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VAN DE REDACTIE 

Precies één jaar geleden zag de testversie van onze krant het 

licht. We werden overstelpt met positieve reacties en deze 

bevestigden meteen dat we goed bezig waren. We zijn blij u 

te melden lezer, dat onze databestand, zowel voor de papie-

ren versie als de digitale versie, nog steeds groeit. Langzaam 

doch gestaag.  

Ons dorp heeft 1814 inwoners verdeeld over 697 huizen, een 

kort onderzoekje in januari j.l  leerde ons dat de krant een aantal 

keren per jaar 1/3 van onze dorpsgenoten bereikt. En dit binnen 

10 maanden! Het betekent natuurlijk wel dat er voor ons nog 

werk aan de winkel is want hoe meer abonnees hoe attractiever 

de krant gevuld kan worden want u bent de ogen en oren van de 

krant.  

Dus heeft iets leuks waarvan u denkt ‘misschien iets voor de 

krant’ schroom niet. Meldt  het ons, wij zoeken het uit en bekij-

ken of het geplaatst kan worden. 

 

DOELSTELLINGEN  
Onze doelgroepen zijn de ouderen onder ons, zij die geen inter-

net hebben en daarnaast allen die het leuk vinden om dit krantje 

te ontvangen want dit worden er steeds meer. Overigens is het 

stimuleren van het saamhorigheidsgevoel in ons dorp ook één 

van de doelstellingen van de krant. 

 

Voor alle duidelijkheid, wij fungeren niet als ‘rijdende rechter’, 

doen niet aan roddel en achterklap en laten ons door niemand 

voor het karretje spannen. Dat dit maar even bekend is. 

 

GRATIS 

Een email naar zwaanshoekse.courant@gmail.com is voldoende 

om verzekerd te zijn van een gratis abonnement. Heeft u geen 

internet? Geen nood, deponeer uw adres in de bus bij de redac-

tie, Bennebroekerweg 967 voor de papieren versie. 

Zijn er in uw omgeving nog mensen die de krant niet ontvan-

gen? Geef a.u.b. ons emailadres/postadres door. Hoe meer abon-

nementen hoe leuker de krant kan en zal worden. 

 

HANEPOEL WORDT STEEDS MOOIER 

Het ene project is nog niet gereed of het andere wordt alweer 

gestart. Ten hoogte van de kruising Hanepoel/fietspad Klin-

kenbergpad worden nieuwe luxe woningen gebouwd. 

Verderop in deze krant vindt u wat nadere gegevens. 
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 WOORDGRAPJES 

 

Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in 

de keel. 

De cursus lassen voor beginners is afge-

last. 

 Bij de slankheidclub zijn 3 nieuwe leden 

aangekomen. 

Maar er zijn er ook 3 afgevallen. 

 Een paar maanden na de amputatie van 

zijn been, steekt deze man reeds op eigen 

houtje de straat over. 

 

IN DE SCHIJNWERPER 

Wie kent haar niet, onze postmevrouw? 

Al sinds jaar en dag bezorgt zij onze 

post en geeft ze pakketjes af. Altijd met 

een lach een armzwaai en neemt de tijd 

voor een praatje.  

We hebben het over Therese van der 

Have, ze is gehuwd en ze heeft twee jon-

gens waarvan de oudste (12) het volgend 

voorjaar naar de middelbare school zal 

gaan. 

 

Waar haal jij je post op? Want je wordt 

weleens gespot in Bennebroek. 

 

,,Ik woon in Heemstede en de post haal ik 

in Bennebroek op. Een aantal jaren geleden 

stond mijn ophaalpunt bij de Kemphaan 

maar die is op een gegeven moment stuk 

gegaan sindsdien haal ik mijn post op de 

Ruyterlaan in Bennebroek op”. 

Je doet alles op de fiets, hoeveel kilome-

ters maak je eigenlijk? 

