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VOORWOORD 

Deze keer een extra dikke editie en met reden. 
De gemoederen zijn hier en daar in ons dorp behoorlijk in 

beroering geweest en nog. Dit heeft alles te maken met 

de problematiek rondom de Duinpolderweg. Dus heeft de 

redactie het zinvol gevonden hier extra aandacht aan te 

besteden. Het begon allemaal op 27 juni j.l. toen ver-

scheen de Nieuwsbrief van de Provincie Noord-Holland 

met als inhoud het definitieve voorkeursalternatief Duin-

polderweg.  

 

HET VERRAAD VAN DE STATEN ( 1 ) 

Het donderde en bliksemde in Zwaanshoek. Het onge-

loof op de gezichten zag je gewoon ter plekke omslaan 

naar woede. Het college van de Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland heeft een totaal andere beslissing 

genomen dan door veel inwoners van het dorp was 

aangegeven en verwacht. Kort geleden verzamelden 

zich ongeveer 40 mensen bij één van hen thuis om niet 

alleen hun afschuw van het besluit te spuien maar ook 

om actieplannen te maken.  
 

Wat is er aan de hand? Al jaren lang wordt er gesproken 

vergaderd en gelobbyd  over het tracé van de nog aan te 

leggen Duinpolderweg. De hete aardappel werd regelma-

tig heen en weer geschoven en eindelijk werd kort gele-

den een door 2/3 deel van de betrokken dorpen en buurt-

gemeenschappen een  gesteund ‘voorkeursvoorstel’  ge-

presenteerd, de Zuidelijke variant. Er ging bij velen een 

zucht van verlichting door het lijf. Al tientallen jaren 

probeert Zwaanshoek het dorp uit het verdomhoekje te 

krijgen en dat wil maar niet lukken. Kijk maar eens ach-

ter om; geen enkel dorp of buurtgemeenschap wilde een 

begraafplaats hebben dus doe maar Zwaanshoek. Een 

Zuiveringsinstallatie van het rioolwater? In Zwaanshoek. 

Ieder dorp heeft al jaren lang verkeersremmende maatre-

gelen genomen. Zwaanshoek heeft na lang vergaderen, 

heel lang vergaderen eindelijk ook een aangepaste weg 

gekregen met daarbij loze beloftes. Resultaat; men rijdt 

niet alleen nog harder door het dorp, het is ook nog eens 

gevaarlijker geworden.  

Daarnaast rijdt er nu nog meer verkeer door het dorp dan 

voorheen. Dus de Zuidelijke variant als voorkeursalterna-

tief voor de Duinpolderweg werd dan ook door velen ge-

zien als een grote ontlasting qua verkeer.  

De (door de provincie ingestelde) brede maatschappelijke 

adviesgroep wenste een zuidelijke variant, deze wordt nu 

ter zijde geschoven en wordt Zwaanshoek geconfronteerd  
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met een toename van verkeer door het 

dorp. Ook met het afsluiten van de Spie-

ringweg tussen de Bennebroekerweg en de 

Hillegommerdijk waardoor Zwaanshoek in 

tweeën wordt gedeeld. Bovendien is er een 

rondweg noordelijk om Zwaanshoek ge-

pland deze is, volgens de Dorpsraad, ook 

met flankerende maatregelen aan te pak-

ken. Mensen moeten hun huizen uit, be-

drijven moeten verkassen voor de vier-

baansweg. "Deze variant biedt voor ons te 

weinig oplossing en te veel overlast. We 

zijn gewoon de klos." Aldus Wim Kruyt, 

voorzitter van de Dorpsraad. 

 

Nu ging in september j.l. het college van 

Gedeputeerde Staten  Zuid-Holland een 

keuze maken. Het uur U was daar. Een 

veertig tal betrokken inwoners van 

Zwaanshoek zijn vooraf bij elkaar geko-

men om de situatie te bespreken. Er zijn 

plannen gemaakt en uitgewerkt en men 

ging nog nauwer samenwerken met de an-

dere actiegroepen. Op 7 september ging 

men dan ook  naar Den Haag om het colle-

ge van de Staten van Zuid Holland te be-

wegen om nader onderzoek te doen naar 

het ontsluiten van Hillegom. Want dat zijn 

de eigenlijke beweegredenen van dit ge-

nomen besluit. Er zijn eenvoudige alterna-

tieven bedacht die niet alleen efficiënter en 

goedkoper zijn maar ook meer draagvlak 

hebben, aldus één van de initiatiefnemers 

van deze groep. Veel betrokkenen zijn of 

in een klankbordgroep gestart of hebben 

regelmatig de voorlichting bijeenkomsten 

bezocht en zijn gemotiveerd in de in-

spraakprocedures gestapt. Wat nu dreigt te 

gebeuren is dat al deze ‘inspraken’ en 

‘luisteren’ naar de inwoners die het betreft 

een wassen neus is gebleken en dat het een 

politiek machtsspel is geworden die bur-

gers in de kou laat staan. Volgend jaar zijn 

er verkiezingen, misschien wijs om het de-

finitieve besluit daar over heen te tillen?  

‘Wellicht andere mensen, andere zienswij-

zen…?’  
Dick de Jong 

 

HET VERRAAD VAN DE STATEN (2) 

Zwaanshoek moet na vandaag nog meer 

vrezen voor de provinciale Duinpolderweg 

dwars door het dorp. De Provinciale Staten 

van Zuid-Holland kozen op 19 september 

voor de route door Zwaanshoek, van Hille-

gom naar Hoofddorp. Er waren twee voor 

Zwaanshoek gunstigere varianten, maar 

daar kozen de politici niet voor, een laatste 

oproep van de gemeente Haarlemmermeer 

ten spijt. Al eerder had deze gemeente na-

melijk kenbaar gemaakt met elke variant 

akkoord te gaan, onder druk van bouwop-

gaven door het Rijk en met vergoeding van 

de verdubbeling van de Nieuwe Benne-

broekerweg door de provincie in het voor-

uitzicht gesteld. 

