man, 

krijgt nu versterking van Wim Buitenhuis en Rob Schalk-

wijk. Zij treden met onmiddellijke toe tot het technische 

team. Voorzitter Diny Schrama liet weten dat de stichting 

heel blij is met de nieuwe vrijwilligers want de nood is 

hoog.  

 

            
                                                                                                                                

De drie mannen gaan eerst de berg apparatuur die onge-

zien binnen is gekomen wegwerken en eventueel  repare-

ren en daarna denkt men er serieus over om een Repair-

Café op te starten. Dat ligt uiteindelijk toch in het ver-

lengde van de werkzaamheden die ze nu doen; repareren 

en op een nieuwe manier terugbrengen in de samenleving 

in het dorp. En het is helemaal niet verkeerd om de soci-

ale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door 

buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfve-

ren met elkaar in contact te brengen.  

 

 
 ’t Zwaantje gaat de strijd aan 
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Onderzoek heeft aangetoond dat mensen 

het zonde vinden om kapotte spullen weg 

te gooien. Toch doet men het, bijvoorbeeld 

omdat een nieuw product vaak goedkoper 

is dan reparatie door een professionele re-

parateur. 

“Dus wanneer het zover is en het Repair 

Café opent haar deuren, dan zijn 

Zwaanshoekers welkom om hun defecte 

Senseo, dvd-speler, stofzuiger of schemer-

lamp te laten repareren”,  aldus Diny.        

”Hergebruik van grondstoffen en materia-

len past  naadloos bij onze doelstellingen, 

alles om de stroom afval te verminderen” 

aldus Diny. “Overigens hebben we nog 

steeds dringend behoefte aan mensen met 

een technische achtergrond.”   

Een nieuwe campagne van SIRE moet 

mensen motiveren om kapotte spullen va-

ker te (laten) repareren. Onder het motto 

‘Waardeer het, repareer het’ vraagt de 

Stichting Ideële Reclame de komende 

maanden aandacht voor de leuke en goede 

kanten van repareren. “Maar eerst moet er 

nog een berg werk verzet worden zodat ze 

een beetje lucht krijgen in de werkplaats”. 

Ed, Rob en Wim zijn er klaar voor, ze 

hebben er zin in.  
 

Videoclip uit “Man bijt hond” van 

22 oktober 2019. 

 
Dick de Jong 

 

 

BODEMVERVUILING  

Voor de lezer die het ontgaan is, 

Haarlemmermeer kent twaalf locaties 

met bodemvervuiling.  

Drie op Schiphol, twee in Zwaanshoek, 

twee in Nieuw-Vennep, drie in 

Zwanenburg en in Hoofddorp en 

Rozenburg elk één. De provincie Noord-

Holland is verantwoordelijk voor het al 

dan niet saneren van vervuilde locaties. Ze 

zijn allemaal in kaart gebracht en een groot 

aantal zijn al gesaneerd of zijn gaande. In 

twee gevallen was sanering niet nodig. 

Naast het perceel op de Spieringweg 1018 

in Zwaanshoek ligt lood afkomstig van een 

kleiduivenschietbaan. In 2016 is een 

saneringsplan opgesteld en is toen 

besproken met de eigenaren. Inmiddels 

zijn er ‘nieuwe inzichten over de humane 

risico’s van de aanwezige  loodvergif-

teging’. Aldus B&W. Welke inzichten dit 

zijn werd niet vermeld. De sanerings-

plannen hebben een einddatum die varieert 

van nu tot 2030. 

 

SANERING BIJ HANEPOEL 

Deze tamelijk omvangrijke bodemver-

ontreiniging dateert uit de jaren 

zeventig van de vorige eeuw. 

Inmiddels is deze vervuiling uitgewaaierd 

tot onder de woningen aan de Waltman-

straat en de basisschool de Zwanebloem.  

Hetgaat om gechloreerde koolwaterstoffen 

die zich kunnen verspreiden dankzij 

grondwater dat bij de Hanepoel opwelt. 

Omdat de vervuiling in beweging is, is de 

saneringsmethode gecompliceerd. In totaal 

kost het €1.234.400. Haarlemmermeer 

betaalt €240,000, de eigenaar van de grond 

€120,000 en de rest betaalt de provincie. 

