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ZWAANSHOEK 

Er klinkt in de wandelgangen, wanneer de Dorpsraad 

ter sprake komt, vaak kritiek. Meestal ongefundeerd 

of vooringenomen waardoor de mening van de be-

trokkene bij voorbaat al ingekleurd is. Dat, beste lezer 

in niet terecht. Hoewel ik zelf nog steeds aan het in-

burgeren ben en mijzelf ook wel eens schuldig heb 

gemaakt aan een ongefundeerde mening m.b.t. de 

Dorpsraad, gebied de eerlijkheid mij om nu toch mijn 

mening bij te stellen.   

 

Allereerst wil de Onafhankelijke Zwaanshoekse Cou-

rant de Dorpsraad anno 2019 van harte feliciteren met de 

behaalde mijlpaal en dat er nog maar vele jaren mogen 

volgen. Om goed geïnformeerd te kunnen worden vroeg 

de redactie aan Henk Ruighaver (50 jaar secretaris), Gi-

deon Duwel (4 jaar webmaster www.zwaanshoek.info ) 

en Wim Kruyt (Voorzitter en 14 jaar lid van de Dorps-

raad) om ‘de krant onder het genot van een kopje koffie’, 

even bij te praten. 

Even voor de duidelijkheid; de huidige Stichting Dorps-

raad bestaat uit Henk Ruighaver, Nick Petter, Gideon 

Duwel, Bonnie Evers, Nienke Banck en Wim Kruyt. De 

Stichting Dorpshuis bestaat uit Henk Ruighaver, Rina 

Verbeek en Victor van de Poll. 

 
(Noot Redactie: Overigens bestaat ook Stichting Dorpshuis Zwaans-
hoek vijftig jaar, waarvan akte.) 

 

De constructie van Stichting Dorpshuis Zwaanshoek 

en Stichting Dorpsraad Zwaanshoek is voor mij een 

beetje onduidelijk, hoe steekt dat eigenlijk in elkaar? 

“Bij de oprichting was het één organisatie, de Dorpsraad 

beheerde ook het Dorpshuis, dat kon makkelijk want toen 

woonden er hier ongeveer 850 mensen”, liet Henk weten. 

“Om het goed gescheiden te kunnen houden kwamen wij 

er al snel achter dat het beter zou zijn om die twee te 

splitsen.   
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We hebben sinds die tijd dus twee stichtin-

gen met allebei een eigen bestuur. We 

hebben dit bij de notaris vast laten leggen 

en ik moet zeggen dat werkt prima. Kijk 

het is natuurlijk wel zo dat we nauw onder-

ling contact met elkaar hebben en zo hoort 

het ook.”  

 

Wanneer je terugkijkt in die 50 jaar wat 

was voor jou nu een absoluut hoogte-

punt?  

“We hebben natuurlijk een aantal hoogte-

punten gehad maar het verkrijgen van een 

eigen dorpshuis was wel heel prettig. In die 

jaren kwamen de dorpshuizen heel voor-

zichtig van de grond, wij behielpen ons aan 

de overkant in het gebouw wat nu de auto-

poetscentrale is. Eerst kreeg Burgerveen 

een dorpshuis, toen Beinsdorp, Lisserbroek 

en daarna wij. We kregen het gebouw waar 

School 8 in had gezeten. Met bijna het hele 

dorp werd het met vereende krachten om-

gebouwd tot dorpshuis. 

Man, man, wat waren we blij en trots er 

mee. Iedereen hielp en de saamhorigheid 

was groot. Een avondje schilderen, je kan 

het zo gek niet verzinnen, niets was te veel.  

 

“Een ander hoogtepunt was, als ik mij 

goed herinner, in 1971 toen de gemeente 

het plan opvatte om hier in het dorp een 

regionaal woonwagenkampin te realiseren. 

In Vijfhuizen zat een regionaal woonwa-

genkamp met 80 wagens en die wilde men 

naar Zwaanshoek verhuizen. Ik verzeker je 

de ‘rapen’ waren gaar. Wij waren natuur-

lijk veel te klein, de kinderen moesten hier 

naar school en er  zou een omgekeerde in-

tegratie plaats gaan vinden. En dat wilden 

wij niet.” aldus Henk. 

 

ACTIE 

“”Er werd dus actie gevoerd”, vervolgd hij. 

“Er werden verschillende comités opge-

richt met de bedoeling om te protesteren. 

Dat moest wel zorgvuldig en duidelijk ge-

beuren wat het laatste wat wij wilden is om 

beschuldigd te worden van discriminatie. 

 We hadden goede argumenten en het 

woonwagencentrum in Vijfhuizen wilde 

daar ook helemaal niet weg en zeker niet 

naar Zwaanshoek. Er waren hier helemaal 

geen voorzieningen. Tja we kwamen er 

met de gemeente niet uit dus werd het ac-

tievoeren. In die tijd was Zwaanshoek nog 

echt een ‘boerendorp’ dus alles wat rijdt 

werd uit de schuren gehaald en in twee co-

lonnes werd er naar Hoofddorp gereden. 