De provincies Noord- en Zuid-Holland 

willen de nieuwe Duinpolderweg dwars 

door Zwaanshoek laten lopen. Daardoor 

moeten mensen hun huizen uit en moeten 

bedrijven verkassen voor de vierbaansweg. 

Een deel van het dorp wordt afgesneden en 

er wordt méér sluipverkeer verwacht over 

de Bennebroekerweg in het dorp in plaats 

van minder. 

Eén van de insprekers namens Zwaans-

hoek, Lodewijk Kamps, gaf aan dat de be-

woners dit niet zomaar laten gebeuren. 

"We gaan dit tot de hoogste instanties aan-

vechten, want wij laten ons niet uit onze 

huizen jagen." 

Zie internet: Duinpolderweg snijdt dwars door 

Zwaanshoek heen: "Wij zijn gewoon de klos" 

Meerderheid 
In de Provinciale Staten van Noord-

Holland is waarschijnlijk geen meerder-

heid voor deze variant door Zwaanshoek, 

maar in onze provincie hoeven Gedepu-

teerde Staten op dit onderwerp vreemd ge-

noeg niet te luisteren naar de gekozen poli-

tici. Gedeputeerde Staten hebben zich dui-

delijk vóór de Duinpolderweg door 

Zwaanshoek uitgesproken.  

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228322/Duinpolderweg-snijdt-dwars-door-Zwaanshoek-heen-Wij-zijn-gewoon-de-klos
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228322/Duinpolderweg-snijdt-dwars-door-Zwaanshoek-heen-Wij-zijn-gewoon-de-klos


De Provinciale Staten van Noord-Holland 

gaan zich er nog wel over uitspreken. On-

duidelijk is echter of zij nog in kunnen 

grijpen op het besluit voor de variant die 

ook door de Oosteinderpolder bij Benne-

broek moet lopen. Veel insprekers zijn 

boos dat dit natuurgebied sneuvelt. Bloe-

mendaal, Heemstede en de gemeenteraad 

van Haarlemmermeer willen deze variant 

niet, maar zij hebben het nakijken. 

Jan Luijben woont aan de Spieringweg en 

wordt straks buurman van de Duinpolder-

weg. Hij is teleurgesteld. "Het is bedroe-

vend om te zien hoe sommige partijen in 

Zuid-Holland vóór stemmen, met boter-

zachte beloftes vanuit Gedeputeerde Sta-

ten, om te kijken naar fietsverbindingen, 

verdiepte aanleg door de Oosteinderpolder 

en een aquaduct onder de Ringvaart. Maar 

we voelen ons vooral door onze eigen ge-

meente en de provincie Noord-Holland in 

de steek gelaten." 

Zie internet: Provincies zetten definitief in op aanleg 

omstreden Duinpolderweg: "Verraad aan bevolking" 

Sluipverkeer 
Zwaanshoek is bang voor meer sluipver-

keer en verlies van leefbaarheid. Boven-

dien zien de inwoners het dorp straks in 

tweeën gedeeld worden door de weg. Vol-

gens inspreker Kamps hebben de provin-

cies deze keuze vlak voor de zomervakan-

tie bekendgemaakt. Er was weinig tijd om 

protest te voeren. "Een ondemocratische 

overvaltechniek en een overhaaste beslis-

sing", meent Kamps. "Bovendien is nut en 

noodzaak van die weg helemaal niet aan-

getoond." 

Er zijn wel kleine overwinningen behaald 

voor de Noord-Hollandse gemeenten. Het 

geplande doortrekken van de provinciale 

weg N208 vanuit Hillegom naar de N206, 

bij Vogelenzang, is voorlopig van de baan. 

Daarmee komt de doelstelling voor een 

regionale ontsluiting te vervallen. Boven-

dien krijgen de gemeenten nog wel in-

spraak bij het uitwerken van deze gekozen 

middenvariant. Dat geldt ook voor de ge-

plande rondweg ten noorden van Zwaans-

hoek. Maar vooralsnog legt men zich hier 

in Zwaanshoek niet bij neer. "Het besluit-

vormingsproces klopt van geen kant en de 

gemeenteraad is met overgrote meerder-

heid tegen deze variant. Het is nog geen 

gelopen race en we moeten nu elke stro-

halm aangrijpen om te voorkomen dat deze 

voor Zwaanshoek desastreuze variant er 

komt, in welke vorm dan ook." 
Tekst  Jan Luijben:  

Actiegroep bewoners Spieringweg 

                NOG Beter 2.0 

 

Wat betekent de Middenvariant van de 

Duinpolderweg voor Zwaanshoek? 

 

1. File en verkeersdrukte in het dorp. 

Bij de Middenvariant, kan het verkeer uit 

Hillegom, dat ook gebruik blijft maken van 

de sluiproute via Zwaanshoek, geen ge-

bruik meer maken van de Spieringweg, 

omdat deze wordt afgesloten. Men wordt 

gedwongen de Hillegommerdijk en Ben-

nebroekerweg door het dorp te nemen.  

