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HOTEL GEOPEND IN ZWAANSHOEK 
De OBS De Zwanebloem staat in heel Haarlemmermeer 

bekend als de groenste school van de polder. Bedenk het 

maar; strenge afvalscheiding,  een groen dak, zonnepane-

len, klimaatbeheersing, een groen schoolplein waarop 

alles mag ook in de bomen klimmen, men scoort hoog 

met de energiebattle van de basisscholen onderling en 

men let op de kleintjes b.v. licht uit wanneer je als laatste 

een ruimte verlaat. Nu heeft men het ultieme  milieuge-

reedschap gevonden om het milieu te sparen.   

 

 
 

Een wormenhotel, de maker hiervan is Rowin Snijder en 

hij heeft het bedrijf ‘Le Compostier’. Dit is een sjiek 

woord voor compostbak maar wel een bijzondere, het is 

uitstekend geschikt voor scholen en restaurants. Er zijn 

diverse uitvoeringen te bedenken en ook beschikbaar 

voor de ‘doe-het-zelver‘ thuis. ‘Ik had al langeretijd 

plannen om een groot wormenhotel te maken dat door 

een grote groep gebruikers kon worden gebruikt en op 

straat zou kunnen staan. Restaurants hebben er nu be-

langstelling voor en binnenkort worden er op vijf locaties 

een wormenhotel geplaatst. Hoe werkt het? Via een uit-

gekiende vulling van aarde, houtsnippers en GFT afval 

krijgen de gasten van het hotel een leefomgeving voorge-

schoteld waarin ze uitstekend kunnen gedijen.  Het zal 

een aantal weken duren voordat de juiste samenstelling is 

gevonden maar dan werkt het ook prima en kunnen de 

moestuintjes van de school bemest worden, aldus Snijder.  
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2. 

 
 De school heeft uit iedere klas een ambas-

sadeur aangewezen waarbij de mede leer-

lingen met vragen terecht kunnen. Zij ver-

zamelen iedere dag het fruitafval van de 

leerlingen en leveren dit af bij het hotel. 

Onder gejuich en applaus werd in aanwe-

zigheid van mevrouw Arjanne Lagendijk 

van Centrum van Duurzaamheid, met enig 

ceremonieel het hotel geopend en werden 

de eerste gasten ingeschreven. (Lees twee       

emmers met wormen, samen duizend 

wormen.)   

 
© united photos/rob van wieringen 

 

Nadat alle gasten waren ingecheckt is het 

nu afwachten op het eindresultaat. De kin-

deren vonden het in ieder geval prachtig! 

     

 IN DE SCHIJNWERPER 

 

         Garage  De TWEESPRONG 

Een familiebedrijf puur sang.  Teep van 

der Meer is de huidige eigenaar van de 

tweesprong. Zijn vader zat in auto’s, 

bijvoorbeeld bij Ravestein en zijn opa deed 

ook in auto’s. Je kan wel zeggen dat het 

met de paplepel is ingegoten.     

                                            

 

 

Teep is een gelukkig man, hij vindt hij het 

geweldig dat hij zijn ouders nog heeft. 

Waardeert heel zeer dat zij hem nog steeds 

een helpende hand toesteken. Anders komt 

zijn werk niet af. Zijn moeder verzorgt de 

administratie en verwerkt de afspraken. 

Zijn vader zijn de extra paar handen.  

Ze zijn gestart in 1992  op de dijk en sinds 

1994 zitten ze op de huidige plek. In no-

vember het volgend jaar bestaat de garage 

25 jaar. Dit gegeven wil hij niet ongemerkt 

voorbij laten gaan.  

 



3. 

Hij zelf probeert altijd dezelfde dag nog  

de werkzaamheden aan de ingeleverde auto 

naar behoren te beëindigen.  “Wij koppelen 

vakmanschap aan efficiëntie en denken 

altijd met de klant mee om te komen tot 

praktische oplossingen.” Aldus Teep. Hij 

volgt dan ook met grote regelmaat bijscho-

lingscursussen om goed bij te blijven want 

de ontwikkelingen gaan snel in de autowe-

reld. Hij doet niet alleen reparaties en APK 

maar verkoopt ook regelmatig nieuwe of 

een gebruikte auto aan zijn vaste klanten. 