 

UITGESTELD 

De woningbouw die gepland is tussen de 

Hanepoel en de Waltmanstraat is voorlopig 

uitgesteld. Om woningbouw mogelijk te 

maken wordt intensiever gesaneerd dan in 

een gebied waar niet wordt gebouwd. De 

extra kosten zijn voor de gemeente. 

De provincie heeft het hele sanerings-

project in handen gelegd van de stichting 

Bodembeheer Nederland. Het gaat zowel 

om de vervuilingsbron als de ‘pluim’, de 

ondergrondse uitwatering in het 

grondwater. 

De sanering bestaat uit het injecteren van 

stoffen in de bodem die de verontreiniging 

afbreken. Groot voordeel is dat alle  

 



 

bebouwing kan blijven staan. Het 

injecteren en vervolgens monitoren van 

bodem en grondwater duurt tot zes of 

zeven jaar na de daadwerklijke sanering. 

Het plan is er op gericht alle risico’s weg te 

nemen. Er blijven echter na de sanering 

restverontreinigingen achter, is de 

verwachting. Die leiden tot gebruiks-

beperkingen die nog moeten worden 

opgesteld. Om woningbouw mogelijk te 

maken worden voorwaarden gesteld. 

Omdat nog niet duidelijk is welke stelt de 

gemeente woningbouw voorlopig uit.  

Gechlooreerde koolwaterstoffen vallen in 

de catagorie ‘zeer zorgwekkende stoffen’ 

wegens hun slechte afbreekbaarheid. 
Bron:Bart Boele (Haarlems Dagblad) 

 

DE COMPAAN 

De gemeente Haarlemmermeer, Compaan 

en Amstelring Ledenservice werken samen 

om thuiswonende ouderen kennis te laten 

maken met moderne technologie. De ge-

meente wil hiermee het welzijn van haar 

inwoners verbeteren en het mantelzorgnet-

werk versterken. Onderdeel van deze sa-

menwerking is dat niet digitale inwoners 

van de gemeente de gelegenheid krijgen de 

Compaan 6 maanden kosteloos uit te pro-

beren. 

 
Mantelzorgers 
Ook voor mantelzorgers biedt de Compaan 

faciliteiten, denk aan een goedemorgen-

melding, medicatieherinneringen en een ge-

deelde agenda. Familie en vrienden com-

municeren met de Compaan via het Com-

paan Portaal, een online omgeving bereik-

baar vanaf uw eigen smartphone,  

tablet of computer. 

Op de Compaan zijn ook verschillende 

diensten voor de inwoners van de Gemeente 

Haarlemmermeer beschikbaar. Zo zijn de 

diensten van Amstelring Ledenservice een-

voudig bereikbaar en is meer informatie 

over ondersteuning in de Haarlemmermeer 

te vinden. Voor mensen die het fijn vinden 

dat iemand een oogje in het zeil houdt, zijn 

de welzijnsdiensten van Meerwaarde be-

schikbaar.. 

 

De Compaan is een tablet  
voor mensen die het lastig vinden om met  

een gewone computer of tablet te werken. 

Simpel in gebruik en prachtig vormgege-

ven. Ervaring met computers is niet nodig, 

iedereen kan met de Compaan overweg!  

Men kan berichten uitwisselen, foto’s delen 

en beeldbellen met mensen over de hele we-

reld. Daarnaast staan er verschillende lokale 

diensten op de Compaan zoals Meerwaarde 

en de wekelijkse foto van “Haarlemmer-

meer van vroeger”. Interesse? Probeer de 

Compaan een half jaar gratis uit!  

 

De Compaan maakt mantelzorg makkelij-

ker Mantelzorgers houden met de Compaan 

een oogje in het zeil, bijvoorbeeld via de 

goedemorgen-functie of gewoon door even 

te beeldbellen. De agenda kan gebruikt wor-

den om afspraken in te zetten en er kan een 

medicatie-herinnering ingesteld worden 

waarbij Compaan gebruikers een duidelijke 

melding op het scherm krijgen scherm krij-

gen.  

 

Vragen? Men helpt u graag! Bel gerust op 

088 1450 100 

Zij vertellen u graag meer. Mailen mag ook 

naar info@uwcompaan.nl of kijk op  

uwcompaan.nl/haarlemmermeer  

 

 

 

 

 



    

                           
                  Seniorencafé 

Een gezellige middag voor praatje, krantje 

lezen, spelletje kaart of ander gezelschaps-

spel en dat onder het genot van een kopje 

koffie/thee. De bar is open dus U kunt een 

drankje kopen en dan zorgen wij voor een 

borrelhapje. 