2. Gevaarlijke verkeerssituaties op de 

Spieringweg. 
Om het (sluip)verkeer vanuit Bennebroek 

terug te dringen, is een noorderlijke rond-

weg om Zwaanshoek gepland, waarbij de 

Bennebroekerdijk tussen de brug naar 

Bennebroek en de Bennebroekerweg wordt 

afgesloten. Deze rondweg sluit in het dorp 

aan op de Spieringweg. Deze weg is abso-

luut niet geschikt voor dergelijke hoeveel-

heden verkeer en levert nog meer gevaar-

lijke verkeerssituaties op dan nu al het ge-

val is. 

 

3. Geen aansluiting op de Duinpolder-

weg vanuit Zwaanshoek. 

Zwaanshoekers zelf hebben geen toegang 

tot de Duinpolderweg. Ook zij zullen ge-

bruik moeten blijven maken van de ‘oude 

route’. Dit levert dus geen voordeel op 

voor het dorp zelf. 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227044/Provincies-zetten-definitief-in-op-aanleg-omstreden-Duinpolderweg-Verraad-aan-bevolking
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227044/Provincies-zetten-definitief-in-op-aanleg-omstreden-Duinpolderweg-Verraad-aan-bevolking


 

 

De ontwikkelingen blijven maar doorgaan 

In 2012 heeft dr. E.R.Niewenhuis een beter 

alternatief voor een Duinpolderweg ont-

wikkeld. In mei 2016 is er een update uit-

gekomen. 

Vandaar het voorstel: NOG Beter 2.0: 

Een betere oplossing voor de verkeers-

knelpunten en het ontsluiten van de ge-

plande woningbouwlocaties (Ringvaartpa-

rels) Een oplossing die geen nieuwe knel-

punten veroorzaakt en natuur en landschap 

veel minder aantast. 
Internet: 

https://www.geenduinpolderweg.nl/resources/NOG-

Beter-2-0.pdf 

                                                     

.                  De zee 
Soms overvalt het me..., zomaar ineens. En 

iedere keer verbaast het me weer. Ik be-

doel, voor mijn gevoel mis ik de zee geen 

moment maar het blijkt in de praktijk toch 

iets anders te gaan. En wanneer ik alles 

eens op een rijtje zet kom ik tot verrassen-

de ontdekkingen; 

 

 Wanneer ik met vakantie ga regel ik het        

.    onbewust zo dat ik altijd in de onmid-   

.   dellijke nabijheid van de zee ben, 

 hoewel ik vijfenveertig jaar tien minu-

ten van het strand heb gewoond,  ging ik 

er niet iedere dag heen maar ik rook de 

zee wel iedere dag, 

 vele malen ben ik verhuisd en iedere       

.  keer kwam ik met hangende pootjes te.    

.   rug in de stad van de Jutters. Mijn huidi-  

.  ge woonplaats is prima, maar de zee hè!  

.   Die mis ik.  

 intens kan ik genieten van een strand-

wandeling, het liefst bij een storm. Of 

lekker rondje dijk fietsen, uiteraard met 

windje mee, 

 achteraf zwierf ik mijn hele jeugd al 

langs de Rotterdamse havens, 

 en vijfendertig jaar Koninklijke Marine 

zet toch een niet te onderschatten stem-

pel op je ‘ziel’. 

 vele malen ben ik verhuisd en iedere 

keer kwam ik met hangende pootjes te-

rug in de stad aan de zee, niet omdat dit 

nu zo’n geweldige stad is, maar de zee 

hè! Ik woonde eens een poosje in een 

stad omgeven door bossen en veel hei, 

prachtig. Maar in de zomer stikte ik er 

bijna... zo benauwd, wat heb ik verlangd 

naar zeewind, 

 Nu woon ik in een lieflijk ‘slaapdorp’ 

met het platte land naast de deur. Daar 

heb ik geen spijt van hoor maar de lief-

de voor de zee is er nog steeds. Regel-

matig ga ik even terug naar mijn trouwe 

vriend ‘de zee’. Dan geef ik mij over 

aan dat ‘gevoel’ en geniet ik met volle 

teugen. Soms kan ik weg mijmeren hoe 

het aan boord was, zo na de wacht of 

werk, even lekker uitwaaien aan dek. 

Turen op het halfdek in het kielzog en 

dromen van hen die je lief zijn. Nu heb 

je de laatste haven gevonden en droom 

je van de zee.... de cirkel is rond. 
        DJ.     

             kijk ook eens op  www.dj-producties.nl               ©  2018 

 

 

Seniorenbruch 
Donderdag 30 augustus was het weer zo 

ver. De “Seniorenbrunch”, onderdeel van 

de Zwaanshoekse feestweek. Zo’n 60 seni-

oren waren aanwezig en ze werden ver-

welkomd met koffie en “iets lekkers”. Tij-

dens deze ochtend was er ook nog een ver-

rassing voor het dorp.  

Een medewerkster van het “Oranjefonds” 

was aanwezig om een cheque te overhan-

digen van  € 3.000,=. 

 

https://www.geenduinpolderweg.nl/resources/NOG-Beter-2-0.pdf
https://www.geenduinpolderweg.nl/resources/NOG-Beter-2-0.pdf
http://www.dj-producties.nl/


 

 
 

Rina Verbeek van “Stichting Dorpshuis 

Zwaanshoek” kreeg die cheque overhan-

digd. Deze cheque kreeg ze omdat in maart 

dit jaar de straatprijs van de  “Postcode Lo-

terij” in Zwaanshoek was gevallen. Een  

nieuwe geluidsinstallatie staat hoog op het 

verlanglijstje! Die gaat er nu zeker komen.  