In de loop der jaren zijn er ook veel auto’s 

naar het buitenland geëxporteerd want zijn 

klanten zitten door heel Europa. Zelfs heeft 

hij auto’s geëxporteerd naar IJsland en 

Irak. 

Op de vraag hoe hij de toekomst ziet ant-

woordde hij: “Gewoon doorgaan waar ik 

nu mee bezig ben. Wellicht dat ik in de 

toekomst wat taken zal afstoten en dan 

denk ik aan bijvoorbeeld de verkoop van 

auto’s. Waar ik niets van moet hebben zijn 

elektrische auto’s. Daar begint ik niet meer 

aan daar moet je echt voor gestudeerd heb-

ben want juist de ‘veiligheidsfactor’ speelt 

een zeer belangrijke rol. Ik dien mijn tijd 

wel uit tussen benzine en dieselmotoren, 

heerlijk, daar hou ik van, dat is mijn ding.”   

U vindt Garage De Tweesprong aan de 

Hanepoel 104  Zwaanshoek. 

www.garagedetweesprong.nl/ 

 

                        STORM 

Het stormt, er staat windkracht 10 uit. De 

radio adviseert iedereen om niet de weg op 

te gaan. Trein- en vliegverkeer ligt stil. En 

ik geniet. Heerlijk om de wind over het dak 

te horen vliegen, het kabaal van de tegen-

stribbelende bomen, hoe dik ook, leert mij 

wederom hoe machtig de natuur is. Maar 

bovenal is het heerlijk omdat ik er niet 

meer 'in' hoef. Iedere keer dat ik weer naar 

zee ging was het weer spannend was het 

een gladde zee en konden je evenwichtsor-

ganen rustig wennen aan de zee of werd je 

meteen de eerste vierentwintig uur door 

elkaar geschud en 'liep' je na twee- of drie 

etmalen op je wenkbrauwen door het 

schip? 

Niets is zo vermoeiend dan een ruwe zee 

alles wat je neer zet moet je welbewust 

doen want het is verdwenen voordat je het 

weet. Eten terwijl je maag dan weer in je 

tenen of dan in je hoofd zit is ook niet al-

tijd even prettig. Maar het mooiste van de 

storm is in een oppertje aan dek gaan staan 

en terwijl je ergens aan vastgebonden staat 

uren genieten van de kou, de regen en de 

wind die je bijna van je sokken blaast maar 

bovenal de zilte geur van de zee en zout. 

Golven van soms wel tien of twintig meter 

die hoog boven je uit rijzen, donker grijs of 

soms wel dreigend zwart. Een paar tellen 

later kijk je in een schitterend dal, gifgroen 

van kleur waar stroken vers schuim diago-

naal doorheen lopen. Dan plotseling een 

felle zonnestraal die door de wolken een 

prachtige lichtvlek projecteert op de zee, 

als een schijnwerper, en die het water laat 

verkleuren tot een prachtige smaragdgroe-

ne golvende zee die je wenkt en probeert te 

verleiden. Dan is de natuur op zijn mooist. 

Wanneer het zo stormt dan ben ik niet 

meer te houden. Dan pak ik de auto en rij 

ik naar de zee. Al is het maar voor vijf mi-

nuten, heerlijk, storm. 
kijk ook eens op  www.dj-producties.nl               ©  2018 

 

 
 

AVONDWANDELVIERDAAGSE 

Ook dit jaar 

waren er weer 

veel sponso-

ren die leuke 

verrassingen 

hadden gere-

geld. Zo heeft 

de Kemphaan 

op woensdag 

softijs gege-

ven aan alle 

lopers van de 

3 km. 

 

 

http://www.garagedetweesprong.nl/
http://www.dj-producties.nl/


4. 
De lopers van de 5 en de 10 werden don-

derdag getrakteerd in winkelcentrum Flori-

ande op raketjes door Verhage en drinken 

en fruit door de Albert Heijn. 

En op vrijdag bij de intocht zijn alle kin-

deren verwent door  

Primera Skagerak met waterijs en door 

Fleuriande met mooie bloemen. 

