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MILIEU-RIDDERS 

Basisschool ‘de Zwanebloem’ is al jaren goed bezig.  

Het milieu staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst 

en er wordt dan ook vaak samengewerkt met het 

NMCX (Centrum voor duurzaamheid). In februari 

van dit jaar verlosten de leerlingen van de Zwa-

nebloem het hele dorp Zwaanshoek van zwerfvuil. De 

kinderen waren daar zo enthousiast over dat ze meer 

wilden. 
Cindy Roodzand en Susan Hollebeek (beiden lid van de 

OR en de Evenementencommissie) pikten dit op en scha-

kelden Sjaak Veeken in van het NMCX.  De grijpstok-

ken, die onmisbaar zijn om zwerfvuil verantwoord te 

kunnen verwijderen, zijn peperduur dus werd er voor-

zichtig gepolst bij Sjaak.  

 

 
 

Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om het ge-

zegde ‘Jong geleerd, oud gedaan’ goed in de praktijk neer 

te zetten. Het NMCX heeft  een groot aanbod van natuur- 

en duurzaamheidseducatie (NDE) voor Haarlemmermeer. 

Het heeft dan ook meer dan honderd lesprogramma's, 

leskisten en andere lesvormen voor allerlei groepen en 

klassen, niet alleen voor het basisonderwijs maar ook 

voor het voortgezet onderwijs. Het aanbod bestaat uit 

lesmaterialen, excursies, natuurlessen en duurzaamheids-

projecten. De lessen gaan over duurzaamheid in de 

breedste zin, dus ook over water, afval/grondstoffen, na-

tuur, voedsel, energie. De vraag van de school voor 

‘grijpstokken’ werd dan ook meteen in alle liefde geho-

noreerd en werden dan ook niet lang daar na door Veeken 

aan de school overhandigd, waar de leerlingen zich als  
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ware milieuridders, aan de slag gingen. Nu 

maar hopen dat de toekomstige leerlingen 

van het middelbaar onderwijs tegen die tijd 

de millieulessen zich ook nog zullen herinne-

ren.  

   ‘Wees bewust waar je mee bezig bent’.  

 

AANPAK BENNEBROEKERWEG 

Op 12 juni begonnen en langzamerhand 

naderen we nu de voltooiing.  

De redactie, en met ons velen, is razend be-

nieuwd welke invloed de aanpassingen zullen 

hebben op a. het geluid, b. de snelheid en c. 

de verkeersveiligheid.  

Een kort overzicht; 

Overigens is de geplande einddatum van de 

werkzaamheden uiterlijk 25 augustus. 

Deze bestonden uit; 

*het opbreken van de trottoirs en voorzien 

van nieuwe bestrating; 

Gedeeltelijke uitbreiding riolering,; 

*het verwijderen van oud asfalt en aanbren-

gen van nieuw asfalt met rode fietsstroken; 

*het aanleggen van verkeersplateaus (met 

geel/grijze stenen) op de kruisingen: 

*het aanleggen van parkeerhavens en plan-

tenbakken. 

Voorwaar een behoorlijk logistieke operatie.  

 

Van de redactie  

BEZORGD 

Toch maken veel inwoners zich zorgen m.b.t. 

de verkeersveiligheid. Is de fietser wel veilig 

genoeg, kan het niet anders? Bijvoorbeeld 

met het verwisselen van de positie fietspad 

met de strook bloembakken met parkeerha-

vens? Dan rijden de fietsers volkomen ge-

scheiden veilig van de rijbaan. 

Het voorstel werd afgedaan met de medede-

ling het dan wettelijk niet toegestaan is om  

een 30km-zone in te voeren. Dus zou het  

50km blijven met alle gevolgen van dien. 

Tja, zijn wij nu zo strak in de leer dat daar 

geen mouw aan te passen is? Velen kijken 

dan ook bezorgd naar de toekomst. Krijgen 

de fietsers genoeg ruimte of gaan ze nu alle-

maal op het trottoir fietsen? En dan hebben 

we het nog niet eens over het gegeven dat de 

Bennebroekerweg in ons dorp geen voor-

rangsweg meer zal zijn.  