   

         
 

Het hoogtepunt van deze dag is altijd de 

brunch. Dit keer verzorgd door onze 

dorpsgenoot (slager) Dick Reus. Compli-

menten voor de heerlijke salades en ge-

haktballetjes. De visschotels werden ver-

zorgd door de dames van het “Seniorenca-

fé”! Al met al een goed buffet waar ieder-

een van heeft genoten.  

SENIORENCAFE 

Het Seniorencafé is dus weer open en er is 

weer voldoende animo voor klaverjassen, 

bridgen en de "verhalentafel". Zegt het 

voort! 

Zoals vanouds is er weer voldoende be-

langstelling klaverjassen, bridgen en de 

‘Verhalentafel’. 

 

 IN DE SCHIJNWERPER 

 

KRINGLOOPWINKEL ‘t ZWAANTJE’ 

Eigenlijk zegt deze foto genoeg, wie kent 

hem niet? Jan Wesdorp, al 11 jaar HET 

gezicht van stichting Sociale Kringloop-

winkel ’t Zwaantje.   

 

        
 

Hij heeft zijn hele leven in de handel geze-

ten, heeft aardig wat bedrijven bestierd en 

toen hij 66 jaar werd (11 jaar geleden) be-

sloot hij met pensioen te gaan. Deed zijn 

schade/taxatie expertisebureau van de hand 

aan zijn zoon en bedacht ‘wat nu?’  Hij 

werd benaderd om een Kringloopwinkel  

op te starten in Uithoorn. Toen die na twee 

jaar naar behoren functioneerde kwam 

weer de vraag ‘wat nu?’ Na rijp beraad, hij 

kan namelijk niet stilzitten, besloot hij voor 

zichzelf te beginnen en startte de Stichting 

Sociale Kringloopwinkel ’t Zwaantje op.  



 

Wanneer komt het moment dat je zegt 

nu is het genoeg?’  
“Ha, ik zeg nu, over drie jaar stop ik, want 

dan wordt ik 80 jaar. Tenminste dat mag ik 

hopen. Ik zal dan het voorzitterschap over-

dragen aan een opvolger” 

Wat heeft jou er toe gebracht om een 

kringloopwinkel te beginnen. Veel men-

sen zullen zich het niet realiseren maar 

daar komt heel wat bij kijken. 

“Ja zeker, je kunt het vergelijken als het 

‘runnen’ van een klein bedrijfje. Daarnaast 

wilde ik wat terug doen aan de maatschap-

pij, want ergens ben ik best wel een sociaal 

bewogen mens. Na een jaar kwam ik mij-

zelf tegen, het werk was te veel voor één 

persoon dus zocht ik contact met diverse 

instellingen waaronder bijvoorbeeld ‘Ons 

tweede Thuis’. Zoals je weet werken daar 

mensen met een rugzakje en ook zij vinden 

het fijn om een zinvolle dagbesteding te 

hebben. Zo zijn er meer instanties te noe-

men waar ik mee samenwerk. Denk bij-

voorbeeld aan Justitie. Wist je dat er hier 

opgelegde ‘taakstraffen’ door justitie wor-

den uitgevoerd waar ik dan de begeleider 

van ben. In de afgelopen jaren heb ik er 

hier wel 90 tot honderd taakstraffen laten 

uitvoeren. 

Soms komen mensen ook gewoon aanlo-

pen en zeggen dat ze vrijwilligerswerk wil-

len doen en dat werkt prima. Er werken 

hier inmiddels 23 vrijwilligers van allerlei 

pluimage en in diverse dagdelen. We doen 

er alles aan om de sfeer onderling veilig, 

gezellig en betrouwbaar te houden.  

Het innemen en opbergen op de juiste 

plaatsen van de goederen wordt nu door 

hen verzorgd en dat geeft mij weer meer 

armslag. De mensen die hier komen vinden 

het hier gewoonweg geweldig 

De Kringloop Winkel is inmiddels een so-

ciaal ontmoetingspunt geworden, in het 

komend voorjaar openen wij hier een een-

voudige koffiehoek waar de klanten en 

medewerkers even een kopje koffie of thee 

kunnen gebruiken.” 

Heb je eigenlijk nog wel tijd voor hob-

by’s? 

“Jazeker, daar maak ik tijd voor. Ik zing al 

jaren in koren. Op dit moment zing ik in 

het koor Cantamoes een gemengd koor in 

Hoofddorp en in Zang en Vriendschap, bij 

beiden ligt mijn hart. Dus de komende drie 

jaren ben je nog niet van mij af.” eindigt 

hij met een brede glimlach. 
Dick de Jong 

 

 

Vrijdag 30 november houden wij, als team 

Feestweek een stamppotavond. Onze in-

steek is om de Zwaanshoekers op leeftijd 

samen te brengen. Deze avond rekenen wij 

€ 5,00 p.p.(en dan krijgt u van ons het eer-

ste drankje gratis) . Deze avond zal er voor 

de minder valide dorpsgenoten een pendel-

bus rijden die op gezette tijden op basis 

van aanmeldingen een vaste route gaat rij-

den (binnen de dorpsgrenzen)  om u op te 

halen en (misschien regent het  deze avond 

wel) ook weer op vaste tijden thuis af te 

zetten. Dit word mogelijk gemaakt door 

Taxi Randstad (Een fooitje voor de chauf-

feur is wellicht wel een lief gebaar).  

Drankjes kunnen afgerekend worden met 

de “feestweekmuntjes”. Deze zijn die 

avond ook te kopen. Er is pin aanwezig. 