 

Na afsluiting hebben we op school nog 

aansluitend een bbq gehouden, en ondanks 

de regen was het toch gezellig. 
 

 
 

Het was al met al een groot feest voor alle 

kinderen en we verheugen ons al op de 

avondvierdaagse van volgend jaar van 14 

tot en met 17 mei. 

 

       
 

 
 

De hele ochtend en middag en avond met 

mij (zijn moeder) op stap. Uiteindelijk 

werd het hem toch teveel.....uitgeteld.... 
Susan 

 
 
HARDRIJDEN EN HONDENPOEP  
Veiligheidsmonitor 

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijk-

se landelijke enquête waarin Nederlanders 

van vijftien jaar en ouder worden bevraagd 

over thema’s als leefbaarheid en overlast in 

hun buurt. Er doen bijna 150.000 Neder-

landers mee aan het onderzoek.  

 

Top drie ergernissen 
Ruim een kwart (27 procent) van de geën-

quêteerden vindt dat overlast door te hard 

rijden in de buurt als eerste moet worden 

aangepakt. De aanpak van hondenpoep 

wordt door bijna een op de vijf personen  

(18 procent) als meest urgente vorm van  

buurtoverlast genoemd. 15 procent ergert 

zich het meest aan parkeerproblemen.  

 

  
 

Vooral inwoners van minder stedelijke 

buurten ervaren te hard rijden en honden-

poep als grootste overlast.  

 

https://t.co/redirect?url=https://www.nhnieuws.nl/nieuws/225725/Hardrijden-en-hondenpoep-geven-meeste-overlast&t=1+1528116765699&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&sig=203387e625eaac259c64fcca0e5a9c021a4ac968&iid=ccf10c6b4152457bb6383d3b18865355&uid=943782180773298176&nid=244+272830464


5. 
In meer stedelijke wijken ergeren bewo-

ners zich vaker aan andere vormen van 

overlast als rommel op straat en parkeer-

problemen. 

 

OUDE MASTEN VERDWIJNEN 

De oude masten van TenneT verdwijnen 

voorgoed uit Floriande en omgeving 

Op 29 mei j.l. is onder toeziend oog van 

direct omwonenden uit Floriande, door de 

twee betrokken projectleiders van TenneT 

en de gemeente Haarlemmermeer de eerste 

'knip' gezet in de poot van een oude mast. 

Hiermee begint de afbraak van de rij mas-

ten ten zuiden van station Haarlemmer-

meer in Floriande, Hoofddorp richting Lis-

serbroek. Een mijlpaal waar de bewoners 

reikhalzend naar uitkeken. Het uitzicht en 

het aangezicht van de wijk veranderen 

voorgoed met het verdwijnen van de mas-

ten. Samen met de bewoners kijken we 

naar de mogelijkheden voor een blijvende 

herinnering aan de masten die verdwijnen. 

 

POSTMARKT OP DE SCHOP 

POST NL mag bezorging uitbesteden, des-

noods aan pizzakoeriers. De postmarkt 

gaat op de schop, heeft staatssecretaris  

Keijzer van Economische Zaken bekend 

gemaakt. Zo kunnen brieven straks door 

pakketdiensten of concurrenten van 

PostNL worden bezorgd. In theorie kunnen 

zelfs pizzakoeriers brieven gaan versprei-

den. "We moeten iets doen om te voorko-

men dat een postzegel onbetaalbaar 

wordt", zegt Keijzer. Daarom wil het kabi-

net dat PostNL het bezorgen van een brief 

kan uitbesteden aan andere partijen. 

Dat betekent dat de postmarkt verder wordt 

geliberaliseerd. Concurrenten mogen met 

elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld om 

de bezorging in dunbevolkte gebieden in 

stand te houden. Uitgangspunt blijft dat 

brieven vijf dagen per week worden be-

zorgd. Ook het aantal brievenbussen blijft 

gelijk. 

 

'Deense toestanden' 

Het kabinet wil voorkomen dat de Neder-

landse postmarkt straks lijkt op die van 

Denemarken. Daar wordt de post nog maar 

twee dagen per week bezorgd en kost een 

postzegel ruim drieënhalve euro. 