Alles hebben we in het geheim gedaan 

want niemand mocht het weten. Eén stoet 

ging via de Bennebroekerweg en de 

Hoofdweg en de andere stoet ging via de 

Spieringweg en de Kruisweg. De Kruisweg 

was toen al heel erg druk en de beide stoe-

ten hebben elkaar ontmoet op het kruispunt 

in Hoofddorp. En daar werd alles uit en 

afgezet en de eerste tractor werd onklaar 

gemaakt, het was en werd met recht een 

chaos. Er werd een petitie aangeboden aan 

de toenmalige burgemeester van Haar-

lemmermeer, van Stam door Truus Luijben 

die helemaal in het zwart, zelfs met een 

voile er voor, gekleed was. Helemaal in 

stijl dus want de stemming was destijds in 

mineur, de hele actie haalde zelfs het jour-

naal. Maar uiteindelijk was de actie ge-

slaagd, na een paar jaar was het woonwa-

genkamp uit beeld. De toenmalige staats-

secretaris van Veenendaal van de partij 

DS70, het was haar portefeuille, kreeg toch 

een andere kijk op de situatie, het moest 

een decentralisatie worden van het woon-

wagenkamp. De zienswijze was omgesla-

gen naar kleinschaligheid, men gaat niet 

meer voor dat grote gedoe.” 

“Later zijn er, als compromis, een aantal 

staanplaatsen gerealiseerd in de Waltman-

straat”, vult Wim Kruyt aan. 

 

Ik kruis voor mijn werk regelmatig door 

Haarlemmermeer. Wat mij opvalt is dat 

veel dorpen en woonkernen het toch re-

delijk goed voor elkaar hebben. Zeker 

m.b.t. het reguleren van het verkeer. Het 

lijkt wel of Zwaanhoek het afvoerputje 

van Haarlemmermeer is. De rioolzuive-

ringsinstallatie, de begraafplaats en nu  

 



 

weer de Duinpolderweg, daardoor bor-

relt regelmatig de vraag bij mij op: 

‘Heeft Zwaanshoek zitten slapen?’  

“Ja, dat zou je wel kunnen denken maar dat 

zit toch net even anders” reageert Wim 

Kruyt. “Wat een buitenstaander niet weet 

of zich niet realiseert is dat wanneer de 

gemeente of provincie iets besluit of zich 

voorneemt om iets te besluiten het gewoon 

gerealiseerd gaat worden. Zo werkt nu 

eenmaal onze democratie, daar helpt geen 

lieve moedertje aan. Hooguit dat de Dorps-

raad via, en nu komt het, netwerken, verg-

aderen en lobbyen en veel, maar dan ook 

heel veel uren er in moet stoppen om iets 

af te zwakken, glad te strijken wat lang niet 

altijd gelukt is. Maar ook zijn er successen 

geboekt daar is de begraafplaats een voor-

beeld van. Oorspronkelijk was er ook een 

crematorium gepland en daar is men louter 

en alleen door goed overleg en tot volledi-

ge tevredenheid, uit gekomen. Tegen de 

begraafplaats zelf was geen weerstand wel 

tegen het crematorium.” 

 

RIOOLZUIVERINGSINSTALLATIE 

“Op een gegeven moment besloot Haar-

lemmermeer dat er een rioolzuiveringsin-

stallatie moest komen.” Vervolgt Henk het 

betoog. “De beslissing was snel gevallen 

want de grond van de huidige plek was in 

handen van de gemeente. Dus dat was 

makkelijk, en zo stonden we weer op onze 

achterste benen want zo een installatie 

droeg in die tijd heel veel consequenties 

met zich mee. Men had toen nog niet de 

moderne installaties die men nu gebruikt. 

Er zou heel veel stankoverlast zijn, we zijn 

overal in het land wezen kijken, ook samen 

met de gemeente. Op een bepaald moment 

hebben we bezwaren gemaakt bij wethou-

der Hanneke Combee en hebben het uit-

eindelijk voor elkaar gekregen om het een 

paar jaar uitgesteld te krijgen. Mede daar-

door was intussen de technologie zo snel 

verder ontwikkeld, het  kostte wel € 60.000 

meer, maar het was voor die tijd een super 

luxe en moderne installatie. Er moesten 

mensen uitgekocht worden maar uiteinde-

lijk kwam hij er toch. En nu weinig tot 

geen overlast, dat was de bonus die wij er 

aan over hielden.” 

 
COMPROMISSEN 

“Kijk de Dorpsraad is de spreekbuis van het 

dorp en vertegenwoordigt dan ook de belangen 

van het dorp in Haarlemmermeer/Hoofddorp. 

Maar ja, gereedschappen hebben wij niet, 

hooguit dat we de knelpunten die we hebben 

regelmatig voor het voetlicht brengen. Wanner 

de gemeente met een plan komt dan is het niet 

zo dat wij als Dorpsraad dat terug kunnen 

draaien. Compromissen zoeken en de beste 

resultaten uit het overleg halen. Dat is wat wij 

doen, proberen bij te sturen dat het plan toch 

nog aanvaardbaar is.” aldus Wim Kruyt. 

