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EERSTE AANZET AANPAK 

BENNEBROEKERWEG? 

De Bennebroekerweg gaat op de schop. Met de 

aanpassingen hoopt de gemeente verkeerssituatie 

op de weg, en dan specifiek het deel tussen de 

ringdijk en de Spieringweg, te verbeteren. Het 

werk wordt in 2016/17 verricht. 

 
 

De verkeerssituatie op de Bennebroekerweg is in-

woners van Zwaanshoek al tijden een doorn in het 

oog. Niet alleen de hoeveelheid verkeer, maar ook 

het aantal (grote) bussen en vrachtwagens dat de 

weg dagelijks passeert In de tweede week van juli 

werden landmeters gezien in het dorp. Inmiddels 

heeft de redactie begrepen dat er misschien volgend 

jaar aan de Bennebroekerweg gaat worden gewerkt. 

 

 
Zoals het er nu naar uitziet wordt het, trottoir, hees-

terbakken afgewisseld met bomen en parkeerhavens, 

fietspad,  rijstrook1 en 2 gescheiden door een andere 

kleur steentjes, fietspad, bakken met heesters afge-

wisseld met bomen en parkeerhavens, trottoir. 
Tijdens de voorlichtingsavond werd zelfs de maand 

april 2017 genoemd. 
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Dit  voortuit schuiven heeft alles te maken 

met geldgebrek. De ideeën op de tekenin-

gen zijn inspirerend en er was een moge-

lijkheid voor inspraak. Er wordt bijvoor-

beeld nog druk nagedacht waar onze 

marktkooplieden moeten komen te staan.. 

Afwachten maar…  Ook hier geldt: ‘Ge-

duld is een schone zaak’. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met 

Arie Slagmolen via 0900 1852, of via  

info@haarlemmermeer.nl onder vermel-

ding van Bennebroekerweg Zwaanshoek.  

 

 

FEESTWEEK EEN SPETTEREND 

SUCCES 

De Feestweek in Zwaanshoek is een be-

grip in de regio. Al meer dan tientallen 

jaren werd er naar uit gekeken helaas 

volgde er een periode van stilte, het vuur 

was er een beetje uit. Tot groot verdriet 

van veel dertigers en veertigers in het 

dorp want de Kindervakantieweek en de 

Feestweek was voor velen het hoogte 

punt van de zomervakantie. 

  

 
 

Tot een vier of vijf geleden de organisatie 

van de Feestweek werd versterkt door een 

groot aantal enthousiaste vaders en moe-

ders die zich eensgezind wilden inzetten 

voor het dorp en de kinderen in het bijzon-

der. Dit jaar viel de Kindervakantieweek in 

de Feestweek en dat gegeven werd gretig 

aangepakt en verwerkt in het draaiboek.  

 

                
Woensdag de 24

e
 werd het geheel geopend 

met de traditionele Huttenbouw, de hele 

week stond in het teken van Piraten en dat 

was dan ook duidelijk te merken. 

 

 
Veel prachtige piratenschepen werden ge-

bouwd de één nog kleurrijker dan de ande-

re. 

 

SENIORENBRUNCH 

Er kwam die week ook een senioren-

brunch, deze werd goed bezocht, zo’n ruim 

60 mensen schoven langs het voortreffelij-

ke koude en warme buffet waarna men het 

zich, ondanks de warme dag, te goed deed 

aan de uitstekende brunch.  

 

mailto:info@haarlemmermeer.nl
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Er werd veel gelachen en sterke verhalen 

verteld terwijl leden van de Dorpsraad zich 

het vuur uit de sloffen liep om iedereen te 

kunnen voorzien van de zo broodnodige 

drankjes.  

 
De voorzitter van de Dorpsraad was overi-

gens ook niet te beroerd om de handen uit 

de mouwen te steken. Doordat alle deuren 

en ramen wijd openstonden en de ventila-

toren op volle kracht draaiden was het on-

danks de hitte, goed te doen.  

 

SCHUIMPARTY 

Die avond werd er ook nog een schuimpar-

ty georganiseerd die zowel door jong als 

oud werd bezocht. DJ Vlunder liet zijn 

kunsten horen en de in de regio bekende 

zanger Nick van Staveren trad ook op en 

hoewel veel mensen op voorhand niet van 

plan waren om in het schuimbad te stappen 

gingen velen later op de avond toch met 

natte (onder)broeken naar huis.  