,,Mijn vaste dagen zijn dinsdag en zaterdag 

maar soms zie je mij ook op de donderdag 

voorbij schuiven. Ik maak per dag rond de 

35 kilometer of het nu regent of niet. Door 

weer en wind, of het nu sneeuwt of hagelt 

ik rij mijn route. Dat hoort er nu eenmaal 

bij. In de lente en in de zomer is het geen 

straf hoor, dan kan ik ook best genieten 

van de natuur”. 

En waar bestaat  jou route uit? Die zal 

best wel uitgestrekt zijn? 

,,Zwaanshoek, de Bennebroekerweg hele-

maal tot de Hoofdstraat,  Goudriaan en 

Noppenstraat. Klinkenberg en Waltman-

straat, Hanepoel en Hofstede. Het houdt je 

wel jong hoor”, zegt ze lachend. 

Vertel eens, wat zijn je hobby’s? 

,,Ik mag graag wandelen maar het liefst 

ben ik met mijn klassieke Fiat 500 bezig. 

Hij is gebouwd in 1973 dus die vergt nogal 

wat tijd”.  

Heb je altijd in Heemstede gewoond? 

,,Nee hoor, ik heb op veel plaatsen in de 

wereld gewoond. Mijn ouders hebben voor 

Buitenlandse Zaken gewerkt en daardoor 

heb ik in mijn jeugd in Engeland en in 

Afrika gewoond. De basisscholen heb ik 

op Engelse- en Nederlandse scholen ge-

volgd en hierdoor ben ik eigenlijk tweeta-

lig. Ik vind het hartstikke leuk om hier 

mijn ronde te doen en ik hoop dat nog lang 

te mogen doen.” 

 

 

 

 

 



VERBLIJFSVERGUNNING 

Het zal je maar gebeuren, je pakt uit je 

koelkast een zakje veldsla, waarvan je 

reeds eerder wat van gebruikt hebt, je 

gooit de inhoud in de slaschaal en gaat 

aan tafel. Tot je stomme verbazing, ge-

paard gaande met een grote gil, loopt er 

plotseling een hagedis over de eettafel. 

Gevolgd door een aanval van  slappe lach. 

Het overkwam Norbert en Laurette de 

Veen in februari, zij zijn woonachtig in de 

Waltmanstraat. Doordat ze meteen alert 

reageerden door een plastic stolp over het 

beestje te zetten, konden ze het beestje 

goed bestuderen.  

 

 
 

Terug redenerend bleek het zakje gemeng-

de veldsla bij het AH-filiaal in Heemstede 

gekocht te zijn. Daar kunnen ze er ook niets 

aan doen want het wordt ook maar gewoon 

aangeleverd maar ja, je kijkt wel even raar 

op. Goede raad was duur, wat nu te doen? 

,,Mijn vriendin woont naast het kleinste 

dierentuin van Nederland, Artisklas in 

Haarlem en zij hebben ook een dierenop-

vang”, aldus Laurette. ,,Dus beestje meege-

nomen naar Haarlem”, vervolgt  Norbert, 

,,de voorzitter aldaar verklaarde de hagedis 

kerngezond en vertelde ons dat het beestje 

heel veel geluk heeft gehad. Doordat hij in 

de koelkast heeft gezeten is hij in een lichte 

‘winterslaap’ geraakt en heeft APPIE zijn 

avontuur goed overleeft’’.  We  hebben het 

beestje opgemeten hij is ongeveer 11 cen-

timeter lang, volgens de expert van de die-

rentuin, Harald Ames, is het een ruïneha-

gedis die veel in Italië voorkomt, daar komt 

dan ook de veldsla vandaan. Het beestje 

heeft zijn staart verloren maar die is alweer 

voorzichtig aan het groeien, hij kan wel 20 

centimeter worden”. 

Albert Heijn liet weten dat de sla gecontro-

leerd was maar ja hij weegt echt niets dus 

het is niet zo raar dat hij er door geglipt is. 

,,Met Appie gaat het goed, hij heeft een 

permanente ‘verblijfsvergunning’ gekregen 

in een terrarium in de dierentuin”, laat de 

Veen weten. En we gaan weer gewoon 

weer boodschappen doen in Heemstede”, 

laat Laurette met een brede glimlach weten. 