De seniorensoos is geopend op  donder-

dagmiddag  vanaf  13.30 uur  in de periode 

van september tot en met mei. Kom, vrij-

blijvend langs omdat, zoals iemand zei : 

  " het is altijd een plezier om op donder-

dagmiddag in " de Oase " te zijn ". 

 

PROBLEMATIEK 

DUINPOLDERWEG (1) 

Raad wil verder onderzoek 

De nieuwe bestuurscoalitie van de provin-

cie Noord-Holland heeft vorig jaar, zoals 

bekend, een streep gezet door de plannen 

van de Duinpolderweg. Er wordt nu stevig 

nagedacht hoe nu verder maar er zit niet 

veel beweging in. En dat zit de gemeente-

raad van Haarlemmermeer behoorlijk 

dwars. Er dreigt een probleem te ontstaan 

wanneer er niets gebeurt aan de dichtslib-

bende wegen in het westen van Haarlem-

mermeer. Er moeten duizenden nieuwe hui-

zen gebouwd worden maar als er geen ont-

sluitingswegen zijn, gaat dat niet lukken. 

Hier en daar rijst de vraag; ‘is er eigenlijk 

wel een plan B?’ 

 

 
Wordt vervolgt 

 

UITGELICHT 

Blij verrast constateerde de redactie dat het 

kunstwerk ’t Zwaantje weer mooi uitgelicht 

wordt. De storende beplanting is verwijderd 

en het licht doet het weer. Het Zwaantje 

straalt weer. 

 

 

PROBLEMATIEK 

DUINPOLDERWEG (2) 

Nieuwbouw als oplossing? 

In oktober vorig jaar werd bekend dat in 

het groene gebied tussen de Bennebroeker-

weg, Hillegommerdijk en Spieringweg in 

Zwaanshoek,  de projectontwikkelaar 

Horsman zeventien woningen wil bouwen. 

De gemeente Haarlemmermeer wil aan het 

plan meewerken. De grond heeft tot nu toe 

bestemmingsplan agrarisch, maar dat wil de 

gemeente aanpassen. Voorwaarde is wel dat 

aannemer Horsman de juiste documenten 

aanlevert voor een omgevingsvergunning 

en aanpassing bestemmingsplan. 

Officieel worden de woningen gebouwd 

aan de Gerbrand Meussweg, deze is net aan-

gelegd voor het bouwplan van 27 woningen 

op het terrein van het voormalig eierverwer-

kende bedrijf Enthoven aan de Bennebroe-

kerweg.  

Dat bedrijfspand stond jaren leeg en was 

een puist in het dorp. Deze woningen zijn 

nu gereed, Horsman wil vrijstaande twee-

onder-een-kap en rijtjeshuizen bouwen. Die 

rijtjeshuizen komen aan de Bennebroeker-

weg te staan, iets voorbij de kringloopwin-

kel van Zwaanshoek. De Gerbrand Meuss-

weg wordt de toegangsroute van het nieuwe 

wijkje. 

 

Zwaanshoek zal blij zijn met deze woning-

bouw, want het maakt een eventuele aanleg 

van de Duinpolderweg dwars door het dorp 

onmogelijk. Tegen de route voor deze weg 

door Zwaanshoek is door de dorpbewoners 

veel geprotesteerd. 
 
Bron: Bart Boele 

Haarlems Dagblad 

 
 

 



 

PROBLEMATIEK 

DUINPOLDERWEG (3) 

Geen Duinpolderweg, geen woningbouw. 

Dat is in het kort de samenvatting van 

de brief die alle partijen uit de gemeen-

teraad van Haarlemmermeer gezamen-

lijk naar de Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland hebben gestuurd. 
De Duinpolderweg is door Noord-Holland 

geschrapt, maar een alternatief is er nog  

niet. Dus er kunnen, ondanks de enorme 

woningnood, ook geen woningen  

worden gebouwd in het westelijk deel van 

Haarlemmermeer, aldus de brief. Officieel 

heet dat: ‘Zonder besluitvorming kan de 

gemeente Haarlemmermeer geen invulling 

geven aan de grote woningbouwopgave.’ 