 

ONDOORDACHT 

“Ook hebben we te maken met de verschil-

lende belangen die er zijn binnen ons 

dorp”, vervolgt hij. “Neem bijvoorbeeld 

het voorstel om de Bennebroekerweg in 

het dorp af te sluiten. De Bennebroekerweg 

zou dan met een paal en pasje alleen toe-

gang verlenen voor de bewoners van het en 

voor diegenen die voor hun werk in het 

dorp moeten zijn. Tijdens een voorlich-

tingsavond door de gemeente werd dit ge-

lanceerd om de enorme drukte te reguleren. 

De zaal ontplofte bijna. Hoe moet dat dan? 

De sfeer werd vervelend, het schuurde te-

gen het onbetamelijke aan. Veel landbou-

wers, bewoners  en bedrijven in het dorp 

zagen het niet zitten, er werden ondoor-

dachte dingen geroepen waardoor de op-

lossing voor het probleem geen schijn van 

kans had. Kortom als men toen doorgepakt 

had, hadden we nu de problemen met  het 

verkeer door het dorp nu niet gehad. Het 

voorstel werd massaal afgewezen door de 

aanwezige bevolking.  In die zin zou je 

misschien wel kunnen stellen dat de 

Zwaanshoekers toen hebben zitten slapen. 

Maar ja… achteraf is makkelijk praten.” 

 

 

 

 

 

 



 

TELEURGESTELD 

 “Tja, en wat de Duinpolderweg betreft die 

mag er niet komen”, vult Henk aan. “We 

hopen nu dat onze pogingen en voorstellen 

om het gedeelte door Zwaanshoek verdiept  

te krijgen overgenomen zullen worden, 

maar dat we zwaar teleurgesteld zijn laat 

dat duidelijk zijn. We dachten dat we er 

waren maar helaas, jaren van lobbyen en 

vergaderen allemaal verloren tijd en tever-

geefs. Maar kop op, we gaan er nog steeds 

voor, je moet altijd de problemen positief  

blijven benaderen!  

 

Zo zie je maar weer, eerst informeren 

dan oordelen.  

 
De Dorpsraad zoekt met spoed een secretaris, Iets 

voor U? Leuke ploeg, gezellige sfeer. De huidige 

secretaris doet m.i.v. 2020 na 50 jaar een stapje 

terug. Voor informatie: henk.ruighaver@ziggo.nl 

 

                         

                     Geluk 
Geluk is gevaarlijk en weet je waarom? 

Het kan je in slaap sussen, het kan je het 

gevoel geven dat “het” altijd zo zal blijven 

voortduren. Dat kan het ook... alleen daar 

moet je wel wat voor doen. 

Geluk begint bij jezelf. Hanteer de filoso-

fie: “I'm okay, your okay”. Met andere 

woorden: behandel en benader een ander 

altijd zoals jijzelf behandeld of benaderd 

wilt worden. En geloof me…  het werkt. 

Daarentegen kan het ook tegen je gaan 

werken en kan het uitmonden in ongeluk. 

Dus zal je altijd alert moeten blijven. 

                                ÷ 

      

 Woordgrapjes 

De situatie van de dakloze analfabeten is 
niet om over naar huis te schrijven. 

 Een van de twee drielingen vierde op de 
vijfde van de zesde maand zijn zevende 
verjaardag. 

 Als je niet buiten roken kunt, ga dan 
maar buiten roken. 

 Hij wacht op een levertransplantatie, 
maar de levertijd is wel 8 maanden. 

 Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, 
zal ik mij daarbij neerleggen.                                                                                   

                     © 2019 

 

EREMEDAILLE 

Locoburgemeester Marja Ruigrok reik-

te de eremedaille uit aan Dorpsraad 

Zwaanshoek. 

Zaterdag 30 maart j.l. reikte locoburge-
meester Marja Ruigrok een bronzen ere-
medaille uit aan Stichting Dorpsraad 
Zwaanshoek vanwege haar 50-jarig be-
staan.  
"Fantastisch om te zien dat de leden van 

de Dorpsraad zo enorm actief zijn. Mede 

door hun inzet is het nog fijner en veiliger 

geworden in Zwaanshoek. Een sterk staal-

tje gemeenschapszin!” aldus Marja Ruig-

rok. 

In het voorjaar van 1967 namen zeven be-

woners het initiatief om een dorpshuis te 

realiseren. Door de overname van een ver-

waarloosd gebouwtje van de gereformeer-

de kerk, kreeg men een eigen onderkomen. 

Twee jaar daarna werd op 26 maart 1969, 

de officiële Stichting Dorpsraad opge-

richt. Zwaanshoek was in 1969 nog maar 

een klein buurtschap met enkele honderden 

inwoners. Ongeveer eind jaren '70 zijn de 

Goudriaanstraat, Klinkenbergstraat, Walt-

manstraat en Noppenstraat ingericht met 

nieuwbouwwoningen. Pas toen werd 

Zwaanshoek een echt dorp. Maar wel een 

dorp dat dus toen al een dorpsraad had. 

mailto:henk.ruighaver@ziggo.nl


 

IN DECEMBER… BABYBOOM? 

Op 30 maart j.l. werd de redactie getipt 

dat er een ooievaar gespot was bij de 

begraafplaats. 

De dag er op meteen even wezen kijken en 

ja hoor… de heer en mevrouw ooievaar 

waren druk bezig met het gereed maken 

van het nest. Nog nooit vertoond in 

Zwaanshoek. 