 

          

 
Vrijdagavond werkten de bekende DJ’s 

Leandro &Jelle B achter de draaitafels. En 

afgelopen zaterdag stonden de spelen over 

zee centraal, op de grasvelden verschenen 

enorme opblaasbare stormbanen, wat wa-

terglijbanen en piratenspelletjes voor jong 

en oud. 

 
Zoals krokodil glijden, buik-glijden, Pira-

tenvoer eten maar ook het poppentheater 

van het Knutselhuis had een spannend 

avontuur. De volwassenen hadden zich 

verenigd in een aantal teams en gingen met 

elkaar de zeeschuimstrijd aan, de vonken 

vlogen er van af… 
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Zaterdagavond was er Radje/Platje in het 

Buurhuis OASE., hij werkt met een afge-

leide van het Rad van Avontuur maar dan 

met muziek. Dat kwamen bijzonder com-

binaties en op de laatste dag werd er, om 

de laatste energie er nog even uit te persen 

een hardloopwedstrijd gehouden, zowel 

voor de kinderen maar ook voor de vol-

wassenen. De feestweek werd afgesloten 

met een spetterend optreden van Jan Lelie-

veld. Later hadden veel mensen het pira-

tenschip verlaten en lagen vroeg in bed om 

na al die vermoeienissen  weer een beetje 

aan te sterken… 

 

 
 

 

GOED OM TE WETEN 

Politie, brandweer, ambulance. 

0900 8844                                                      

Alarmnummer: 112 

Alleen spoedeisende zaken:                                 

Lokaal alarmnummer politie 

Spreekuur  politiepost:                       

Eug.Previnaireweg 63 

Nieuw-Vennep                                                     

Ma t/m vr  0900-11.00 uur.                                 

023 5674040                                                       

 

BELANGSTELLING voor de 

ZWAANSHOEKSE COURANT? 

De redactie heeft dit onafhankelijk bul-

letin leven in geblazen in de veronder-

stelling dat er 70 à 90 ouderen behoefte 

zouden hebben aan deze service. Niets is 

minder waar want boven verwachting is 

de behoefte hoger dan gedacht en iedere 

week komen er weer nieuwe aanmeldin-

gen binnen. 

U kunt zich kosteloos inschrijven voor een 

jaargang. Er is een papieren bezorg-versie 

voor senioren in Zwaanshoek die geen in-

ternet hebben en een email-versie voor alle 

overige geïnteresseerden. Voor alle duide-

lijkheid, zolang wij sponsors kunnen vin-

den die éénmalig een editie willen sponse-

ren (een paar tientjes voor de papieren ver-

sie) gaan we gewoon door. Let wel… het 

kan alleen wanneer er kopij binnen komt. 

Dus weet u wetenswaardigheden en wilt u 

het kwijt… meldt het ons. Zonder nieuws, 

geen krant. Toch? Zeg het voort! 

Interesse? Stuur uw aanmelding naar 

ZWAANSHOEKSE COURANT, Ben-

nebroekerweg 967. 2136NG  of deponeer 

het in de brievenbus op dit adres. Heeft u 

een emailadres? Stuur dan een email naar; 

zwaanshoekse.courant@gmail.com 

 

SENIOREN CAFE 

Er is lang over gesproken, nagedacht en 

gediscussieerd maar de kogel is door de 

kerk want de ouderen in het dorp willen 

zich niet graag vastleggen. Want ga je 

op een cursus, of sjoelclub, biljarten of 

koersballen, verzin het maar, er zitten 

altijd verplichtingen aan en veel senio-

ren willen dit niet meer. Inmiddels is het 

dorpshuis “de Oase” het Seniorencafé 

geopend.  