De tijd zal het leren… 

 

De mannen verdienen wel een groot compli-

ment, dat moet gezegd worden. Bloedje heet, 

kletsnat van de regen, onverstoorbaar werkte 

men door, ook tegen de tijd. Het werk van de  

stratenmakers houdt te wensen over, is een 

beetje slordig, erg jammer. Maar toch ziet de 

Zwaanshoekse hoofdader er, mede door de 

inzet van de mannen van de weg, straks weer 

gelikt uit. Chapeau! 

 

 
  

 

       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 voortdu-

ren. Dat kan het ook... alleen daar moet je 

wel wat voor doen. 

Geluk begint bij jezelf. Hanteer de filosofie: 

“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 wer-

ken en kan het uitmonden in ongeluk. Dus 

zal je altijd alert moeten blijven.      
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                Maakt de wind de golven, 

of maakt de golven de wind. 

Ach wat maakt het uit, 

als je kijkt 

met de ogen van een kind. 

                  ÷ 

         

          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 le-
vertijd is wel 8 maanden. 

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

 

WIE HELPT DE HAWKS UIT DE BRAND? 

Rugby Club Haarlemmermeer Hawks 

staat voor een enorme uitdaging. In mei 

2012 opgericht en na wat improviseren en 

omzwervingen sinds 2014 te gast bij v.v. 

UNO in Hoofddorp waar ze gebruik kun-

nen maken van een veld, een clubhuis en 

kleedkamers met douchefaciliteiten. Maar 

nu moeten ze voor 1 mei 2018 het veld 

weer teruggeven aan de gemeente in ver-

band met de uitvoering van het bestem-

mingsplan Zuidrand. Wat nu? De redactie 

zocht de voorzitter van de vereniging Ron 

Balder op. 

Toen dit bekend werd, was dit een veras-

sing of zagen jullie dit 

aankomen? 
“Met het intrekken in 

2012 bij v.v. UNO wis-

ten wij dat het maar tij-

delijk was en we waren 

maar wat blij dat we 

onderdak hadden. We 

hebben toen alles in het 

werk gesteld om onze 

club in de belangstelling te zetten en te hou-

den. En tot onze grote vreugde is dit gelukt. 

Begin 2016 hadden we 45 spelende leden en 

op dit moment zijn er 125 spelende leden en 

we groeien gestaag door. Op dit moment zijn 

we druk in gesprek met de gemeente over 

een alternatieve plek. Wij zelf denken een 

serieuze locatie te hebben gevonden. Een 

paar honderd meter hier vandaan, de groene 

strook op de Zuidrand bij het honkbalstadion 

bij Park 21. Het zou geweldig zijn, omdat 

64% van onze jeugdleden uit Hoofddorp 

komt en die wil je niet kwijt. Het moet ge-

zegd worden dat de gemeente, met name 

wethouder van sport Adam Elzakalai en de 

heer Eric Metgod heel bereidwillig zijn en 

ons steunen in onze zoektocht naar een goede 

locatie”. 

 

Wat zijn jullie ambities en waar richten 

jullie je speciaal op? 

“Onze ambitie is om een volwaardige rugby-

club te zijn. Een rugbyclub waar rugbyspe-

lers en rugbyliefhebbers uit de Haarlemmer-

meer e.o. terecht kunnen om te trainen, te 

spelen, te genieten van het spel en de gezel-

ligheid. Onze focus ligt op de jeugd. Rugby 

is een combinatie van snelheid, kracht, tech-

niek en tactiek. Door vroeg met rugby in aan-

raking te komen, leren kinderen en jongeren 

het spel goed te beheersen. En wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor 