Wat in de volksmond Duinpolderweg wordt 

genoemd, maakt deel uit van het project 

Verbeteren Bereikbaarheid Duin- en Bol-

lenstreek. Nadat er jaren over was gespro-

ken, zette het nieuwe college van Gedepu-

teerde Staten van Noord-Holland een streep 

door deze nieuwe weg. Daarmee liggen an-

dere projecten ook stil, zoals de Hoogwaar-

dige Openbaar Vervoersbinding (HOV) tus-

sen Noordwijk en Schiphol door Lisse en 

Lisserbroek en de verdubbeling van de 

Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp. 

 

FILES 

Het gevolg is dat het verkeer door de Haar-

lemmermeerse dorpen Zwaanshoek, Beins-

dorp en Lisserbroek nog meer gaat toene-

men. Aan de zuidkant van Hoofddorp wordt 

de ene na de andere woonwijk gebouwd, 

maar in de spitsuren staan er nu al files op 

de Bennebroekerweg van en naar snelweg 

A4. 

 

De gemeenteraad ziet de problemen zich 

opstapelen en gaat een bijeenkomst houden 

over de ontstane situatie. De provincie 

wordt in de brief, een initiatief van CDA’er 

Erik van der Peet , gevraagd om voor die 

vergadering, duidelijkheid te geven. 

“Raadsleden in Haarlemmermeer maken 

zich zorgen over de voortgang van dit pro-

ject vanwege de ervaring met besluitvor-

ming in het verleden.” aldus de brief. “Wij 

willen de mogelijkheden bespreken om de 

bereikbaarheid van Haarlemmermeer-West, 

die zoals u weet nu al sterk onder druk staat, 

in de nabije toekomst te kunnen borgen. Het 

vervolgproces van het project bereikbaar-

heid Bollenstreek is hiervoor een bepalende 

factor.” 

 

Noord- en Zuid-Holland hebben nooit van 

harte samengewerkt in het project. Daarbij 

zijn er veel gemeenten betrokken die alle-

maal andere wensen en belangen hebben. 

Omdat Hillegom de Duinpolderweg niet 

door het dorp wilde hebben, kwam de route 

dwars door Zwaanshoek te liggen. De ge-

meenteraad van Haarlemmermeer wijst in 

de brief nog maar eens op dat in elk geval 

die route niet meer bespreekbaar is. 

“Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om 

het vervolgproces met alle partijen vorm te 

geven, maar hopen dat u de komende peri-

ode toch kunt doorpakken”, zeggen de 

Haarlemmermeerse politici tegen de pro-

vincie. 
Bron: Bart Boele 
Haarlems Dagblad 

 

Wordt vervolgd 

 

                  HALLOWEEN 

 

 

 

31 oktober is de enige officiële feestdag 

die in het teken staat van uitgeholde 

pompoenen en griezelige figuren: Hallo-

ween. Maar wat ‘vieren’ we dan eigen-

lijk? 

 

Wel, de naam ‘Halloween’ is afgeleid 

van Hallow-e’en, oftewel: All Hallows 

Eve. Dat is letterlijk vertaalt;   

Allerheiligenavond. Ofwel, de avond  



 

voor Allerheiligen. Dat is elk jaar op 1 no-

vember en dan vieren we al ‘het nieuwe’. 

Hier een kleine impressie van de 

Halloween optocht gemaakt in ons dorp.   

       

    
 

          

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

40 jaar BUURTBUS ZWAANSHOEK 

Onze buurtbus bestond afgelopen okto-

ber veertig jaar. Vandaag de dag worden 

er ongeveer 20.000 passagiers per jaar 

vervoerd.     

          
Ooit een initiatief van mevrouw Huurman 

en haar zoon Leo uit Zwaanshoek en sinds 

25 jaar ondergebracht in een vereniging, 

heeft de buurtbus zich dubbel en dwars be-

wezen. De laatste vijftien jaar heeft de ver-

eniging zich geprofessionaliseerd, zo wor-

den de chauffeurs iedere twee jaar medisch 

gekeurd en voor ze achter het stuur mogen 

zitten, moet er een proeve van bekwaam-

heid worden afgelegd. En wanneer je 75 

jaar wordt ga je met pensioen.  

 

De 23 vrijwilligers en de planner komen 

voornamelijk uit Hoofddorp, Bennebroek, 

Zwaanshoek en Lisserbroek.  De chauffeurs 

rijden alle werkdagen tussen het Anemoon-

plein in Bennebroek en het NS-station in 

Hoofddorp vanaf zeven uur in de ochtend. 