Vanaf die datum is het café iedere donder-

dagmiddag geopend. Men denkt het ant-

woord te hebben gevonden. Alle senioren 

(65-plussers) van Zwaanshoek zijn uitge-

nodigd om vrijblijvend langs te komen 

voor een kopje koffie, een praatje, een 

spelletje, de krant te lezen of iets anders te 

doen. Uit onderzoek is gebleken dat veel 

ouderen (gepensioneerden) , na een perio-

de van “moeten” werken, weinig zin heb-

ben in verplichtingen. Om hieraan tege-

moet te komen is deze activiteit een voor-

beeld van vrijblijvendheid. Je komt en gaat 

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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wanneer je zin hebt!  Bij voldoende be-

langstelling kunnen wij bijvoorbeeld gaan 

wandelen/Nordic Walking, introductie les 

koersbal, fietstocht, introductie les bridge 

etc. etc. De toegang is uiteraard gratis. Wat 

is er te vinden? Allereerst gezelligheid en 

daarnaast heb je de bibliotheek, er wordt 

regelmatig een film vertoond, lekker klet-

sen met dorpsgenoten over van alles en 

nog wat, je kunt er computerles krijgen 

(waarom niet?) er ligt een leesmap, je kan 

er klaverjassen of bridgen, verzin het 

maar.U bent welkom! Het activiteiten-team 

(Nico Dorrestein, José Stam en Rob 

Schalkwijk) zijn zeer enthousiast en ver-

wachten een “gezellige” opkomsten Een 

speciale (bewaar) folder is inmiddels bij 

alle senioren in het dorp bezorgd. Het Se-

niorencafé is iedere donderdag van 14:00 

uur tot 17:00 geopend. 

 

            

 

 

COMPUTERS? NIETS VOOR MIJ! (2) 

HCC!KENNERMERLAND 

De enthousiaste vrijwilligers van 

HCC!Kennemerland brengen met veel ple-

zier hun kennis en kunde over aan zijn le-

den. Wij helpen graag bij het zetten van de 

eerste stapjes in de digitale wereld, maar 

wij hebben ook experts in huis voor de wat 

complexere vraagstukken.  

 

 

Wat zij bieden 

 De testbank, wij kunnen uw hard-

ware testen, 

 Software-corner, voor al vragen en 

problemen omtrent Windows, 

openSUSE, Mac, smartphones & 

tablets, 

 Programmeer-corner, wij kunnen u 

het bouwen van apps leren, 

 De Leestafel, 

 Fotoshop-corner, 

 Videobewerking-corner, 

 Office-corner, 

 Flight Simulator. 

Informatie 

Voor meer informatie bezoek de websi-

te: http://www.afd-kennemerland.nl/ 

 

Wat zijn interessegroepen? 

Hier volgt in alfabetische volgorde een 

overzicht met nieuws, activiteiten en con-

tactgegevens van de interessegroepen. 

(Bijna) iedere interessegroep heeft een ei-

gen website.  

 

3d (in oprichting) 

3d-printen is in opkomst: een printer koop 

je tegenwoordig al voor ongeveer € 500,-. 

Maar wat kun je er mee? En hoe doe je 

dat? De Interessegroep 3d is hieruit ont-

staan. 

Apple 

Haal meer uit je iPad, iPhone en Mac met 

de tiplijsten van HCC!apple. Tevens gratis 

ondersteuning voor HCC!leden via hccfo-

rums.nl en op de inloopavonden. 

 

Artificiële Intelligentie 

De interessegroep fungeert als een plat-

form voor het uitwisselen van kennis en 

ervaringen met artificiële intelligentie, 

vooral voor niet-professionele of semi-

professionele geïnteresseerden. 

 

 

http://www.afd-kennemerland.nl/


  
Pagina 6 

 
  

Astrologie 

De interessegroep Astrologie geeft voor-

lichting over, en is behulpzaam bij, het be-

oefenen van astrologie per computer. 

Daarnaast testen en verstrekken we hier-

voor software. 