Rugby Club Haarlemmermeer Hawks. Daar-

naast vinden we het belangrijk om onze 

jeugd de kernwaarden van de rugbysport – 

respect, discipline, kameraadschap – mee te 

geven. Zo leren kinderen over weerbaarheid, 

veiligheid, samenwerken en respect te heb-

ben voor elkaar. Zo worden zij ambassadeurs 

van de club en voor de rugbysport. Daarnaast 

willen we als Rugby Club Haarlemmermeer 

Hawks een bijdrage leveren aan de lokale 

samenleving. We vinden het belangrijk om 

jeugd en volwassenen een mogelijkheid te 

geven om met waardering voor elkaar te 

sporten. Door onze kernwaarden willen we 

een plek zijn waar iedereen terecht kan. Zo 

bouwen we niet alleen met elkaar aan onze 

rugbyclub, maar ook aan onze (lokale) sa-

menleving.” 

Noot redactie:  

Iets voor onze jongens en meiden?  
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NIEUW HOOFDSTUK VOOR  

WITTE WEEKBLAD 

Na de overname van Uitgeverij BDUmedia 

werd er even gevreesd dat het Witte 

Weekblad Nieuw Vennep zou gaan 

verdwijnen. 

Niets van dit alles, weliswaar ziet de krant er 

iets anders uit maar de nieuwe vormgeving 

moet de krant overzichtelijker maken. Verder 

verandert er niets, de formule en de 

wekelijkse redactiepagina’s blijven zoveel 

mogelijk gelijk. Met andere woorden u kunt 

nog lang genieten van uw lokale krant voor 

Nieuw Vennep en omgeving. Wel is het 

Witte Weekblad Hoofddorp opgegaan in 

www.HCnieuws.nl waar uiteraard nieuws uit 

Hoofddorp te vinden is. 

 

  

NOG EVEN DIT 
Niet zo gek lang gele-

den ben ik hier in dit 

rustieke dorpje komen 

wonen. Om sneller in te 

burgeren dan gebruike-

lijk schrijf ik voor een 

aantal regionale kran-

ten. Vlak voordat ik 

naar Zwaanhoek ver-

huisde publiceerde ik 

mijn laatste boek, een 

verhalenbundel.  

Gezien het gegeven dat ik, tot mijn groot ple-

zier, veel positieve reacties van de Onafhan-

kelijke Zwaanshoekse Courantlezers op mijn 

bijdragen mocht ontvangen was dit dus een 

goede reden om iets van mijzelf prijs te ge-

ven.  

Het is een boekje geworden wat je steeds met 

een glimlach zal wegleggen. Een boekje voor 

in de trein, wachtkamer of nog even zo vlak 

voor het slapen gaan. Bijna alle verhalen 

hebben direct of indirect met de zee te ma-

ken.  

 
De grote verscheidenheid van verhalen en de 

vaak grappige en ook ontroerende gebeurte-

nissen blijven, is mij verteld,  de lezer boeien 

van A tot Z. 

Gegarandeerd dat u, na het te hebben gele-

zen, het boek je met een glimlach opzij legt. 

Wilt u wat meer weten, kijk dan op de 

website van de auteur of mail naar 

redactie@dj-producties.nl  

 

Maar het is ook te verkrijgen via de uitgever 

Boekscout.nl  

http://www.boekscout.nl/html/categorie.asp?

c_id=18&pag=13 

De officiële boekpresentatie was in ieder ge-

val spectaculair. Via de broer van Neptunus 

(God der zeeën) en een aantal nimfen is het 

boekje in een passende locatie (Op het 

strand) ten doop gehouden. 

 

LAATSTE NIEUWTJES 

Het oude gebouw van Enthoven gaat ein-

delijk verdwijnen. De voorbereidingen zijn 

nu nog, onzichtbaar, in volle gang. 

De firma Dukdalf is gestart met de voorbe-

reidingen op de asbestsanering en het verwij-

deren van de “inboedel” . Zoals het er nu uit-

ziet start men omstreeks oktober/november 

met de daadwerkelijke sloop van de opstallen 

/ funderingen. 