       

Volgens de tipgever (dhr. Engel) is dit 

jaren lang niet voorgekomen. Misschien 

maken we kans op een Kerstkindje? 

 

RECTIFICATIE 

In de uitgave van april dit jaar is de cijfer 4 

weggevallen.  De besparing die de 

Zwanebloem gehaald heeft op het 

energieverbruik was niet 4% maar een 

bewonderingswaardige 41%. 

Waarvan akte. 

Overigens heeft het winnen van de 

energiebattle een leuk dagje uit naar 

Linnaeushof  voor de hele school 

opgeleverd.  

INDISCHE AVOND 

Na de stampottenavond, die een 

oveweldigend succes bleek besloot de 

feestcomissie meteen dat ze deze formule 

er in moesten houden. De zaal zat nokkie 

nokkie vol en met name de oudere 

dorpbewoners waren razend enthousiast. 

Dus werd er nu een Indische avond 

georganiseerd en deze werd dan ook 

meteen volgeboekt. 

Ongeveer 70 mensen namen de moeite om 

naar de OASE te komen en hun 

verwachtingen werden bewaarheid. 

Gezellig, druk en een heerlijke rijsttafel 

verzorgt door Toko Sil. Wie je ook sprak, 

men was vol lof over de maaltijd. Toko 

Sil… bedankt voor de inzet! 

Na afloop keek de organisatie dan ook met 

een tevreden gevoel terug.  

               
Ben benieuwd wat ze voor de volgende 

keer zullen verzinnen. 



 

12½ jaar QUINTA ESSENTIA 

Quinta Essentia betekent het ‘vijfde 

element’ en  essentia ‘het wezen’. Naast 

en boven de vier stoffelijke elementen 

Aarde, Lucht, Water en Vuur noemden 

middeleeuwse filosofen en alchemisten 

het ‘kwintessens’ ofwel de Quinta Essen-

tia, het vijfde element. In het heden-

daags spraakgebruik is het de aandui-

ding, de kern van de zaak, het hart, het 

wezen.  

Dit is in wezen waar Joke van der Weide 

en haar dochter Nanja Pieper al 12 ½ jaar 

lang zich voor de 

volle 100% voor 

inzetten. Mensen 

samenbrengen 

met zo veel mo-

gelijk verschil-

lende achter-

gronden en hoe 

kan dat het best?  

Bouw een 

kunstwerkplaats 

op waar culturele 

projecten, kunst-

zinnige work-

shops, socrati-

sche gesprekken, 

symposia, trainingen en concerten gegeven 

kunnen worden. Ontmoeten en samenbren-

gen is het devies. 

 

Wanneer je het terrein betreedt straalt alles 

op het erf rust en gemoedelijkheid uit. De 

bewoners van de lege paardenbak staan 

rustig te grazen in het veld en even verder-

op scharrelt een kip. Het verkeer is hier 

niet te horen en stilte regeert. Op het mo-

ment dat ik de achterdeur van een woning 

bereik wordt ik hartelijk welkom geheten 

door Joke van der Weide, ze neemt mij 

mee naar een bijzonder en in een met Fin-

lands hout opgetrokken gebouw, het blijkt 

een kruising te zijn tussen een loods, ver-

gaderruimte, clubhuis, atelier en kleine 

concertzaal. Zeer multifunctioneel dus. 

 

Wat heeft jou er toe gebracht om dit op 

te zetten? 

“Tja, een lang verhaal en ik weet niet of dit 

voor de lezer wel zo interessant is. Ik ben 

o.a verliefd geworden op de mooie en 

boeiende en prachtige cultuur van Georgië. 

De prachtige liederen uit deze cultuur heb 

ik mij eigen gemaakt en probeer deze dan 

ook over te brengen op de mensen middels 

workshops en in koren. Daardoor reis ik, 

samen met anderen, veel naar dat land om 

hun prachtige cultuur verder te leren ken-

nen. Daar heb ik onder andere geleerd dat 

kunst en levenskunst een verbindende fac-

tor kan zijn tussen verschillende culturen 

met elk hun eigen culturele achtergrond. 

Daar heb ik ontdekt dat Kunst universeel is 

en niet gebonden aan taal, grenzen en cul-

turen. Kunst werkt nu eenmaal verbindend, 

is alles overstijgend en daardoor een uit-

stekend middel  om te helpen te integre-

ren.” 

Je hebt hier een ongelooflijke hoeveel-

heid activiteiten op het gebied van kunst 

en levenskunst. 