 

Beleggen 

De interessegroep Beleggen wisselt kennis 

en ervaring uit op het gebied van software, 

elektronische koersvoorziening en andere 

diensten voor het beleggen met de compu-

ter 

(wordt vervolgd) 

 

  

Clean Trend b.v. sponsort sinds kort. Niets 

bijzonders is je eerste gedachte wanneer je 

dit leest. Maar het is niet zo dat men zo 

nodig de naam willen laten zien maar juist 

omdat ze voor een aantal belangrijke zaken 

staan. Even een korte uitleg. Astrid en Luis 

Trenidad zijn Clean Trend b.v. precies 16 

jaar geleden in de schoonmaakwereld als 

grap gestart, vanuit huis, met de gedachte 

we zien wel of het lukt. Begonnen met 

twee mensen zijn ze nu uitgegroeid met 

een personeelsbestand van maar liefst 23 

medewerkers. En dat ging niet vanzelf, één 

van de hoofdoorzaken van hun succes is 

dat men consequent waar en bij wie dan 

ook ECHT schoongemaakt wordt. Er 

wordt nergens  ‘omheen’ schoongemaakt, 

nee alles wordt opgetild, de controle van 

het geleverde werk is dan ook hoog. En dat 

betaald zich uit. Wat opvalt zijn de goede 

verhoudingen onderling in het team, men is 

gemotiveerd, wordt goed geschoold in het 

vak (want dat is het) en de directie is niet 

te beroerd om regelmatig op de vloer mee 

te werken. Dat schept een speciale band en 

dat vertaald zich dan weer naar de klanten 

toe. Want wat blijkt… aan de weg timme-

ren is niet meer nodig, de klanten komen 

naar hen toe. Mond op mond reclame, be-

ter kun je het niet hebben zelfs in een cri-

sistijd melden zich nieuwe klanten, dus van 

de crisis hebben zij zeer weinig van ge-

merkt. Vandaag de dag opereren ze vanuit 

hun eigen modern gebouw waar hun kan-

toor en opslag is gesitueerd. Maar het suc-

ces is niet naar het hoofd gestegen, ook 

niet nadat het bedrijf de ene oorkonde na 

de andere kreeg toebedeeld 

Nee, beide voeten blijven op de grond 

maar er is meer, zo ze zijn regelmatig op 

sportevenementen te vinden mede doordat 

hun zoon Jay een fanatieke keeper is. 

 

 
 

Daar op de sportvelden ontdekten ze dat er 

toch nog veel kinderen zijn die niet kunnen 

sporten domweg omdat daar geen geld 

voor vrij gemaakt kan worden. Consequent 

als ze zijn, namen ze hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, ze sponsorden al 

diverse sport evenementen maar kort gele-

den zijn ze ook nog eens hoofdsponsor 

geworden van de jeugdafdeling  voetbal-

vereniging VVC in Nieuw Vennep. Beiden 

willen uitdragen dat ieder kind recht heeft 

op sport, Clean Trend b.v. is vast van plan 

om verder te groeien en daar zullen veel 

sportieve kinderen blij mee zijn. Chapeau! 
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VOORTGANG PROBLEMATIEK 

VERONTREINIGING 

Begin juli 2016 heeft de gemeente u voor 

het laatst geïnformeerd over het veront-

reinigde grondwater in het gebied tussen 

de Hanepoel en de Waltmanstraat. In-

middels zijn er meerdere onderzoeken 

geweest om de begrenzing van de ver-

ontreiniging vast te stellen. Het laatste 

onderzoek is afgerond. Middels een brief 

heeft de gemeente de betrokken bewo-

ners geïnformeerd over de stand van za-

ken.  

 SAMENVATTING van deze brief 

Analyse van het onderzoek 

Door middel van de onderzoeken is de ho-

rizontale omvang van de verontreiniging 

vastgesteld. De grens van de grondwater-

verontreiniging loopt over de kavels van de 

Waltmanstraat 9 tot en met 29. Geconclu-

deerd is in het onderzoekrapport dat de 

aangetroffen verontreiniging geen risico 

oplevert voor uw gezondheid. 

Wat is het vervolgtraject? 

Wij hebben de eindrapportage aan de Om-

gevingsdienst Noordzeekanaal aangebo-

den. De Omgevingsdienst is namens de 

Provincie Noord-Holland verantwoordelijk 

voor de bodemkwaliteit. 

Zij zal na bestudering van de onderzoekre-

sultaten besluiten wat de vervolgstappen 

zijn. Dat kan verder onderzoek zijn, of een 

besluit dat de grond al dan niet gesaneerd 

moet worden. De standaardprocedure be-

draagt hiervoor 15 weken. 