Met namen bij de verwijderingen van de di-

verse betonvloeren en funderingen zal er het 

nodige geluid- en trilling overlast  te merken 

zijn. Men tracht dan ook de overlast tot het 

minimum te beperken. De verwachting is dat 

in januari de eerste paal de grond in zal gaan. 

 

http://www.hcnieuws.nl/
mailto:redactie@dj-producties.nl
http://www.boekscout.nl/html/categorie.asp?c_id=18&pag=13
http://www.boekscout.nl/html/categorie.asp?c_id=18&pag=13
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SENIOREN IN ZWAANSHOEK 

     OASE Senioren 2017 

 

            SENIOREN CAFÉ 

Het café gaat weer open op dinsdag 12 sep-

tember van 14:00uur tot 16:00uur. En vanaf 

die datum iedere dinsdagmiddag.  

 

LET OP: Het is even wennen, dus niet meer 

op de donderdagmiddag. 

 

Feestweek Seniorenlunch 

Op donderdag 31 augustus zijn alle senioren, 

als onderdeel van de Zwaanshoekse feest-

week, uitgenodigd om vanaf 10:30 uur tot 

14:00 uur deel te nemen aan de gratis senio-

renlunch. 

Wilt u dan wel zo vriendelijk zijn om het on-

derstaande formulier in te vullen en dit uiter-

lijk op donderdag 24 augustus in de brieven-

bus van de Oase te deponeren? 

(emaillen mag natuurlijk ook!) 

 

Ja, ik neem deel aan de seniorenlunch en 

kom in totaal met ….. personen. 

 

Voornaam:    __________________ 

Achternaam: __________________ 

Dorpshuis de Oase 

Bennebroekerweg 953 

2136NG Zwaanshoek 

Email: nico.dorrestein@online.nl 

 

 

VERPLEEGHUISZORG 

Het  kabinet  heeft  in het kader van de oude-

renzorg 200 miljoen euro extra  toegewe-

zen  aan  de  verpleeghuiszorg. Daarme-

de  dienen  de  komende  maanden  de meest 

urgente problemen, zoals de personeelstekor-

ten  in  zorginstellingen,  opgelost  te  wor-

den.  Dit  toegezegde  bedrag  komt  bovenop 

de 100  miljoen  wat  begin  dit  jaar  al  toe-

gezegd was. Een  zeer  welkome  en  hoog-

nodige  ontwikkeling  de situaties  in  ve-

le  verpleeginstellingen  ten  goede  zal  ko-

men.  Of beide  toezeggingen tezamen  echter 

wel  voldoende  toereikend  zijn  om alle  ge-

signaleerde  problemen  in  en rond  zorgin-

stellingen  voldoende  op te kunnen los-

sen,  zal  in  de  nabije toekomst 

ten  blijken.  Persoonlijk ben ik daar niet al te 

gerust op, maar  wat  mij  nu  vooral  bezig 

houdt, is  de  aandacht  voor  het totale pak-

ket Ouderenzorg want dat omvat meer dan 

alleen maar verpleeghuizen. 

 

EIGEN WOONOMGEVING 

Ruim  90  procent  van alle  ouderen  ver-

blijft in een eigen woonomgeving.  
Gelukkig voelt het overgrote deel van deze 

90%, nog zelfstandig wonende senioren zich 

daar wel bij. Baas  in  eigen  huis,  niet  af-

hankelijk  van hulp van  buitenaf  en doen en 

laten naar eigen inzicht. De meest ideale si-

tuatie die een ieder van harte toegewenst 

wordt. Helaas het ouder worden brengt on-

verbiddelijk  met  zich  mee  dat  de  zelfred-

zaamheid wat aan het afnemen is en dat men 

in toenemende behoefte krijgt aan vormen 

van ondersteuning om de zelfstandigheid te 

kunnen behouden. 

Verkrijgt  men  deze  ondersteuning  in  een  

ning  in  een  voldoende  mate  vanuit de fa-

milie en kennissenkring, dan  mag men zich  

gelukkig  prijzen.  