“Ja, ik ben deze kunstwerkplaats begonnen 

om door middel van kunst ontmoetingen te 

organiseren tussen mensen met verschil-

lende culturele achtergronden. Wat er tus-

sen mensen gebeurt, de essentie van de 

ontmoeting, daar gaat het mij om. En de 

aanwezige interesse in kunst en levens-

kunst, de vele activiteiten op dat gebied, 

worden hier gecombineerd met dagopvang, 

arbeids-en re-intergratietrajecten voor 

mensen die psychisch, sociaal en maat-

schappelijk aan de grond zitten. Je vindt 

hier een grote verscheidenheid van men-

sen, gewoon mensen zoals jij en ik, maar 

ook mensen met een flinke ‘rugzak’, en 

ook mensen die het even niet meer zien 

zitten en een time-out of een steuntje in de 

rug nodig hebben. Zij kunnen zich hier 

ontwikkelen. Met recht een bijzondere  

combinatie, bijzonder en vreemd. Want het 

uitgangspunt is dat interesse en enthousi-

asme  



opgewekt moeten worden waardoor men-

sen zich aangesproken voelen in hun zelf- 

herstellend vermogen. Hoe benader je de 

mens? Richt je op factoren die gezondheid 

en welbevinden  stimuleren in plaats van 

de factoren die ziekte veroorzaakt heeft.” 

 

Dit is een heel pakket, hoe doe je dit al-

lemaal? 

“We zijn nu 12½ jaar bezig en hebben een 

uitgebreid netwerk samengesteld waaruit 

wij veel kennis kunnen putten. We hebben 

een aantal vrijwilligers en regelmatig zijn 

hier professionals om lezingen te geven 

over hun vakgebied. We bieden kunstzin-

nige vorming, muziek, zang en cultuurpro-

jecten aan, we bieden  ook workshops, 

trainingen ( zoals teambuilding voor be-

drijven ). Dit kan met behulp van het paard 

als coach. De docent vertolkt uitsluitend 

wat het paard laat zien. Deze trainingen 

zijn er op gericht de praktijk van samen 

werken en leven te verbeteren.  

Ook hebben we een periode socratische 

gesprekken gevoerd. Dit zijn geen discus-

sies  maar vooral delen we  ervaringen en 

worden er vragen te gesteld. Om zo al vra-

gend tot ontdekkingen te komen.  Onder-

zoek waarin wij onze ideeën scherpen aan 

die van anderen. Om zo tot nieuwe inzich-

ten te komen. Samengevat kan je stellen 

dat het ‘denkgesprekken’ zijn over de 

fundamentele waarden en denkbeel-

den.” 

 

Ik las dat er hier ook dagbesteding 

wordt aangeboden? 

“Ja, drie dagen per week zijn hier mensen 

die wij dit aanbieden, in het kader van 

maatschappelijke participatie en re-

integratie naar de arbeidsmarkt proberen 

wij de aanwezige sociale vaardigheden te 

optimaliseren en hen bewust te maken van 

hun eigen talenten. Daarnaast is het een 

‘must’ om weer dagritme en structuur te 

ervaren. Zelfredzaamheid en het helpen bij 

een toekomstplanning zit ook in het pak-

ket.” 

 

Hoe moet ik mij dat voorstellen? 

“We hebben hier diverse  werkgebieden 

waarin en waarop men zich kan storten. 

Denk bijvoorbeeld aan kunstzinnige vor-

ming bv. vilten, schilderen, tekenen. We 

hebben  een houtwerkplaats/atelier, het 

verzorgen van de tuin, onderhoudswerk 

van het terrein, koken en/of brood en taart 

bakken, niet onbelangrijk, werken met 

paarden, het verzorgen, mennen en com-

municeren met hen. Onze cliënten worden 

in staat gesteld om in contact te komen met 

zichzelf en anderen door middel van 

kunstzinnige, arbeidsmatige en ambachte-

lijke activiteiten ter bevordering van socia-

le en maatschappelijke re-integratie en par-

ticipatie.  Zo dat is er uit,” eindigt ze haar 

verhaal. 

 

Door de jaren heen heb je heel wat men-

sen hier ontmoet, welke herinneringen 

zijn je bij gebleven? 

“Wat ik  bijzonder vind is het gegeven dat 

er minimaal 12 voormalige cliënten weer 

op beide benen staan en een betaalde baan 

hebben . Die niet terug gevallen zijn in oud 

gedrag! Ook de vroegere dak- en thuislo-

zen uit Amsterdam die hier al 10 jaar on-

derdak vinden en als volwaardige burgers 

nu als collega’s heel plichtsgetrouw hun 

taken doen en daar verantwoording voor 

kunnen nemen. Ze vinden hier rust en ge-

zelligheid, worden in hun waarde gelaten 

en kunnen  bij  tanken.” 

 

 

 

 



 

 

”Ook bijzonder is dat hier mensen komen 

uit heel verschillende stromingen met al-

lemaal hun eigen waarheid en filosofie. 

Daar kan ik respect voor hebben. In ben 

het dagelijks leven met als zijn facetten en 

ontmoetingen als een prachtige scholings-

weg gaan zien . We blijven leren en groei-

en naar elkaar!  En ja en dat geeft ons hier 

een enorme ‘boost’.” 

Quinta Essentia is vanwege haar indeling 

uitstekend geschikt voor trainingen, cur-

sussen, lezingen en andere groepsactivitei-

ten en aan kookworkshops 

Meer info? Kijk op 

www.kunstwerkplaats.com 
Dick de Jong 

 

 

                   Vriend 
Soms is het prettig om alles eens op een 

rijtje te zetten en dan kom ik bij het hoofd-

stuk vriendschap tot de volgende constate-

ring: Je hebt vrienden in verschillende gra-

daties, als je dat zo mag noemen:  

 

*Vrienden, die je vaak ziet, waarvan jij 

denkt dat het vrienden zijn, maar wan-

neer je ze echt nodig hebt zijn ze er niet. 