Vooraf aanmelden is wel gewenst (i.v.m. 

de inkopen die wij moeten doen).Wij pro-

beren deze avond de producten lokaal af te 

nemen. Dus bent/kent u iemand die hierin 

iets  wil/kan betekenen, dan horen wij dit 

graag. Leuk als u gezellig een hapje en 

drankje mee komt doen. 

Aanmeldingen in de Feestweek-brievenbus 

in de OASE.  

Graag voor 27 october inschrijven s.v.p. 
Groetjes van het tTeam Feestweek Zwaanshoek: Paulien, 

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

Maikel.  

FEESTWEEK SUCCESVOL 

Hier onder een impressie 

Vrienden en vriendinnen van team feest-

week Zwaanshoek. Het zit er weer op…. 

Het Feest der feesten is tot een einde ge 



 

komen. Al weken voordat de feestweek 

van start gaat gaan wij met het team langs 

de deuren om de programmaboekjes rond 

te delen. Een NEE Sticker op de brieven-

bus kan nog wel eens genegeerd zijn, sorry 

daarvoor, maar ik kan het uitleggen. De 

gemiddelde “hulpjes” bij het verspreiden 

van de boekjes zijn vaak niet ouder dan 

pakweg 10?! Sommige kunnen zelfs nog 

niet eens goed lezen. Dat zijn dus de zoon-

tjes, dochtertjes van de teamleden van het 

feestweekteam vergezeld soms door 

vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes of 

buurjongentjes. Verwar dit a.u.b niet door   

kinderarbeid, nee absoluut niet. Dames en 

heren…. Dit is de volgende generatie 

Feestweek members.  Zij zijn het ook die 

de wildplakzuil wild beplakken. Die pos-

ters achter de ramen van hun slaapkamer-

tjes hangen, en die papa of mama een 

spreekwoordelijk zetje in de rug gaven 

voor de “werkweek” van pakweg gemid-

deld zo’n euhhhh heeeeeel veeeeel uren in 

de feestweek en voorbereiding.  Maar dat 

maakt ons niet uit, dat is de reden dat wij 

in het team zitten. Ook zijn wij van mening 

dat een NEE sticker niet de reden zou kun-

nen zijn voor het missen van deze prachti-

ge week. Een week die (zoals zovelen wel-

licht denken) niet in het teken staat van  

zoveel mogelijk “innemen” maar in het 

teken van verbinden, van samenzijn. 

 

Wij trapten de kindervakantieweek af op 

Woensdag met hulp van vaste stand-in  

Kim, en voor het eerst (en hopelijk kunnen 

wij de komende jaren weer op ze rekenen) 

Liesbeth en Monica. Vanwege het thema 

“Zwaanshoek op expeditie” was de kinder-

vakantieweek ook in dit thema. Er werden 

traditiegetrouw weer hutten gebouwd en 

beschilderd. Er werden raketten afgevuurd, 

voedselpakketten gezocht waarin proviand 

zat waarmee de kids (met hun begeleider 

uiteraard) de BBQ aan konden maken en 

genieten van zelf gezocht voedsel. Er was 

een boeiende lezing van Peter Siegel a.k.a. 

DJ Ventilator die kwam vertellen over 

“plastic soep” (een stukje educatie) en er 

waren dames van “Exotus Serpenti” die de 

kids kennis lieten maken met tal van rep-

tielen. Van Reuze kikkers, harige vogel-

spinnen, slangen tot schildpadden. Dus  

zouden de kids toch bijna omkomen van de 

honger, dan zouden ze in ieder geval weten 

welk dier ze wel konden eten, en welke 

niet. Haha. 

De kindervakantieweek zou wederom niet 

mogelijk zijn geweest zonder de hulp van 

ouders die een extra vakantiedag (of meer-

dere)  opgenomen hebben om dit feestje 

mee te vieren. Bij deze dan ook een dikke 

duim voor degene die geholpen hebben 

met sjouwen, verzorgen, timmeren, tillen 

en weet ik veel wat nog allemaal. Super 

bedankt. Zoals bekend loopt de kinderva-

kantieweek naadloos over in het feestje 

voor de oudere kinderen, de papa’s en de 

mama’s…. kortweg voor de rest van het 

dorp. Tijdens de kindervakantieweek is een 

deel van het feestweekteam al bezig om op 

het plein van de Oase de feesttent in te 

richten. De bars worden opgebouwd, de 

versiering opgehangen, het podium opge-

bouwd, licht opgehangen, zithoekjes neer-

gezet , het ontruimingsplan, vergunningen 

e.d.  doorgenomen met een afgevaardigde 

van de veiligheidsregio. 

 

            



 

Leuk detail is dat de beste man onder de 

indruk was van hoe gedetailleerd wij (ama-

teurs) hem konden voorzien van de infor-

matie die hij wilde horen (en meer!!) Is een 

schouderklopje in de goede richting!!  

Traditiegetrouw doen wij als team onder 

het genot van een drankje en het spel “30  

seconds” een laatste briefing op de woens-

dagavond waarna wij (redelijk) bijtijds ons 

bedje opzoeken.  

Donderdagavond stond er voor de volwas-

senen een “schuimparty” op het program-

ma. Deze avond hoort stiekem wel in de 

line-up, maar het duurt vaak even voor het 

loskomt. Maar als er één schaap over de 

spreekwoordelijke dam is….. DJ Vlunder 

deed een poging op dag 1 het dak er al af te 

draaien, maar zoals al eerder benoemd. 

Zelfs de ankertest (details in voorberei-

ding) hebben wij glansrijk doorstaan.  