In  de  praktijk blijkt  echter  dat  vele  senio-

ren  noodgedwongen een  beroep moeten 

doen op de door de overheid geregelde  

voorziening,  zoals  bijvoorbeeld 

de  Wmo  of  een  bijstandsregeling.  

 

Ook  dat  is Ouderenzorg en ook  

daar  zullen  financiën voor beschikbaar 

gesteld moeten worden.  

Sedert  begin  2015  verwijst  de  over-

heid  steeds nadrukkelijker  naar  de  nood-

zaak  van  het  zo lang mogelijk blijven wo-

nen in een eigen woonvoorziening. Daar kan 

niemand tegen zijn, maar 

der  worden  is  dat  voor  velen  geen een-

voudige opgave.            

mailto:nico.dorrestein@online.nl
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Er  zullen  van  overheidswege  dus  moge-

lijkheden  geschapen  moeten  worden voor   

een  adequate  en  verantwoordde  op-

vang  in  en  naast  de  Wlz  voor men-

sen  die  het  zelfstandig  niet meer  naar  be-

horen  aankunnen. Daarvoor  zal de toezeg-

ging  van 300 miljoen  euro  niet  volstaan, 

dus  zal er  voor  een  goede  ouderenzorg 

meer  financiële  middelen  vrij  gemaakt 

moeten  worden. 

Het nieuwe kabinet  zal  hier  dan  ook 

de  volle  aandacht  aan  moeten  schenken en 

zorgautoriteit NZa heeft  in  dit  opzicht  

al  een  overduidelijk  signaal   op  de forma-

tietafel  gedeponeerd,  met  te stellen dat er 

minimaal 1,3  miljard  euro nodig zal zijn 

om de problemen in de zorg enigermate naar 

behoren op te kunnen lossen.  

Floor Calandt 

STEILE ZANDHOOP BLIJKT IDEALE 

BROEDPLAATS TE ZIJN 

In Boseilanden, in Haarlemmermeer, heb-

ben 15 tot 17 paartjes oeverzwaluwen hun 

nestjes gebouwd in een steile zandhoop op 

een van de werkterreinen. Oeverzwaluwen 

overwinteren in Afrika en komen elk jaar in 

de lente naar Nederland om te broeden. Je 

ziet ze vaak bij open terreinen en zoet water. 

Hun broedplaats moet aan twee belangrijke 

voorwaarden voldoen: een kale steile wand, 

waarin ze hun nestholen kunnen uitgraven en 

er moeten veel insecten rondvliegen.  

Werkterreinen waar grote hopen zand liggen 

zijn dus erg in trek bij de kleine vogeltjes. 

Een steile wand is belangrijk omdat ze

 
dan niet van bovenaf kunnen worden aange-

vallen. De wand is vaak ook hoog, zodat ze 

hun nestjes op ruime afstand van de grond 

kunnen bouwen. Zo blijven ze veilig en bui-

ten het bereik van marters of andere roofdie-

ren. De paartjes kunnen rustig hun kroost 

grootbrengen, want we laten de zandhoop 

liggen totdat het laatste kuiken is uitgevlogen 

(bron:TENNET) 

ADEQUATE REACTIE 

Op de eerste de beste dag dat de Benne-

broekerweg werd aangepakt (maandag-

morgen 26 juni) dreigde een ramp voor 

onze televisiekijkende dorpsgenoten. 

Wat wil het geval, de opdracht voor de wer-

kers aan de weg was; verwijder de bosscha-

ges achter en naast het voormalige winkeltje. 

Met gezwinde spoed en fris van de lever ging 

men aan het werk. De chauffeur van de sho-

vel wist niet dat de hoofd-aansluitkast van 

ZIGGO tussen de struiken stond. In de loop 

der jaren was deze aardig verdwenen in en 

achter het struikgewas. Zelfs ZIGGO zelf 

heeft regelmatig bij buren geïnformeerd waar 

de kast stond om er onderhoud in te plegen.  