*Vrienden, die je maar één of twee keer 

per jaar ziet, waarvan jij denkt dat het 

vrienden zijn en die ongevraagd op de 

stoep staan en er dan voor je zijn. 

*Vrienden die vrienden zijn maar waarmee 

het contact altijd oppervlakkig zal blij-

ven,  kortom prettig gezelschap maar 

geen diepgang. 
 

Maar je hebt ook Vrienden met een hoofdletter.  

 

*Iemand waarmee je intieme gevoelens kunt bepra-

ten,  zelfs zo intiem dat je deze niet eens aan je 

partner kwijt wilt,  

*Iemand waarvoor je een ‘praatpaal’ wilt zijn.  

*Iemand waarmee je samen kunt lachen en merkt 

dat je vaak op dezelfde golflengte zit. 

*Een vriend waar je graag eens een biertje mee 

drinkt. 

*Iemand van wie je soms schrikt, omdat je elkaars 

gedachten soms ongemerkt aanvult zoals in een 

huwelijk. 

 

Kortom een vriend voor het leven, op wie je zuinig 

moet zijn. 

                                                

 

         SENIOREN ACTIVTEITEN 

 

                              
Seniorencafé 

Donderdag 25 April was het laatste senio-

rencafé van dit seizoen. Het café gaat weer  

open op donderdag 5 september vanaf 

13:30 uur. 

 

Seniorenbrunch 

Op donderdag 29 augustus kunnen alle se-

nioren vanaf 10:30 uur aanschuiven bij de 

seniorenbrunch. 

Wel graag vooraf aanmelden s.v.p. 

Lever onderstaand briefje in bij het Dorps-

huis. 

(e-mailen mag natuurlijk ook!) 

 

 

 

Ja, ik neem deel aan de seniorenbrunch en 

kom in totaal met ….. personen. 

 

Voornaam:    __________________ 

Achternaam: __________________ 

 

Email: henk.ruighaver@ziggo.nl 

 

http://www.kunstwerkplaats.com/
mailto:henk.ruighaver@ziggo.nl


 

Voor degene die sinds kort zijn komen 

wonen in één van de nieuwe vele gezellige 

wijkjes in Zwaanshoek misschien eerst 

onszelf eens voorstellen. Wij zijn dus team 

“Feestweek Zwaanshoek” Klinkt gezellig 

he? Dat is het ook. En in tegenstelling tot 

wat onze naam doet vermoeden houden 

onze feestjes niet op bij die ene week. 

Wij streven er naar (en pretenderen soms) 

de bindende factor van het dorp te zijn.  

Eigenlijk het hele jaar door organiseren wij 

voor de “jonkies” tot en met de “oudjes” 

tal van activiteiten. 

Wij houden o.a. Cola Disco’s voor de 

“humpies” uit het dorp. Althans niet alléén 

het dorp. Maar ook de kinderen van de ba-

sisschool zijn natuurlijk altijd welkom op 

deze avonden. Voor de oudere jeugd heb-

ben wij enkele keren wat avondjes uitge-

probeerd maar helaas nog zonder succes. 

En eigenlijk van begin 20 tot ver in de 90 

gaan regelmatig de voetjes van de vloer. 

Dit kan tijdens o.a. de kroegavond(en) die 

wij organiseren. Er is dit jaar voor het eerst 

een druk bezochte “Pubquiz” geweest, wij 

houden van carnaval, Oktoberfesten, en wij 

organiseren een spooktocht en diverse 

filmavonden. Sinds afgelopen jaar houden 

wij ook thema “samen-eet” avonden voor 

Zwaanshoek. Zo hebben wij in de winter 

een druk bezochte stamppotten avond ge-

had en onlangs nog een “indische avond”. 

In de zomer (Als voorproefje op de feest-

week) houden wij een BBQ op het plein 

van ons “thuishonk” Dorpshuis de 

“OASE”. 

 

Als Feest der Feesten houden wij ieder jaar 

(voor de kids) een kindervakantieweek. 

(Wij noemen het week maar stiekem is het 

maar van Woensdag t/m/ Vrijdag) Dit jaar 

houden wij hem van 21 t/m 23 Augustus 

en (in tegenstelling tot voorgaande jaren) 

doen wij de “grote mensen’ Feestweek van 

29 Augustus tot en met 1 september. (dus 

niet gelijktijdig) 

De Zaterdag in de feestweek  houden wij al 

sinds jaar en dag (volgens mij sinds 1788) 

een spellendag. Die dag staat in het teken 

van “Gezellig samen actief zijn” maar hier 

geven wij elkaar geen duimbreedte toe. 

Knokken, puzzelen, bikkelen en naderhand 

lekker een koud drankje in de feesttent. 

 

Over een aantal weken valt er vanzelf een 

boekje met het programma op uw deurmat. 