De postzegelprijs in Nederland is de afge-

lopen 15 jaar verdubbeld van 0,39 naar 

0,83 eurocent. 

 

Afscheid van een bijzonder mens. 

De redactie van de Zwaanshoekse Courant 

voelt zich geroepen om even stil te staan 

bij het afscheid van onze NICO. Want er 

moeten toch even een paar dingen geme-

moreerd worden. Toen ondergetekende 

hier zo’n acht jaar geleden als ‘niet’ 

Zwaanshoeker kwam wonen had ik nooit 

kunnen bevroeden dat ik één, wat zeg ik, 

DE meest populaire figuur in ons dorp mag 

toespreken. Terwijl hij niet eens meer in 

het dorp woont. Dat gegeven spreekt al 

voor zich. Nico is, wat je noemt een ‘men-

senmens’. Zo als hij zijn er niet veel. Ik 

ben natuurlijk nog steeds aan het inburge-

ren en zo kwam ik er achter dat Nico al in 

het zo erg gemiste ‘winkeltje’ ook reeds als 

spil fungeerde. Samen met zijn meisjes  

Dorien en Cis vormden zij het hart van de 

ontmoetingsplek van het dorp. Er is mij 

verteld dat, wanneer je een boodschap ging 

halen, en niet 

uitkeek, je 

anderhalf uur 

later nog zat 

te kletsen in 

de kantine 

achter in de 

winkel. On-

der het genot 

van een gast-

vrij inge-

schonken 

kopje koffie 

(en een siga-

retje, dat mocht toen nog) werden daar de 

laatste nieuwtjes uitgewisseld. 
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Het verbaasd mij dan ook niet dat hij zijn 

carrière als beheerder van ons Dorpshuis 

heeft afgesloten. Hij is een Vogelenzang 

veelzijdig man, begonnen op Camping 

waar hij zijn grote liefde Dorien ontmoette 

en beheerde daar de campingwinkel. Dus 

zo groot was de stap niet om later hier in 

ons dorp het ‘winkeltje’, zo heette het in de 

volksmond, de A-Markt te beheren. Dit 

werd later de SPAR. Samen met zijn Do-

rien en met assistentie van Cis van der 

Meer, Adrie v/d Heuvel, Hannie Mense en 

An v/d Geer was het al snel meer dan 25 

jaar een fijne winkel om er te komen. Het 

stond bekend om de geweldige service die 

vaak tot de voordeur ging. Men was zelfs 

niet te beroerd, wanneer men slecht ter 

been was, om de boodschappen thuis te 

brengen. En zo een kanjer werd uiteinde-

lijk beheerder van ons dorpshuis.  

 

Zover ik het kan inschatten was en is hij er 

uitermate geschikt voor, zo iemand vind je 

niet snel meer. Een duizendpoot. Hij was 

en is de bindende factor tussen de wat ou-

dere en jongere generatie. Kijk maar eens 

naar de leeftijden van alle vrijwilligers die 

in de nodige (feest)commissies zitten. 

Dienstbaar, altijd oog voor anderen, hij ziet 

de wensen van de gasten al voordat ze het 

hoeven te vragen. Bij feestjes en partijen 

was de verzorging altijd perfect. En niet 

onbelangrijk… hij neemt altijd de tijd voor 

je en biedt een luisterend oor. Dat is Nico, 

geen wonder dat er een plein naar hem 

vernoemd is. Dat overkomt niet iedereen! 

 

Na het ter ziele gaan van ‘De Koerier’ 

werd ik een paar jaar later door wat oudere 

inwoners benaderd om de huidige krant te 

maken. Ik wist niet zo goed wat ik daar 

mee aan moest, Nico wel. Hij zei: “Men 

heeft je gevraagd dus er is behoefte aan. 