De shovel trok met grote happen de struiken 

uit de grond inclusief de hoofdaanluitkast 

van ZIGGO. Alles lag er uit, niet alleen de 

radio en televisie maar ook internet en tele-

foon. Wauw, was dat even schrikken! Binnen 

de kortste tijd reden twee servicewagens van 

ZIGGO voor en keken de monteurs met ver-

bazing naar de aangerichte schade. De hele 

kast was van zijn fundering gerukt en alle 

aansluitingen waren afgescheurd. 

        

De monteurs Ruud Haller en Marcel Dupker 

hadden het er maar druk mee. Maar voor het 

einde van de ochtend functioneerde alles 

weer, aangepast…  maar toch… Nu wachten 

op een compleet nieuwe kast. 

Petje af, mannen. 



7 

LEERGELD LAAT KINDEREN 

MEEDOEN 

Elk kind wil spelen en meedoen aan wed-

strijden en schooluitstapjes. Maar soms 

staan kinderen om financiële redenen bui-

tenspel. Stichting Leergeld Haarlemmer-

meer, werkt samen met het landelijke 

Leergeld en opgericht in 2006, helpt deze 

kinderen tussen de 4 en 18 jaar in onze 

gemeentedoor hen mee te laten doen aan 

sportieve, culturele en schoolse activitei-

ten.  

De redactie belde met Karin van Geelen, 

zij is sinds kort bestuurslid van deze stich-

ting en vroegen naar haar beweegredenen 

om hier in te stappen.  
“Tja, wat zal ik zeggen. Ik heb zelf een tie-

nerdochter en realiseer mij iedere dag weer 

hoe gelukkig mijn dochter is dat zij alles kan 

doen wat ze wil. Maar helaas, niet ieder kind 

verkeert in zo een gelukkige situatie. Mee-

doen is belangrijk voor kinderen. Ze maken 

dan makkelijker vriendjes en vriendinnetjes 

en kunnen ze zich spelenderwijs beter ont-

wikkelen. In gezinnen die van een minimum 

inkomen moeten rondkomen is geld vaak een 

belemmering. Leergeld Haarlemmermeer 

helpt deze kinderen. Mijn taak in deze  is 

communicatie en fondsenwerving.” 

 

Er hangt ongetwijfeld een prijskaartje aan 

dit werk, hoe worden deze projecten gefi-

nancierd?  
“Wij werken uitsluitend met vrijwilligers 

want zonder hen komt er niets van de grond. 

En we doen het niet alleen. We zijn erg blij 

met de ondersteuning en sponsoring van be-

drijven, instanties en particulieren in de ge-

meente Haarlemmermeer . Die hulp is ook 

hard nodig, omdat we steeds meer aanvragen 

krijgen. Daarnaast  worden we gelukkig ook 

ondersteund door de gemeente Haarlemmer-

meer maar daarmee redden wij het niet.“ 

 

Wat is de belangrijkste missie van Leer-

geld en hoeveel  kinderen hebben jullie tot 

nu toe bereikt? 
“Onze missie is het voorkomen van sociale 

uitsluiting van kinderen uit gezinnen met mi-

nimale financiële middelen. Sinds de oprich-

ting is het aantal kinderen dat we hebben 

kunnen helpen  gestaag gegroeid, in 2007 

nog 84 in 2016 waren het er 859 en dat geeft 

ons veel voldoening. Want vergeet niet dat 

wanneer kinderen hun sociale vaardigheden 

voldoende hebben kunnen ontwikkelen ze 

later als volwassenen beter in de samenleving 

kunnen participeren. “ 

 

Kunt u in het kort aangeven aan welke 

voorwaarden men moet voldoen om in 

aanmerking te kunnen komen voor onder-

steuning van Leergeld? 