 

OBS DE ZWANEBLOEM GROENER 

In 2014 stelde de directie van de school zich-

zelf tot doel om de Zwanebloem een groen-

plein te geven, een plein die buitenspelen 

weer tot een beleving maakt. Het moet kin-

deren stimuleren in hun fysieke en sociale 

ontwikkeling. Het was een ambitieus plan 

maar de school wilde dan ook een voorbeeld-

school zijn. Nu twee jaar later kan je gerust 

stellen dat ze hun doel bereikt hebben, wan-

neer je een korte wandeling rond de school 

maakt kijk je je ogen uit.  

Op elke plek valt wel iets te beleven van 

taartjes bakken in het zand tot klimmen en 

klauteren door een wilgentunnel, huttenbouwen 

en klimmen op de klimmuur om de fysieke uit-

daging aan te gaan, klimtouwen en een prachtig 

stenen voetbalveld omringd door graswallen. In 

de winter fungeert het als schaatsbaantje en kan 

in de zomer ook nog eens gebruikt worden als 

theater. Je kan spannend klauteren over boom-

stammen en daarnaast groeit er gras en vet-

plantjes op het dak, een betere isolatie is er niet  

maar… Er zijn wel nog een paar plekjes die 

aangepakt moeten worden en dat kost geld dus 

een sponsor dag is het antwoordt. Maar geen 

normale sponsorloop…nee de kinderen zijn 

vooraf het dorp ingegaan om kleine bedragen 

op te halen, bij de opa’s & oma’s, papa’s en 

mama’s en iedereen heeft op zijn of haar ma-

nier sponoren gevonden die elk op hun eigen 

wijze geld hebben toegezegd. Ook werd de 

kinderen een gratis lunch aangeboden en daarna 

heeft de school met bezielende hulp van de ou-

dercommissie een echte baan met obstakels op 

gezet waar enthousiast gebruik van werd ge-

maakt. 

 
De speelplaats van de kleuters was in 2014 me-

de de inspiratiebron om het Groene Plein aan te 

leggen. Nu was hun speelplaats aan de beurt.              

 
 

Ook zijn er hier en daar nog lege plekken die 

gevuld kunnen worden, bijvoorbeeld wat fruit-
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bomen en een ‘buitenklasruimte’ staat ook op 

het verlanglijstje. De kinderen  hadden afgelo-

pen vrijdag prachtig weer, het kon niet meer 

stuk. 

 
 

Op alle fronten een ‘succesvolle dag’ liet  één 

van de organisatoren weten.  ‘Kijk maar naar 

de gezichtjes’.  

 

MEERVASTGOED START PROJECT 

ZWANEMEER  IN DE HANEPOEL 

Er worden 16 nieuwbouwwoningen ge-

bouwd tegenover autosloperij OPDAM.  

MEER Vastgoed legt bij het ontwikkelen 

van nieuwe projecten de focus op de regio 

Haarlemmermeer, Schiphol en Aalsmeer. 

Vader Hugo van Luling en dochter Ilja van 

Luling hebben begin 2014 hun jarenlange 

kennis, ervaring en enthousiasme gebun-

deld en zijn MEER Vastgoed gestart. 

  

 

 

 

Wil je meer informatie? Kijk op 

www.meervastgoed.com over deze wonin-

gen. Of mail naar info@meervastgoed.com 

 

LAATSTE NIEUWS  

De voormalige eierfabriek Enthoven 

wordt, wanneer alles goed gaat, het vol-

gend jaar gesloopt. Daarna ligt het in de 

bedoeling om een aantal eengezinswonin-

gen te bouwen op dit terrein. De project-

ontwikkelaar is druk doende met de ge-

meente om al het papierwerk in kannen en 

kruiken te krijgen. De oplevering zou dan 

ergens in 2018 moeten plaats vinden.        

  

PUZZEL 

De redactie probeert vanaf nu bij iedere 

editie van deze krant een puzzel op de ach-

terpagina te plaatsen. Wanneer er een fer-

vente puzzelaar tussen de lezers mocht zit-

ten dan houden wij ons aanbevolen voor 

het insturen van nieuwe puzzels. 