Zoek uit hoeveel het er zijn en ga er dan  

voor!”  In de loop der tijd heb ik een aantal 

malen zijn mening gevraagd m.b.t. de in-

houd van de krant. Hij steunde en stimu-

leerde zowel Rob Schalkwijk als mij altijd 

en daar wil ik hem op deze wijze dan ook 

voor bedanken. Nico, het gaat jou en allen 

die je lief zijn goed en geniet van je wel-

verdiend pensioen! 
Dick de Jong 

 

UNIEK VEGETARISCH NAAMBORD 

Wellicht is het u ontgaan maar het kan-

toor van de Onafhankelijke 

Zwaanshoekse Courant heeft een nieuw 

naambord. 

 

 
 

Door de weersomstandigheden gedwongen 

moest er toch echt een representatief 

exemplaar komen en dat is gelukt. 

 

Het is een hele bijzondere geworden, zelf 

denkt de uitgever dat dit bordje het enige is 

in Haarlemmermeer en wellicht in heel 

Noord-Holland. Het zou zo maar kunnen 

het enige in het land…!  

Onze alleskunner op het secretariaat, Rob 

Schalkwijk, nam de uitdaging aan.  

Dit is zijn reactie;  

 

Dick de Jong vroeg mij om een nieuwe 

naams-aanduiding te maken voor het 

“hoofdkantoor” van onze krant. Het oude 

bordje (gelamineerd papier) was door 

weersomstandigheden lelijk geworden. 

Omdat ik beschik over een 3d-printer en 

redelijk ervaring heb met 3d-

ontwerpsoftware, lag de oplossing duide-

lijk voor handen. Het ontwerp (program-

ma: SketchUp) was snel gemaakt. Het 

formaat was namelijk al bepaald door het 

bestaande “achterhout”. Het lettertype 

mocht ik zelf bepalen. 
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Voor diegene die geen ervaring hebben 

met 3d-printen, hierbij een zeer beknopte 

uitleg over de wijze waarop het naambord-

je is ontworpen en geprint. 

Er zijn in-

middels ver-

schillende 

technieken 

waarop het 

3d-printen 

berust. De 

printer 

waarmee ik 

werk maakt 

gebruik van 

een bioplas-

tic filament  

(lees: kunststof draad) die in een spuit-

mondje wordt verhit tot ruim 200 graden 

Celsius en in een dikte van 0,15mm laagje 

voor laagje wordt aangebracht op een ver-

warmd printplateau. Vanwege deze minus-

cule opbouw vergt het printen veel tijd. 

Het naambordje voor onze redactie (25cm 

x 13cm x 6mm) duurde zo’n 9 uur! 

Het gebruikte bioplastic filament (PLA ge-

naamd) is gemaakt van zetmeelrijke plan-

ten zoals suikerbieten, maïs en tarwe. Het 

is dus een biologisch product of zoals Dick 

het placht te noemen een “vegetarisch 

bordje”. Het filament is in vele kleuren, 

transparant, lichtgevend etc. verkrijgbaar. 

De ervaring leert dat het (thuis) 3d-printen 

nog wel een proces is voor “machinisten”. 

Dat wel zeggen dat er regelmatig instellin-

gen gewijzigd dienen te worden tot zelfs 

het kalibreren (inregelen volgens specifica-

ties) van de printer. Mocht je dat goed on-

der controle hebben dan zijn de resultaten 

verbluffend. 

Nu zal de tijd het leren hoe weersbestendig 

dit nieuwe bordje is. 
Rob Schalkwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW PRIVACY IS GEWAARBORGD 

Sinds 25 mei 2018  is de Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming (AVG-

wet) van toepassing.  

Graag informeren wij u over de manier 

waarop wij omgaan met uw gegevens. 

Als u deze editie ontvangt betekent dit dat 

uw e-mailadres, op uw verzoek, bij ons in 

het bestand staat. Wij gebruiken dit alleen 

om de laatste editie van de Onafhankelijke 

Zwaanshoekse Courant in een privé-email 

toe te sturen. Onze edities informeren u 

over de weetjes die interessant zijn voor 

ons dorp. Uw e-mailadres staat in ons be-

stand en dat is dan ook meteen het enige 

wat wij van uw hebben.  