“Gezinnen in de gemeente Haarlemmermeer 

met een inkomen tot 120% van het mini-

mumloon kunnen een bijdrage krijgen van 

Stichting Leergeld. Is het inkomen iets hoger 

dan 120%, dan kunnen zij naar draagkracht 

een bijdrage krijgen.  Maar we proberen ook 

gezinnen te helpen die om andere redenen, 

zoals een scheiding of schulden, in financiele 

problemen verkeren. Mensen die hulp nodig 

hebben kunnen aanvraagformulier op  

www.meerleergeld.nl invullen of rechtstreeks 

contact met ons opnemen. Kijk ook altijd 

eerst naar de voorzieningen die de gemeente 

al biedt via 

https://haarlemmermeergemeente.nl/uitkering

-en-inkomen “Het motto van Leergeld is dan 

ook: ‘Nu meedoen is straks meetellen.’ 

Stichting Leergeld steunen?  Kijk onder 

sponsoring op www.meerleergeld.nl. Leer-

geld is erkend als ANBI, waardoor uw gift 

aftrekbaar is van de belasting. 

 

https://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&documentID=15&site=4
http://www.meerleergeld.nl/
https://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&pageID=10&site=6
https://haarlemmermeergemeente.nl/uitkering-en-inkomen
https://haarlemmermeergemeente.nl/uitkering-en-inkomen
http://www.meerleergeld.nl/
https://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&pageID=15&site=


8 

IN DE SCHIJNWERPER 
Veel positieve reacties mochten wij ontvan-

gen m.b.t. deze rubriek. Weet u iemand die 

bij uitstek geschikt is om in de schijnwerper 

te plaatsen, laat het ons weten.  

Bel 0616231286 of mail naar  

zwaanshoekse.courant@gmail.com 

 

Deze keer hebben wij een fanatieke Ferrari 

liefhebber gestrikt. Zijn naam is Jos Hoog-

kamer en woont sinds kort op de plek waar 

voor heen het winkeltje gevestigd was. 

 

Hoe oud is deze wagen en om wat voor  

type gaat het? 

“Het gaat om een Ferrari 

328 GTS gebouwd in 

1986. Het leuke van deze 

wagens is dat er twee ca-

tegorieën zijn. De young-

timers vanaf 30 jaar en 

de oldtimers (vanaf 40 

jaar). Willen ze deze  

benaming mogen dragen moet wel alles in 

orde zijn”. 

En waar moet ik dan aan denken? 

“Is er een logboek bijgehouden, heeft hij al 

zijn grote en kleine onderhoudsbeurten gehad 

en zo ja door wie? Vergis je niet, deze beur-

ten zijn heel speciaal en vooral bij een grote 

beurt gaat de wagen he-le-maal uit elkaar. 

Ieder schroefje gaat los. Sterker nog het 

wordt ook nog gedocumenteerd en op film 

vastgelegd”. 

Qua onderhoud zal dat wel in de papieren 

lopen denk ik? 

“Ja dat is ook zo maar je moet niet vergeten 

dat iedere hobby geld kost  en daarnaast is 

het natuurlijk ook gewoon een investering, 

op de bank levert het niets op en nu heb je er 

een hoop plezier van”.  

Waar moet ik dan aan denken? Lekker 

rondtouren?  

“Uiteraard maar mijn leukste herinneringen 

zijn toch de bijeenkomsten. Niet alleen maak 

je daar in de loop der jaren goede vrienden 

maar je maakt ook bijzondere momenten 

mee. Bijvoorbeeld een bijeenkomst op een 

vliegveld van de luchtmacht. Alle kinderen 

tot 18 jaar die de verschrikkelijke spierziekte 

hebben werden die dag in de watten gelegd. 

Lekker scheuren over de startbanen en zelfs 

op de ring rond  Eindhoven mochten we hard 

rijden, de marechausee, de politie en de 

Luchtmacht waren die dag de gastheren en 

hadden alles tot in de puntjes georganiseerd.  

De levens-

vreugde en 

plezier spatte 

van de blijde 

gezichten af. 

Voor ons 

was het een 

vermoei-

ende dag 

maar ook een 

onvergete- 

lijke dag. 