De bus rijdt 50.000 km per jaar, je kunt be-

talen met je OV-chipkaart en met je pinpas. 

Wil je een zinvolle vrijetijdsbesteding? In-

formatie is te verkrijgen via mgw.vander-

bijl@quicknet.nl 

 

‘Wordt vrijwilliger op de Buurtbus, 

            daar krijg je geen spijt van!’ 

 

SKATEBAAN 

Er zijn vorig jaar ideeën geopperd om de 

skatebaan langs het Klinkenbergpad in 

Zwaanshoek te vervangen voor een andere 

(speel)-voorziening. Dat blijkt uit een op-

roep die de dorpsraad op internet had ge-

zet. Volgens de dorpsraad zijn in het dorp 

diverse geluiden te horen waaruit zou zijn 

op te maken dat de skatebaan die aan het 

Klinkenbergpad ligt, 'zeer weinig tot niet' 

gebruikt wordt. Zonde natuurlijk, zo is ook 

de van conclusie de dorpsraad.  

 

PLAN 
Het plan was om met jonge bewoners van 

het dorp in gesprek te gaan. Samen met 

Meerwaarde zou er dan voorstellen voor 

een (speel)voorziening op deze locatie 

moeten komen, waar wel gebruik van ge-

maakt wordt. Deze zou dan vervolgens aan 

de gemeente aangeboden worden 

'Men zocht naar vijf jongeren (tussen 12 en 

18 jaar oud) die met ons hierover willen na-

denken',  helaas niemand heeft gereageerd. 

Navraag leerde de redactie dat op deze  op-

roep op de website, nieuwsbrief en face-

book geen enkele reactie is gekomen vanuit 

de doelgroep (of vanuit hun ouders). 

Daarom hebben we het er maar even bij la-

ten zitten. Misschien dat we het volgende 

zomer nog een keer proberen, op dit mo-

ment ligt de aandacht bij jongeren minder 

bij het buiten zijn door het slechtere weer en 

doordat het vroeger donker is. 

PRIMA IDEE 

Jammer tot zover, maar wellicht in  het 

voorjaar wanneer het weer begint te krie-

belen, zijn er wel jongeren die mee willen 

denken.  

Wellicht kan deze krant dan ook haar 

steentje bijdragen.

PAARSE KROKODIL 
 

Heeft u dat nu ook? Dat gevoel van 

‘waarom doe ik dit allemaal?’ Soms gaat 

je verbazing over in ergernis. Wat overi-

gens ontzettend dom is want als er iets 

ongelooflijk lomp en traag is dan zijn het 

wel de ambtelijke molens, dus maak je 

niet druk zou je denken. In Zwaanshoek 

is het niet anders. Een voorbeeld. 

 



 

Sinds de aanpassingen, juni 2017, aan de 

Bennebroekerweg hier in ons dorp, is het 

raak. Met de regelmaat van een baggermo-

len valt her en der de straatverlichting uit. 

Vervelend maar ja, dat kan gebeuren. Het 

ergerlijke is wel dat het dagen, soms meer 

dan drie tot vier weken duurt voordat er ac-

tie genomen wordt. Ondanks herhaalde 

meldingen van diverse dorpsgenoten bleef 

het op sommige plekken aardedonker. Er 

zijn  plaatsen, zoals achter de Bennebroe-

kerweg rondom de seniorenwoningen en de 

Klinkenbergstraat die aardedonker zijn. 

Mede door de ruime hoeveelheid aanwezig-

heid van vele beplanting en bosschages be-

denken veel mensen zich wel twee maal om 

dan in het pikkedonker de deur nog uit te 

gaan. Soms dagen of wekenlang.  

 

     
 

Kastje naar de muur 

Wanneer je bij de gemeente doorvraagt hoe 

dat nu kan, krijg je vage verklaringen van: 

‘we zitten nu in een overgangsfase, van Li-

ander naar de gemeente, want deze wil nu 

alle verlichting  in eigen handen hebben… 

neem maar contact op met Liander.’ Deze 

weet van niets en vertelt doodleuk dat er he-

lemaal geen meldingen zijn binnengekomen 

terwijl er papieren bewijzen aanwezig zijn. 