Wilt u dat niet? Meld u dan af via de on-

derstaande afmeldlink. 

       zwaanshoekse.courant@gmail.com 

 

DEFINITIEF 

VOORKEURSALTERNATIEF   

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-

Bollenstreek / Duinpolderweg 

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-

Holland en Zuid-Holland hebben het 

Voorkeursalternatief voor het project Be-

reikbaarheid Haarlemmermeer-

Bollenstreek (ook bekend als Duinpolder-

weg) vastgesteld.  

 

Gekozen is voor een samenstel op basis 

van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswij-

ze en het alternatief Midden.  

GS hebben op basis van de uitkomsten van 

de Planstudie/MER, de zienswijzen en de 

ingewonnen adviezen, een definitief Voor-

keursalternatief (VKA) benoemd voor het 

project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-

Bollenstreek. Duidelijk is geworden dat er 

veel verschillende belangen zijn en dat er 

vanuit verschillende invalshoeken naar de 

alternatieven kan worden gekeken, met ie-

der hun eigen voor- en nadelen. 

De colleges van GS hebben veel waarde 

gehecht aan de visies van alle betrokkenen 

in het plangebied. Deze geven in meerder-

heid de voorkeur aan dit samenstel.  

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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De beide colleges van GS zijn van mening 

dat het definitieve Voorkeursalternatief het 

best mogelijke resultaat behaalt op de be-

reikbaarheid- en leefbaarheidsdoelstellin-

gen alsmede op maatschappelijk en be-

stuurlijk draagvlak. De keuze van GS wijkt 

daarmee af van het voorgestelde voorlopi-

ge Voorkeursalternatief (VVKA), dat be-

gin dit jaar samen met de uitkomsten van 

de Planstudie/MER ter inzage werd gelegd. 

Het Voorkeursalternatief dient als vertrek-

punt voor de vervolgfase, de projectMER. 

In die fase wordt het VKA verder uitge-

werkt tot definitieve maatregel en dient als 

basis voor een te nemen realisatiebesluit in 

een later stadium en het opstellen van een 

IPIP (Inter-Provinciaal Inpassings-Plan). 

 

Het samenstel op basis van de gedeeltelijke 

Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden 

omvat een nieuwe verbinding in de Haar-

lemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met 

de Nieuwe Bennebroekerweg; een verdub-

beling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe 

Bennebroekerweg; een nieuwe verbinding 

van 2x1 rijstrook tussen N205 en N208, 

conform de ligging van het alternatief Hil-

legomse Zienswijze –alternatief Midden 

met een ongelijkvloerse aansluiting op de 

N205 en een gelijkvloerse aansluiting op 

de N208; een ruimtelijke reservering voor 

het doortrekken van de nieuwe verbinding 

tot aan de N206 conform de ligging van 

alternatief Midden met gelijkvloerse aan-

sluiting op de Zilkerduinweg; een nieuwe 

verbinding tussen Bennebroekerdijk en 

Spieringweg bij Zwaanshoek, conform al-

ternatief NOG Beter 2.0; een afsluiting van 

de Bennebroekerdijk voor autoverkeer ter 

hoogte van Zwaanshoek en een nieuwe 

verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse, 

conform alternatief NOG Beter 2.0. 

 

Daarnaast wordt onder meer voorgesteld 

om in samenwerking met belanghebbenden 

en betrokken overheden de ligging van het 

tracé bij Lisse en Zwaanshoek en de ver-

keerskundige effecten bij Zwaanshoek na-

der uit te werken. 

Vervolgprocedure 

Het besluit over het definitieve VKA dat 

nu is genomen, komt aan de orde op 3 sep-

tember in de Statencommissie Mobiliteit 

en Financiën van Noord-Holland en op 12 

september in de Statencommissie Verkeer 

en Milieu van Zuid-Holland. 

Op vrijdag 7 september volgt naar ver-

wachting in Zuid-Holland een hoorzitting 

voor insprekers. De insprekers in Noord-

Holland zijn welkom op 3 september. 

Op 19 september volgt de beraadslaging in 

Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

(Bron: Provincie Noord-Holland) 

NIEUWS VAN  TEAM FEESTWEEK 

Wij zitten alweer  halverwege het jaar. En 

dat betekent dat Team Feestweek Zwaans-

hoek dus weer volle bak aan het voorberei-

den is voor Feestweek. Dit jaar met een 

tropisch tintje. Het jaar heeft al enkele leu-

ke evenementen gehad, maar alsnog pak-

ken wij door voor de climax van het jaar!!  