Dat zijn de 

dagen die 

alle moeite 

en kosten 

dubbel en  

dwars waard 

zijn”.  

KNUTSELHUIS  BLIJFT  EEN SUCCES 

Met de opdracht, nota bene via de 

ouderwetse ‘flessenpost’ binnen gekomen, 

gingen de kinderen op speurtocht in de 

Boseilanden. 

Op de laatste dag voor de vakantie leidde het 

goede speurwerk naar een leuke verrassing 

en de kinderen hadden het weer eens lekker 

naar de zin. Net als al die andere dagen van 

het afgelopen seizoen op de clubmiddag. 

Sinds een aantal jaren verzorgt Hester Barten 

op maandag en dinsdag creatieve middagen 

voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Vast 

onderdeel is het verteltheater waarbij 

kinderen actief mee mogen doen met 

toneelstukjes en sprookjes. Daarna wordt er 

gewerkt aan een origimeel knutsel, iedere 

week weer met andere materialen of  

technieken.  

 

mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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Maandag 12 september gaat het knutselhuis 

weer van start met een nieuw creatief 

seizoen. Er is nog plaats voor wat nieuwe 

leden. Meer weten? 

Kijk op: http://www.hetknutselhuis.info 

 

BRANDSTICHTING 

Op zondagavond 16 juli rond 22.00 uur heeft 

iemand, die waarschijnlijk, in een vermoede-

lijke vlaag van ‘verveling’, brandgesticht in 

een speeltoestel. Buurtbewoners zagen plot-

seling hoge vlammen en belden 112. De 

brandweer en politie waren er snel bij maar 

het toestel is vernield. Heel sneu voor alle 

kinderen daar in de buurt. Het veldje wordt al 

generaties lang druk bezocht door ouders met 

hun peuters. De laffe dader was spoorloos, 

heeft u tips bel de politie. 

 

 

 

 

EEN VALPARTIJ VAAK FATAAL 

Nederland vergrijst in rap tempo em alle 

gevolgen van dien. Ouderenorganisatie 

KBO-PCOB  en het expertisecentrum 

VeiligheidNL voorspelde vorig jaar al 77 

procent meer dodelijke valongelukken 

voor de komende 15 jaar. 

 Jaarlijks belanden ongeveer 88.000 ouderen 

na een struikelincident op de spoedeisende- 

hulp. In 2016 stierven 3300 mensen na een 

val. Dus er is nog heel wat voorlichting te 

geven. “De gevolgen van een botbreuk zijn 

desastreus voor de zelfstandigheid van 

ouderen. Permanente opname in een 

verpleeghuis is vaak het gevolg”,  aldus de 

ouderenorganidatie. Geriaters leggen uit dat 

een valpartij ook het gevolg kan zijn van 

hoge bloeddruk, of juist een lage. Mensen 

kunnen daardoor plotseling duizelig zijn en 

struikelen. Duizeligheid die zich ook in de 

nacht kan voordoen, bijvoorbeeld als mensen 

ineens naar het toilet moeten en ongelukkig 

uit bed vallen. 

Volgens Maarten Bloem, CBS-onderzoeker, 

gaat de stijging van het aantal valpartijen 

voor een belangrijk deel gelijk op met de 

veroudering van de bevolking. 

Bron:René Steenhorst 

 

TEAM FEESTWEEK 

ZWAANHOEK 

24 augustus is het weer zover. 

Tijdens de feestweek en de 

Kindervakantieweek zijn er te veel 

activiteiten om alleen door ons 

eigen team te doen. 

Daarom zoeken wij deze dagen hulp. Mocht 

het zo zijn  dat u ons uit de brand kan helpen 

stuurt u ons dan mailtje via 

info@feestweekzwaanshoek.nl 

Alvast bedankt! 

 

 

Hier had uw bijdrage kunnen staan…

http://www.hetknutselhuis.info/
mailto:info@feestweekzwaanshoek.nl
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