Maikel heeft tijdens de seniorenbrunch een 

woordje tot “Zwaanshoek” mogen richten 

om de AED te promoten (hierover verder 

meer) en Zwaanshoek uit te nodigen  

voor een primeur “De stamppot-

avond”.(Voor de wellicht alleenstaan-

de/minder valide  60+ Zwaanshoekers).  

 

Wij doen als feestweekteam véél voor be-

paalde doelgroepen, maar merken dat an-

dere doelgroepen niet voldoende “gehoord 

worden”. Wij willen als team de oase weer 

laten bruisen en leunen hierin steeds dich-

ter naar het bestuur van de stichting. En dat 

voelt goed!! Naar horen en zeggen van 

twee kanten, dus dat gaat goed. De in-

schrijflijsten voor de “Stamppotavond” 

liggen in de Oase. Voor de mensen die 

minder goed ter been zijn zal er die avond 

éénmalig een taxi-pendel rit rijden (koste-

loos mogelijk gemaakt door Hamid van 

Taxi Randstad) waarvan gebruik gemaakt  

kan worden. U zult dit aan kunnen kruizen 

op de inschrijflijst of u gebruik wilt maken  

van de pendelbus, en daags voorafgaand 

aan de avond zal u gebeld worden met de 

mededeling hoe laat u klaar moet staan om 

opgepikt te worden. Op de inschrijflijst 

staat overigens 23 November, echter is de 

Oase dan reeds bezet, dus gaan wij voor-

alsnog voor 30 NOVEMBER.  

Dit ter info… 

 

Maar om meer activiteiten te doen is ook 

meer geld, maar nog belangrijker hulp no-

dig. Wij als team werken allemaal nog, 

hebben een gezin, doen nog ander vrijwil-

ligerswerk, hebben hobby’s  en onze vrije 

tijd willen wij en moeten wij nuttig beste-

den. Wij zijn hierom dus opzoek naar men-

sen die zeggen : “Hey leuk…ik wil wel een 

zuurkoolstamppotje maken” of “Wat ge-

zellig ik heb het gouden idee”…. Over 

gouden idee gesproken.  

Er hangt sinds de feestweek links naast de 

entree van de Oase 

een blauwe opval-

lende brievenbus. 

Deze brievenbus is 

door Brenda en Gi-

deon (Gibreto) 

bestickerd met on-

ze mascotte, en is 

de brievenbus voor 

ideeën, voor deel-

name strookjes, 

t.z.t. weer voor de kleurplaten voor sinter-

klaas e.d.  

Dus voor hardcopy “feestweek gerelateer-

de post” is dat de plek waar men dit in kan 

leveren. Deze bus zal periodiek geleegd 

worden door een teamlid. 

Na het afronden van de kindervakantie-

week op vrijdag heeft ieder teamlid even 

een uurtje om thuis gedag te zeggen , zich 

op te frissen en worden ze verwacht weer 

acte de presence te geven in de feesttent. 

De heren van de Bolle Jan Show kwamen 

opbouwen om vervolgens een lading zalige 

meebrallers door de speakers te beuken.  

i.v.m. een lichte onderbezetting achter de 

bar ( Je weet nooit exact op hoeveel pu-

bliek je kunt rekenen) werden Ron Kloos 

en oude bekende Bonnie en Ilona opge-

trommeld een dienstje te draaien. Dank 

daarvoor ladies. 

Veel tijd om uit te slapen is er niet. Met 

een nachtrust van pakweg 4 uurtjes stond  



 

het team weer fris en fruitig (ok ok….niet 

echt) om 09:00uur in de Oase om de spel-

lendag uit te zetten. Velden werden klaar-

gemaakt, spulletjes neergezet en opgehan-

gen. Vanuit alle windstreken werden spul-

len ingereden om de dag mogelijk te ma-

ken. Aggregaatje van Nico Luyben, Hooi-

balen van Rob van Klink en Martin Alke-

made, de spierballen van Auke en Stefan 

voor de springkussens, de scheidsrech-

ters…. Pffff… echt heel veel mensen om 

de spellendag tot een succes te maken. 

Meerradio & Meertelevisie kwam nog een 

live uitzending doen in het dorp. Maikel 

beantwoorde tussen de spellen door wat 

vragen en deed zijn betoog over de dorps 

AED. Het verhaal is wellicht al bekend, 

maar na de BHV cursus die het team 

mocht volgen (en waarin het gehele team 

gecertificeerd in is geworden) wilde  

wij als team meer doen dan alleen feestjes 

vieren. ZO kwam na een “brainstorm” 

avond een dorpsAED op tafel. Tanden er-

in….en gaaaannnnn. Nu staat (op datum 

van schrijven) de teller op bijna € 1000,00 

euro en hebben wij nog op de cent nauw-

keurig na € 819,00 nodig. Hoe kunt u do-

neren?  

Zoek op www.buurtaed.nl  toets postcode 

2136 in (bij de geografische kaart) en maak 

een account aan (u ontvangt 100% geen 

spam). Wilt u anoniem doneren dan kan 

dit!! Vind u internet zoveel “gedoe” dan 

kunt u ook contact opnemen met Maikel 

(06-48 599 66) dan komt hij samen met 

een teamlid langs.                 

Met eventueel een waardetransport, haha 

bij u langs om het persoonlijk in ontvangst 

te nemen.  

 

Ok…terug naar de spellen dag. Prachtig 

om te zien hoe teams hun best doen qua 

kleding, humeur, passie en bevlogenheid 

de spellen dag in te gaan en door te komen. 