Zo wordt je van het spreekwoordelijke 

‘kastje naar de muur’ gestuurd. En wordt je 

geadviseerd om contact op te nemen met de 

gemeente. Je krijgt sterk de indruk dat je 

niet serieus genomen wordt. Wanneer je van 

beide instanties een leidinggevende aan de 

lijn krijgt, krijg je het antwoord ‘dat er aan 

gewerkt wordt.’ Vervolgens duurt het nog 

dagen en zitten hele gedeelten van het dorp 

na zonsondergang in  het donker. En bellen 

heeft geen zin. Naar verluid heeft zelfs één 

van de bellers het advies gekregen ‘neem 

maar een zaklantaarn mee.  

’ Beste gemeenteambtenaren, realiseren 

jullie je  dat hierdoor onveilige situaties 

ontstaan zowel voor de voetgangers als 

verkeer op de Bennebroekerweg.’ 

Het is toch van de zotte dat er op een gege-

ven moment wekenlang 66 straatlantaarns 

het niet doen. Met alle gevolgen van dien 

en los van het feit dat dit ook nog eens een 

onveilig gevoel met zich meebrengt.  

Het toppunt is dat je uiteindelijk een terug-

koppeling krijgt op je melding met de vol-

gende mededeling:  

‘De uitvoerder heeft ons gemeld dat de 

werkzaamheden voor uw melding klaar 

zijn. Onze beheerder zal het werk nog be-

oordelen. Als de werkzaamheden goed zijn 

gedaan, wordt de melding afgesloten. Wij 

hopen u hiermee voldoende te hebben ge-

informeerd.’ Wat een giller!!  

Tja, maar de lampen doen het nu nog 

steeds niet…Tot op de dag van vandaag 

(Januari 2020) branden er, vanaf 11 sep-

tember 2019, twee lichtmasten op een cru-

ciale plek aan de Bennebroekerweg niet.  

vier maanden! Dit ondanks herhaalde mel-

dingen.  

 

Het begint hier een beetje op een oostblok-

land te lijken maar dan in het voormalige 

communistische tijdperk. Toen werd eigen 

initiatief ook niet op prijs gesteld. Tja… 
Dick de Jong 

        



        

                ASC-Fysio.nu 

U zal het inmiddels misschien allemaal wel 

weten, maar in de voormalige fietsenstal-

ling, wat ooit behoorde bij School 8, is al-

weer geruime tijd  Fysiotherapiepraktijk 

ASC-Fysio gevestigd. Naast fysiotherapie 

richten richtten ook zij zich op preventie en 

een gezonde ‘lifestyle’, waaronder: Sport-

vasten, Personal Training, Bootcamp, 

Yoga en Massage.  

Hier een toelichting van Christiaan; 

      
 

Wij zijn Christian van Leeuwen, Jasper 

Menger en Paulien van Leeuwen. We heb-

ben onze hoofd-praktijk gevestigd in 

Heemstede. Overigens hebben wij contrac-

ten met alle zorgverzekeraars. Wij onder-

nemen gezondheidszorg op het gebied van 

Fysiotherapie, Echografie, Dry Needling, 

en 4xT Methode®.  Wij richten ons op een 

gezonde levensstijl en u kunt bij ons te-

recht voor Personal Training en Sportmas-

sage.  

‘Tezamen zijn wij een allround team met 

meer aandacht en persoonlijk contact.’ 

Voor meer informatie; ASC-Fysio.nu 

023 2302133  of info@allroundsportcare.nl 

  

 

NIEUWS VAN DE REDACTIE 

Wellicht is het u opgevallen, maar sinds 

deze uitgave is de digitale versie van de 

krant, waar nodig, opgevrolijkt met video 

opnamen. Zie pagina 2 & 11. Weer een 

stap vooruit, de redactie is er verguld mee. 

Daarnaast kunt u het archief van deze krant 

raadplegen op www.dj-producties.nl 

Daar vindt u alle edities van de afgelopen 

vijf jaren terug.  

Heeft u een TIP?  

WhatsApp naar de krant 06 16231286 

 

      
 

TEAMFEESTWEEK vindt het belangrijk 

dat er voor alle leeftijden evenementen 

wordt georganiseerd. Stampottenavond is 

altijd gezellig en dat bleek afgelopen no-

vember maar weer. Hier een impressie; 

 

Het was een heldere, koude en donkere 

winteravond. De maan scheen fel over 

de besneeuwde landerijen….  
Tja, dit zou een perfect scenario geweest 

zijn voor de jaarlijkse stamppottenavond 

die door onze enthousiaste feestcommissie 

werd georganiseerd. Maar alhoewel het 

buiten nog niet echt winters was, was de 

stemming in de Oase er niet minder om.  