Veel mensen vragen waarom er dit jaar 

geen evenementenkalender verstuurd is. 

Dit omdat wij er voor gekozen hebben hem 

digitaal aan te bieden via onze website : 

www.feestweekzwaanshoek.nl . Op de 

website en onze facebook pagina  staan de 

meest actuele overzichten. 

14 Juli a.s. is er vanaf ca. 16:00uur op het 

plein bij de OASE een dorps BBQ. Ieder-

een van jong tot oud is welkom. Wel vra-

gen wij jullie (Als jullie  tenminste mee  

http://www.feestweekzwaanshoek.nl/
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willen eten) vooraf tijdig in te schrijven. 

Dit kan met de flyer en inschrijfstrook die 

half Juni bij u op de deurmat gevallen is. 

Des te eerder u zich inschrijft, des te mak-

kelijker maakt u het ons als team met onze 

voorbereidingen (inkopen).  Er zijn diverse 

soorten salades, brood, vlees, maar ook aan 

de vegetariërs is gedacht, en de kindjes 

kunnen lekker limonade schenken en krij-

gen na het eten  een lekker schepijsje. Er 

zal een gezellig (achtergrond) muziekje 

draaien en de kleine kids kunnen zich ver-

maken op een springkussen.  En voor de 

oudere kinderen zullen wij binnen een 

filmpje aanzetten. Koude dranken kunnen 

gehaald worden met (nieuwe) consump-

tiemunten. Er kan bij ons ook gepind wor-

den.  Ben je van plan alléén te komen? 

….DOEN….. Sluit gezellig aan bij een 

groepje en maak er een feestje van. Ver-

geet dus niet om tijdig de strook in te leve-

ren bij Marco of Paulien.  De strook staat 

op de website, facebook, of wellicht kan de 

buurman/buurvrouw er 1 uitprinten voor 

u??  

Na de BBQ gaan wij ons als team opma-

ken voor het evenement van het jaar : De 

Feestweek. Tijdens de feestweek starten  

wij zoals gewoonlijk met de kindervakan-

tieweek. Dit jaar voor de 5
de

 keer. Dit be-

tekent een lustrum, en bij een lustrum 

hoort extra uitgepakt te worden…..dus dat 

doen wij.  

Monique Wubbe en Paulien van Gool zijn 

ook dit jaar weer aanspreekpunt voor de 

kindervakantieweek, dus zoek ze op met 

vragen, suggesties, opmerkingen of voor 

de enkeling die zijn/haar kind nog niet op-

gegeven heeft. Zijn er nog papa’s,  ma-

ma’s, opa’s, oma’s, ooms of tantes die dit 

jaar een dagje willen begeleiden graaaaag-

gggg. Mede op basis van het aantal vrijwil-

ligers die zich opgeven kunnen wij een de-

finitieve dagindeling maken.  

Ook dit jaar hebben wij weer enkele nieu-

we sponsoren die wij mogen verwelkomen. 

Dank daarvoor.. Mede dankzij jullie (fi-

nanciële) steun (en die van de huidige 

sponsoren) kunnen wij ook dit jaar weer 

net even iets meer uitpakken. Wij gaan er 

vanuit dat jullie dit in ieder geval op het 

podium terug gaan zien. Hoe verder hou-

den wij nog even als verrassing.  

Op de website : 

www.feestweekzwaanshoek.nl  staat dus 

de kalender en de indeling van de evene-

menten t/m de jaarwisseling. Alle evene-

menten (m.u.v. de feestweek) staan onder 

voorbehoud gepland.  

Houd de brievenbus in ieder geval maar in 

de gaten, want het duurt niet lang meer 

voor het programmaboekje van de feest-

week de deur uit gaat. Wij hopen jullie al-

lemaal te zien op de BBQ en uiteraard tij-

dens de feestweek!! 

Groetjes,  
Paulien, Monique, Robin, Wesley, Henk, Marco, Reinier en 

Maikel. 

 

 

 

Hier had uw kopij kunnen staan… 
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