Wat minder fijn om te zien dat er teams 

zijn die niet al te kritisch naar hun spel-

schema gekeken hebben waardoor wij her 

en der wat vastliepen, maar ach…. Een in-

haalpotje in de pauze hoort erbij.  Wat ook 

wel mooi is, is dat er serieus teamcaptains 

zijn die naar de organisatie komen en strij-

den voor hun recht. 

“Die speelt vals”…. “Die lieten kleine kin-

deren een onderdeel doen”. Pretenderen 

dat het gaat om plezier hebben, maar toch 

stiekem gewoon keihard willen winnen. 

Mooi toch??? 

           
 

Zaterdagavond wederom traditiegetrouw 

(ja ja wij zitten vol tradities) lekker Chi-

nees met het team gegeten in de feesttent. 

De koelkasten weer propvol gestampt, de 

18+ polsbandjes uit de kast en klaarmaken 

voor de knaller van de week. De show van 

Radio 538. Omzet technisch voor ons als 

team feestweek Zwaanshoek een opsteker   

(want van die extra’s kunnen wij een vol-

gend feestje weer iets meer uitpakken)  

maar her en der ook een kritische noot over 

het feit dat er veel bezoekers buiten 

Zwaanshoek aanwezig waren. Desalniet-

temin alle feestavonden géén enkel op-

stootje en gezeur. Geloof mij…voor ons  

als team voelt dat echt als een wow!! Wel 

het dringende verzoek om voor komend 

jaar echt geen eigen consumpties mee te  

nemen naar de tent. En dan vooral geen 

glaswerk. De zondag (wederom na maxi-

maal 4 uurtjes slaap) op je knietjes glas- 

http://www.buurtaed.nl/


 

scherven tussen de tegels uitpeuteren is 

echt niet iets waar wij blij van worden. 

Buiten het feit om dat dit voor ons niet te 

doen is die 200m² kost ons dit ook een 

hoop omzet. En laten wij eerlijk zijn :  

Omzet hebben wij wel nodig om de feest-

week rendabel te houden.  

De Zondag dus…. Maandag moest nage-

noeg het hele team weer gewoon werken, 

dus hebben wij de avond vooraf (althans 

een paar uurtjes van te voren, haha) beslo-

ten al om 09:00uur te starten met wat 

voorbereidend opruimen. Hekken weg, po-

dium weg, voorzetbar weg, versiering weg, 

lege fusten opruimen enz… enz….  Ver-

volgens stapt ergens einde van de ochtend 

(toen wij als team bijna op instorten ston-

den) Lars van der Meij met zijn bekende 

grote glimlach de feesttent binnen om zijn 

setting op te bouwen ,en met zijn aansteke-

lijke enthousiasme het team over het meest 

extreme “dode punt” te trekken. 

Lars….thanks.  

 
Op 2 schermpjes was de Formule 1 te vol-

gen. De mannen van de Kemphaan begon-

nen weer rustig wat tosti’s te bakken, een 

hot dog uit te geven voor de papa’s en 

mama’s die weer een bodempje nodig had-

den, en zo langzaam aan, heeeeel langzaam 

aan kwam er weer wat leven in het dorp. 

Saskia was bereid het team te ondersteunen 

achter de bar, in het publiek, met de micro-

foon in de handen en zweepte uiteindelijk  

met Lars weer de hele tent op. Na de “tra-

nentrekkende” speech van “oppervriend 

van de feestweek” Wim van der Peet , een 

fictieve roeiwedstrijd ( ja zo gaat dat met 

wat alcohol in het lijf) , wat gehos en een 

polonaise druppelde Zwaanshoek af.  

 

              
 

Marco ons teamlid die 8 jaar… “Ja serieus 

8 jaar” zich ingezet heeft voor de feest-

week heeft besloten te stoppen met de 

Feestweek. Althans… wij mogen altijd een 

beroep op hem doen. Hij kwam nog met 

een “Broodje van Cootje” , een hupje, een 

lach , en was naderhand  ook zichtbaar ge-

roerd van de bedankjes en warme woorden 

die hij mocht incasseren.  

Onze trouwe en trotse sponsor Jeff Kroon 

lanceerde tijdens de feestweek een “Groe-

ne” prijsvragenactie waarmee de scherpe 

Zwaanshoek(st)er 25 consumptiemunten 

kon verdienen. Laat nou uitgerekend de 

vrouw van een hovenier met de munten 

aan de haal gaan. Prachtig toch?  

 

Menno en Fleur waren (net iets) creatiever 

in de rest en hebben de “vlaggenactie” ge-

wonnen. De vlaggenactie was een wed-

strijd waarbij mensen ergens op de wereld 

de “Mascotte vlag” moesten fotograferen. 

Vanuit alle windstreken (Frankrijk, Cura-

cao, Duitsland, Schotland, Ibiza en waar 

nog meer allemaal werden de kiekjes inge-

stuurd. Fleur en Menno hebben uiteindelijk 

gewonnen en mogen op kosten van  



 

“Dodici” in Haarlem met z’n 2-en een 4 

gangen verrassingsmenu nuttigen waarbij 

er bij iedere gang een zalige wijn zal wor-

den uitgeserveerd. Mocht u Dodici nog niet 

kennen? Ze zitten in het centrum van Haar-

lem… 

WISSELBEKER 

Ook werd de wisselbeker voor de winnaars 

van de spellen dag uitgereikt aan het win-

nende team. De Jury heeft de punten (ui-

teraard bijgehouden door de niet partijdige 

scheidsrechters) doorgerekend.  