Wedden dat wij u gaan begroeten op één 

van de feestavonden? Het overzicht met de 

overige feestjes kunt u terugvinden op on-

ze website www.feestweekzwaanshoek.nl 

Zoals u dus kunt lezen staan er (bijna) ie-

dere maand/seizoen enkele prachtige 

avonden op het programma. Dit doen wij 

met een niet al te groot team als harde 

kern. Denkt/ voelt u dat u een bijdrage kunt 

leveren aan één of meerdere avonden dan 

zou u ons daar heel erg mee helpen. Het 

kan zijn van een keertje bardienst draaien, 

opbouwen, opruimen, organiseren of wat 

dan ook…. U bent meer dan welkom. 

 

Bent of kent u een ondernemer die ons fi-

nancieel kan ondersteunen bij onze feestjes 

dan kunt u contact opnemen met Ronald 

(06-218 211 32) , Paulien (06-29 453 117)  

of Maikel (06-48 5999 66) 

Wij streven er namelijk naar om de feestjes 

vrij toegankelijk te maken. Dus als het 

even lukt zonder entreegeld o.i.d. te moe-

ten vragen. En eerlijk…door onze sponso-

ren lukt ons dat al jaar in, jaar uit. 

 

Komt u de feestweek gezellig een drankje 

met ons meedoen?  Zwaanzinnig gezellig 

lijkt dat ons. 
Paulien, Monique, Henk, Reinier, Ronald, Robin 

& Maikel  

 

Resumé 

*De kindervakantie week is gepland in de 

week van 21 – 23 augustus. 

 *De grote mensen feestweek tussen 29 

augustus en 1 september. 

       Kras in je agenda c.q. balboekje. 

 

http://www.feestweekzwaanshoek.nl/


 

PROJECT DUINPOLDERWEG 

Begin juli wordt een advies- en ingeni-

eursbureau betrokken bij project Duin-

polderweg 

Eind vorig jaar is het voorkeursalternatief 

van de Duinpolderweg vastgesteld. Dit al-

ternatief gaat het projectteam in de 

planuitwerkingsfase uitwerken van schets-

ontwerp tot voorlopig ontwerp. De voorbe-

reidingen voor deze fase zijn in volle gang. 

Zo is de selectieprocedure voor een advies- 

en ingenieursbureau gestart dat gaat helpen 

bij de planuitwerking. Als alles volgens 

planning verloopt, is begin juli bekend 

welk bureau dat gaat doen. 

Wat doet het  

advies- en ingenieursbureau? 

Het bureau werkt het huidige schetsont-

werp (het voorkeursalternatief) uit tot een 

voorlopig ontwerp en stelt een provinciaal 

inpassingsplan op. Belangrijke eis bij de 

selectie is de vraag hoe het bureau omgaat 

met innovaties en het duurzaam aanleggen 

van de tracés en het zorgen voor verduur-

zaming van het beheer en onderhoud. Denk 

daarbij aan CO2-neutraal aanleggen en on-

derhouden van de wegen en aan het op-

wekken en opslaan van energie. Het bureau 

ondersteunt eveneens bij het participatie-

traject. 

 

Gesprekken na de zomer 

Het huidige zogeheten ‘voorkeursalterna-

tief ’ met als belangrijk onderdeel een weg 

van Haarlemmerstraat in Hillegom, door 

de Oosteinderpolder en langs Zwaanshoek, 

naar de Nieuwe Bennebroekerweg bij 

Hoofddorp, moet uitgewerkt worden en er 

wordt een ‘inpassingsplan’ opgemaakt. 

De planuitwerking moet ergens in 2022 

zijn afgerond en de start vanb de feitelijke 

aanleg van de wegen staat nu gepland voor 

medio 2024. 

SLECHT IDEE 

Op zondagochtend 7 april om 5.30 uur in 

de ochtend brak een felle brand uit in een 

loods in Zwaanshoek. Later bleek dat er 

illegaal mensen in de loods woonden. Ge-

lukkig raakte niemand gewond. Het voor-

val toont weer eens aan dat illegale bewo-

ning geen goed idee is. 

Een ondernemer die arbeidsmigranten 

huisvest in een bedrijfspand waarin hij 

woningen heeft gemaakt. Of iemand die in 

scheiding ligt, dringend onderdak nodig 

heeft en tijdelijk in het kantoortje boven 

een bedrijfsruimte trekt. Hoe vaak het pre-

cies voorkomt is onbekend, maar dat het 

gebeurt staat vast: illegale bewoning van 

bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Ille-

gale bewoning wil zeggen dat wonen op 

die plek niet mag volgens het bestem-

mingsplan.  

 

 

Burgemeester Onno Hoes: 

"Illegale bewoning is geen goed idee. 

Vooral niet omdat het kan leiden tot onvei-

lige situaties, in de eerste plaats voor de 

bewoners zelf. Want de woningen voldoen 

vaak niet aan de regels voor brandveilig-

heid. Meldt het daarom bij de gemeente als 

je niet zeker weet of jouw woonsituatie 

illegaal is, of als je een situatie met illegale 

bewoning kent.” 

 

 

 



Kort geleden werd voor het tweede achtereen-

volgende jaar de avondvierdaagse verzorgd door 

het avondvierdaagseteam van obs de 

ZWANEBLOEM. Er werden verschillende af-

standen gelopen, de 3 – 5 en 10 kilometer. 