 

 
 

De opkomst was groot, zo’n 70 à 80 perso-

nen. De feestcommissie was aanwezig met 

8 personen en de stamppotten waren door 

bereidwillige dorpsbewoners thuis gekookt 

en in de Oase afgeleverd. Er was live-mu-

ziek hetgeen toch altijd weer speciaal is. 

 

 

 



 

Bij binnenkomst kregen de deelnemers een 

welkomstdrankje en het menu bestond uit: 

 

 
 

zuurkool, boerenkool en hutspot. Een rook-

worst, gehaktbal en een eigen gemaakte jus 

maakte het compleet. Aan het eind van het 

diner was er koffie met boterkoek en tradi-

tionele “oudhollandse” koekjes. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

De reacties waren zeer positief en het feit 

dat de “jeugdige” feestcommissie dit orga-

niseerde voor de veelal oudere deelnemers, 

werd zeer gewaardeerd. Op de vraag (met 

knipoog) welke stamppot dit jaar als beste 

uit de bus kwam, waren de meningen als   

volgt samengevat: zuurkool: uitmuntend; 

boerenkool: heerlijk; hutspot: super. Dus 

tot volgend jaar maar weer? 
Tekst en foto’s: Rob Schalkwijk  



NORDIC WALKING 

Nordic walking is wandelen met aange-

paste skistokken, die poles worden ge-

noemd. Het is een nieuwe bezigheid in Ne-

derland en België en een hype in Scandina-

vië en de Verenigde Staten. In Finland, 

waar Nordic walking vandaan komt, zijn er 

al een miljoen beoefenaars. 

Nordic walking is niet aan leeftijd gebon-

den, iedereen kan deze sport beoefenen.  

Het is een intensieve wandelvorm om je 

lichaam te trainen. Iedereen kan met 

stokken lopen, maar nordic walking 

moet je leren. Wat zijn de voordelen? 

 

Wat is Nodic walking? 

Nordic walking is in 1997 in 

Finland ontstaan als trai-

ningsvorm omdat langlaufers 

ook in de zomer wilden trai-

nen. Rond 2003 zijn in Ne-

derland de eerste nordic wal-

king trainers opgeleid en het 

lopen met stokken heeft in-

middels veel Europese landen bereikt.  

Nordic walking is een aantal jaren een 

echte hype geweest, maar ook tegen-

woordig zijn er nog veel mensen die deze 

sport beoefenen. Het is een intensieve 

manier om je lichaam te trainen tijdens 

het lopen. Door het gebruik van de juiste 

techniek en goede nordic walking stok-

ken, kunnen de conditie en het uithou-

dingsvermogen sterk worden verbeterd. 

Het is belangrijk dat Nordic walking met 

de juiste techniek wordt uitgevoerd. Niet 

alleen voorkomt dit blessures, maar bij 

een juist uitgevoerde techniek wordt ook 

een zo hoog mogelijk rendement uit de 

inspanningen behaald. Nordic walking 

stokken zijn anders dan wandel- of trek-

kingstokken. Ze zijn langer, hebben een 

ander handvat, soms ook een andere punt 

en de flexibiliteit van de poles is speciaal 

afgestemd op de Nordic walking tech-

niek. 

Kijk eens op http://www.wandel.nl het 

vertelt je waar je rekening mee moet  

houden wanneer je ze gaat kopen. In 

Zwaanshoek wordt deze sport ook beoe-

fend. Iedere woensdag gaan ze op pad en lo-

pen ze rondjes van ongeveer 1½ uur. Let 

wel, ook mensen die gewoon even lekker 

willen wandelen, zonder stokken, zijn na-

tuurlijk ook van harte welkom. 

 

OPENDAG KRINGLOOP 

ZWAANSHOEK 
Zoals iedere Zwaanshoeker weet, is kring-

loopwinkel ’t Zwaantje gegoten in een 

stichting. Naast de doelstelling om de soci-

ale cohesie in de lokale samenleving te be-

vorderen is het aanbieden van artikelen die 

een tweede kans verdienen ook een doel. 