Op basis van aantal deelnemers/sters van 

een team (regelmatig door de organisatie 

geteld) hebben wij de berekeningen er op 

los gelaten, en wat bleek : Onze partners 

(of aanhang) “De Aanhangers” hebben het  

 “Crossteam” en de “Meloentjes” toch net 

achter zich gelaten… 

En nu??.... Het zit erop… Zwaanshoek 

haalt (soms nog wankelend op de keuken-

trap) de feestweekvlaggen uit de houder 

van de gevel. Op een momentopname lijkt 

het soms dat in de vlaggenmasten de vlag-

gen halfstok hangen, je ziet kinderen met 

tranen in hun ogen de posters achter hun 

slaapkamerraampjes weghalen.. Het is 

waar….de Feestweek zit erop. Maar niet 

getreurd…een paar weekjes doorbijten en 

dan staat het Oktoberfest weer voor de 

deur (13 oktober).   

 

Zwaanzinnig bedankt voor uw leuke gezel-

lige spontane inbreng tijdens de feestweek.  
Paulien, Monique, Reinier, Wesley, Robin, Henk, 

Marco en Maikel. 

www.feestweekzwaanshoek.nl 

 
 
 
 

Met gepaste trots kunnen wij u, lezer, 

melden dat de toekomst van onze krant, 

de Onafhankelijke Zwaanshoekse Cou-

rant er goed uit ziet. Dank zij onze spon-

soren, want zij tonen hun maatschappe-

lijke betrokkenheid aan de 

Zwaanshoek'ers door de krant te onder-

steunen.   

U weet het wellicht nog maar onze hoofd-

doelgroep zijn onze ouderen want er zijn er 

toch nog heel wat ( ± 100 ) die geen ge-

bruik maken van het internet om wat voor 

reden dan ook. Dus laten wij speciaal voor 

hen de uitgave op papier printen. Zo blij-

ven ook zij op de hoogte van het wel en 

wee in ons dorp en geloof mij, hij wordt 

met veel plezier gelezen. 

Ook groeit onze abonnementenlijst lang-

zaam doch gestaag en worden de digitale 

versies van onze krant graag gelezen. 

Voor alle duidelijkheid, de zichtbare kos-

ten die we maken zijn deze printkosten, de 

onzichtbare kosten dragen wij zelf bij. 

 

Toch zoeken we nog een paar nieuwe 

kandidaten die de Onafhankelijke 

Zwaanshoekse Courant willen steunen. Dat 

mogen best particulieren zijn die de krant 

een warm hart toedragen. Zowel anoniem 

als met naam. Want dan wordt de tussen-

pozen van ondersteuning langer en dat is 

wel zo efficiënt en krijgen we geen recla-

me in de krant. Want daar zijn we wars 

van. 

 

Wat krijgt de ondersteuner:  

Zowel een digitale als papieren versie van 

de krant, een reportage over zijn of haar 

bedrijf, hobby of wat dan ook. Inclusief 

foto. En vanzelfsprekend natuurlijk onze 

welgemeende dank! 

 

Onze ondersteuners; 

 

 Schoonmaakbedrijf Clean Trend b.v. 
 Bloemenhandel Bloemenhof 

 Hoveniersbedrijf Kroontuinen 

 Fysiotherapie Bennebroek 

 Snackbar de Kemphaan 

 Autobedrijf de Tweesprong 

 Kringloopwinkel ’t Zwaantje 

 Praktijk voor  Lichamelijke verzor-

ging 

 Taxi Randstad 

 Spuiterij Toon 

 en een anonieme sponsor. 

 

 

 

http://www.feestweekzwaanshoek.nl/


 

Weet u iemand die interesse heeft of wilt u 

zelf de krant sponseren? Al is het maar 

eenmalig… 

Bel 06 16231286 of mail naar: 

zwaanshoekse.courant@gmail.com  of 

         redactie@dj-producties.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inschrijven STAMPPOTAVOND 
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Seniorencafé (2) 
 

Zoals u weet is sinds September het Seniorencafé in het Dorpshuis weer geopend. Iedere 

donderdagmiddag vanaf 14:00 uur zij alle senioren van Zwaanshoek en omstreken weer van 

harte welkom. Wekelijks zijn er zo’n 20 (en soms meer) personen aanwezig. Er wordt gekaart 

(klaverjas en bridge) en er is de stam – of verhalentafel. De organisatie ligt bij een vast team 

van enthousiaste vrijwilligers. 

 

Omdat de peuterspeelzaal sinds kort vrijgekomen is,  heeft on-

dergetekende een voorstel bij stichting Dorpshuis ingediend om 

deze ruimte te gaan inrichten met een pool-biljart. Dit uiteraard 

bij voldoende serieuze belangstelling. Om een juist beeld te krij-

gen of voor deze (mogelijke) nieuwe activiteit voldoende serieu-

ze belangstelling is, worden de bezoekers van het Seniorencafé 

geïnterviewd en wordt u als lezer uitgenodigd om, indien u be-

langstelling heeft, het onderstaande formulier in te vullen en op te 

sturen aan onze redactie. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poolbiljart Dorpshuis de Oase Zwaanshoek 

Ja, ik heb interesse in poolbiljart in het Seniorencafé. 

Naam:   ________________________________________ 

Leeftijd:  ______ jaar 

Woonplaats:  ________________________________________ 

Poolbiljart: beginner / gevorderd / zeer gevorderd 

Neemt deel in wedstrijdverband: ja / nee 

 

 

Het ingevulde formulier kunt u opsturen per email naar: zwaanshoekse.courant@gmail.com 

of per post naar:  

Onafhankelijke Zwaanshoekse Courant 

t.a.v. de Redactie 

Bennebroekerweg 967 

2136NG Zwaanshoek 
Rob Schalkwijk 

 

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com