 

TIJD VOOR DE BOLLEN 

Het is oktober, dus de tijd om eventueel 

bloembollen te planten. Je kunt bloembol-

len in twee bloeitijden indelen te weten de 

bollen die in het voorjaar bloeien en bollen 

die in de zomer bloeien. Enkele voorbeel-

den die in het voorjaar bloeien zijn tulpen 

hyacinten narcissen en lelies. Bollen die in 

de zomer bloeien zijn onder andere de gla 

diool dahlia en knolbegonia. 

Bloembollen die in het voorjaar bloeien 

hebben een bepaalde koude-periode nodig 

om tot bloei te kunnen komen. Dit gebeurt 

ook onnatuurlijk om ze eerder in bloei te 

http://www.meervastgoed.com/
mailto:info@meervastgoed.com
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krijgen. De bollen ondergaan een aantal 

weken een koude periode in een koelcel 

naar gelang ze In bloei moeten komen. 

Zomer bloeiende bollen hebben dit niet 

daar ze voorst gevoelig zijn. 

 

IETS OVER DE GESCHIEDENIS 

De tulpen de hyacint komen oorspronkelijk 

uit klein- Azië, de narcis wordt al voor on-

ze jaartelling genoemd. De gladiool komt 

uit Zuid Europa en verder nog een belang-

rijk product de dahlia die  

komt oorspronkelijk uit Mexico. 

De tulp is in plus minus 1560 in Europa 

terecht gekomen, na 70 jaren nam de be-

langstelling toe. Rijke kooplieden hadden 

veel geld over voor enkele tulpenbollen zo 

erg dat na enkele jaren sprake was van een 

windhandel soms gingen de tulpenbollen 

meerdere keren per dag over in andere 

handen zonder dat de kopers de bollen 

hadden gezien. In 1636 bereikte de wind-

handel zijn toppunt de prijzen werden 

steeds hoger en in 1637 werd de handel in 

tulpenbollen door de staten van Holland 

verboden. 

Ten slotte nog iets over het zelf in bloei 

trekken van bloembollen, na dat men de 

bollen Heeft gekocht plant men ze eind 

oktober tot half november in schalen en 

graaft men in de tuingrond. Met plus minus 

15 centimeter grond er overheen na onge-

veer acht tot tien weken haalt men ze in 

binnen en doet men een krant over de 

schaal na een aantal weken kunt men ze op 

tafel zetten.  

En wachten op de bloei, veel succes.                  
Eric van de Pol 

 

SENIORENCAFÉ BLIJKT IN TREK 

Het Seniorencafé dat op 8 september 

jongstleden van start is gegaan, is inmid-

dels voor de zesde keer gehouden (op de 

donderdagmiddag van 14:00-17:00 uur) en 

een redelijk succes te noemen. Het aantal 

bezoekers is gemiddeld rond de twintig 

personen. Van dit aantal zijn er nog weinig 

(ongeveer vijf) Zwaanshoekers maar dit 

stijgt wel! Er wordt enthousiast geklaver-

jast en gesjoeld. 

Tijdens de opening is door middel van een 

enquête geïnventariseerd waar belang-

stelling voor is. Dit blijkt voornamelijk 

klaverjassen, bridgen en zingen te zijn. 

Maar ook werd aangegeven dat een intro-

ductie-les koersbal gewaardeerd zou wor-

den. Momenteel is de activiteiten-

commissie bezig om zo’n introductie-les te 

organiseren, voorafgaande aan de reguliere 

koersbalmiddag (maandag 13:30 uur). De 

“les” begint dan om 13:00 uur en is gratis. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken 

wij u om contact op te nemen met Nico 

Dorrestein van het dorpshuis. 

Uitslag enquête 
 

 
Dammen 2 

 
Schaken 1 

 
Sjoelen 10 

 
Bordspellen 2 

 
Rummikub 5 

 
Monopoly 1 

   

  

 
Bridge 4 

 
Klaverjassen 10 

 
Computer 6 

   

  

 
Nordic Walking 4 

   

  

 
Koersbaldemonstratie 2 

 
Filmmiddag 12 

 
Modelbouw zeilschepen 1 

 
Zangkoor 3 

 
Gezellig bijpraten 1 

 
Postzegels 1 

 

 

 



  Pagina 
10 

 
  

IN DE SCHIJNWERPER 

 

 

Kees Hoogevorst 

 

Hier had uw kopij kunnen staan… 
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