Niet iedereen heeft een ‘dikke’ portemon-

nee. Dini Schrama organiseerde vorig jaar 

een inloopdag, dit bleek een doorslaand 

succes te zijn. Dus besloot ze meteen om 

hier een gewoonte van te maken. Afgelo-

pen. 21 december was het dan zover. Open 

Huis met een gastvrij ontvangst, bloemen,  

koffie, hapjes en livemuziek. De hele dag 

was er aanloop met een top rond lunchtijd. 

De mensen van de kringloop liepen te stra-

len en sommige klanten waagden zich zelfs 

even, wat onwennig, aan een dansje.  

           
De ‘one man band’ Magic Music (Dirk 

Emons) speelde de sterren van de hemel. 

Onvoorstelbaar hoeveel instrumenten deze 

man uit hier uithaalde. Echt een complete 

band, geweldig.  

 
 
Dick de Jong
                                                            



 

                 OUDENAARDE 

Tijdens een vakantie bezocht ik het stadje 

Oudenaarde in België. Ik werd meteen ver-

liefd op de stadskern. Wanneer je het cen-

trum binnen rijdt, wordt je getroffen door 

het sfeervolle oude stadshart. Het wordt ge-

domineerd door een prachtig stadhuis wat 

haar prachtige gevels en ornamenten per-

manent trots tentoonstelt. Wanneer men 

zich via de VVV, dat kantoor houdt in de 

gewelven van het stadhuis, laat rondleiden 

stap je echt terug in de 16e eeuw.  

De Benedenlakenhalle is de thuishaven van 

een indrukwekkende collectie Oudenaardse 

wandtapijten. Oudenaarde was van de 16e 

eeuw tot het einde van de 18e eeuw één van 

de belangrijkste leveranciers van wandtapij-

ten. Zij vormden een wezenlijk onderdeel 

van de toenmalige industrie en vonden een 

afzet over heel Europa. Oudenaardse wand-

tapijten zijn nog altijd synoniem voor 

groenwerk of ‘verdures’. Toch werden er 

heel wat andere genres geweven in telkens 

verschillende kwaliteiten. 

Behalve twee 18e eeuwse stukken, die ei-

gendom zijn van de kerkfabriek van de 

O.L.-Vrouw van Pamelekerk, zijn alle ten-

toongestelde wandtapijten in de Beneden-

halle afkomstig uit de verzameling van de 

stad. Heel mooi zijn bijvoorbeeld twee 16e 

eeuwse ‘Landschappen met pergula en 

grote beesten’. Beide wandtapijten zijn ge-

baseerd op hetzelfde karton maar geven 

door aanpassingen en het gebruikte materi-

aal een ander beeld. Uit dezelfde periode 

dateert de bijbelse voorstelling van een epi-

sode uit het leven van Jozef.  

 

Beeldtapijten gebaseerd op populaire pasto-

rale romans, zoals ‘Gombaut en Marcée’ of 

met legendarische thema’s zoals de ‘Ge-

schiedenis van Scipio en Hannibal’, werden 

geproduceerd in het begin van de 17e eeuw. 

Van de populaire thema’s uit de 18e eeuw, 

zoals de ‘Metamorfosen van Ovidius’ of de 

wandtapijten naar Teniers, worden ook 

exemplaren getoond. 

De mooiste reeks wordt gevormd door de 

drie 16e-eeuwse Alexanderwandkleden. Zij 

zijn, met recht, de pronkstukken van de ver-

zameling. Die alleen al dwingen je tot een 

bezoekje aan Oudenaarde. 

 

Wanneer je er toch bent loop dan ook eens 

de Sint-Walburgakerk binnen. Het samen-

spel van de middeleeuwse sfeer, de met rijk 

aan beeldhouwwerk versierde, houten en 

stenen polychromiebeeldjes, historische 

wandtapijten en schilderijen doen je het 

zwijgen toe. In de noordbeuk van de kerk is 

er nog steeds een kapel met altaar, toege-

wijd aan de patroonheilige van de tapijtwe-

vers, de Heilige Barbara. 

Kortom Oudenaarde, voor de liefhebbers 

van wandtapijten, een bezoekje waard. 
       

 

 
Dick de Jong                                   Kijk ook eens op:                                                            

.                                                  www.dj-producties.nl/ 
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      Hier had uw tekst kunnen staan.. 

 

                 .   

                   



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