De stuwende kracht achter dit populaire evenement 

is Cindy Roodzand. Samen met Marjolein, Moni-

que en nog een aantal vrijwilligers hadden ze de 

handen vol om het één en ander in de juiste banen 

te leiden.

 
Ze wilden niet weer botsen tegen het gegeven dat er 

per ongeluk een route niet goed uitgemeten was, 

Vorig jaar overkwam het hen, bij de intocht op de 

laatste dag, druppelden na reeds 25 minuten de eer-

ste lopertjes al binnen. Dat was schrikken maar na 

razendsnel improviseren is het toch nog goed ge-

komen. Daar was bij deze editie geen sprake van 

bovendien had men vier dagen prachtig weer! Het 

was weer, als vanouds erg gezellig druk en, niet 

onbelangrijk, er waren geen uitvallers. 

 

Bij binnenkomst stonden niet alleen de pappies en 

mammies en bekenden met de gebruikelijke bloe-

men  te wachten op de lopertjes maar ook de razend 

populaire ‘knuffelzwaan’. Iedereen, die er maar om 

vroeg, kreeg een knuffel. Een dweilorkest maakten 

het plaatje compleet. Succes verzekerd.      

 

 

 

             



    ..            

 

 

 

            

Tekst en foto’s: Dick de Jong 
 

 

 



 

ZILVEREN MEERRADIO MICROFOON 

 

Wie heeft er als kind zijnde niet van gedroomd? 

MeerRadio heeft voor het derde achtereenvol-

gende jaar een workshop ‘Maak nieuws bij 

MeerRadio’ gegeven. Bij scholen is deze work-

shop zeer populair en de handschoen wordt dan 

ook elk jaar graag door ze opgepakt. De op-

dracht is duidelijk: Maak een zelfgemaakte 

nieuwsuitzending. 
En zo kan het gebeuren dat je als leerling van een 

winnende groep plotseling in een echte radiostudio 

zit. En ook nog eens een prijs uitgereikt krijgt. 

Wauw! Dat is gaaf! De glunderende gezichten ver-

telden genoeg. MeerRadio geeft deze workshop in 

samenwerking met cultuurcentrum Pier K en wordt 

gegeven in twee delen. Eerst komt een ervaren 

journalist die de klas deelgenoot maakt van zijn 

journalistieke ervaringen en vertelt dan over hoe het 

nieuws gemaakt wordt, de mediaervaringen en be-

reidt de klas voor op het praktijk gedeelte. Daarna 

wordt er een bezoek gebracht aan de studio’s en 

maken ze samen, onder begeleiding van een radio-

technicus, een door hen zelf gepresenteerde uitzen-

ding.  

 

KOPKLAS 
Het is niet eenvoudig want een belangrijk vereiste 

is dat je de Nederlandse taal goed machtig bent. In 

de Kopklas krijgt de leerling de kans om in één jaar 

tijd de taalachterstand in te lopen. Aan het eind van 

de Kopklas krijgt men een schooladvies, dat vaak 

minstens een niveau hoger is dan toen ze van de 

basisschool kwamen.  

De tweede prijs werd zeer geprezen; “zeer gemoti-

veerd, positieve en leergierigen die allemaal trots 

zijn om in de Kopklas te zitten. Ze hebben enorm 

hun best gedaan om te bewijzen dat je, ondanks een 

taalachterstand, een uitdaging kan aangaan en een 

prijs kan winnen met het maken van een radio-

nieuwsuitzending. De jury wil benadrukken dat dit 

een topprestatie is wanneer je beseft dat sommige 

leerlingen uit de Kopklas Amsterdam locatie IJ-

burgCollege pas 2 jaar in Nederland zijn.” 

 

FLEXIBILITEIT 

De leerlingen van groep 7 van obs De Zwanebloem 

in Zwaanshoek wonnen de eerste prijs en daarmee 

de Zilveren MeerRadio  Microfoon. Zij maakten, 

volgens de jury, de beste, door basisscholen zelf 

gemaakte nieuwsuitzending in de workshopserie 

“Maak Nieuws bij MeerRadio”. " De jury was tij-

dens de voorbereidingen en het studiobezoek onder 

de indruk van de flexibiliteit van de leerlingen van 

De Zwanebloem. Er moest hier en daar wat gescho-

ven worden met rollen en teksten, de scherpe 

nieuwsgierige vragen en de aankondigingen in het 

interview vielen op, er was een opvallend goede 

techniekbijdrage, een goed improvisatievermogen 

én een duidelijk gevoel voor radio bij meerdere 

leerlingen. Verder waren de leerlingen zeer enthou-

siast en talentvol."  

De prijzen werden uitgereikt in de bomvolle radio-

studio van MeerRadio door wethouder Marja Ruig-

rok en voormalig medewerkster van MeerTelevisie 

en nu radio- en televisiepresentatrice in Hilversum, 

Marieke Elzinga. Zij won dit jaar de Zilveren Radio 

Vrouw als de beste vrouwelijke DJ. In 2017 won zij 

de Aanstormend Talent Award. 

Kijk voor meer informatie op 

www.meerradio.nl/educatie 

 
Dick de Jong 
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Foto’s: Dick de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             



 

 

 



 