 

ZWAANSHOEK GROEIT

 

Dit jaar wordt de ‘puist’ (het oude 

Enthoven) in het dorp gesloopt en wordt 

het nieuwe Enthoven gebouwd. 27 sfeer-

volle en diverse woningen. 

Er waren 148 inschrijvingen die inmiddels 

afgesloten is, inmiddels zijn er 27 gelukki-

ge gezinnen maar ze moeten nog wel ge-

duld hebben. De geplande oplevering is 

eind 2018 maar de tijd heeft geleerd dat er 

dan wel alles mee moet zitten. 



Enthoven is kleinschalig van opzet, maar 

kent een grote diversiteit in woningtypen: 

zo worden er 16 royale twee-/drie-onder-

één-kapwoningen en 11 rijwoningen in 

verschillende breedtematen gerealiseerd. 

De architectuur is eigentijds en oogt divers 

door de rijke afwisseling in de gevels en 

het materiaalgebruik. In de architectuur 

zijn ook klassiekere elementen toegevoegd, 

zoals tuitgevels en Franse balkons, waar-

door er een sfeervolle ambiance ontstaat in 

de wijk. De redactie kijkt er naar uit, de 

entree van ons dorp kan er alle maar op 

vooruit gaan. 

 

HANEPOEL 

Ook in de Hanepoel zijn er  weer ver ge-

vorderde bouwplannen. De redactie heeft 

geprobeerd er achter te komen m.b.t. Wat, 

Hoe? Waar en Wanneer?  Dit is wat we 

boven water hebben kunnen krijgen; 

 

IN VERKOOP; 21 WONINGEN 

ZWAANSHOEK - PAUWHOF! 

 Voor Pauwhof is een unieke locatie geko-

zen met een landelijke en rustieke sfeer en 

is ontworpen door TORDOIR VAN DEN 

BERG ARCHITECTEN.  

 

De kavels en woningen zijn groot; woon-

oppervlaktes variëren van +/- 220 – 300m2 

en de kavels lopen plaatselijk over de 

1000m2. De prijs - kwaliteitverhouding is 

dus zeer gunstig.  

 

Pauwhof is gelegen in Zwaanshoek op 

slechts enkele tientallen meters van de 

Ringvaart.  

 

De woningen in Pauwhof zijn ontworpen 

met het idee om ruimte te geven. Heel let-

terlijk, want de woningen zijn zeer groot in 

de opzet. Maar daarnaast krijgt men ook de 

ruimte om de woonwensen te verwerken in 

de woning. 

Zoals het er nu uit ziet start de verkoop in 

mei a.s. Mocht dit niet haalbaar zijn dan 

wordt de start naar de zomer getild. 

Voor inschrijven:www.woneninpauwhof.nl 

Voor info; Prins Bernhardstraat 2 • Postbus 12 • 

2130 AA Hoofddorp/ Telefoon: 023 561 67 38 •  

SLIM 

Maaike Keijzers, u weet wel het katten-

vrouwtje, wil graag langs deze weg een 

ieder die meegeholpen heeft om haar 

weggelopen poes SLIM terug te vinden, 

heel hartelijk bedanken.  

De poes nam eind januari de ‘kuierlatten’ 

en is pas na vier spannende dagen sterk 

vermagerd teruggekeerd. Het heeft even 

geduurd voordat ze weer naar binnen wil-

http://www.woneninpauwhof.nl/


de, ze heeft namelijk een ‘gebruiksaanwij-

zing’. ,,Het was hartverwarmend om zo 

veel lieve reacties te ontvangen, nogmaals 

dank jullie wel voor de steun en voor het 

zoeken”, aldus Maaike. 

 

VOORTGANG – VERBETERING 

BENNEBROEKERWWEG 

De redactie heeft goed moeten zoeken, 

de gemeente is niet zo scheutig met in-

formatie, maar na de zomer vermoede-

lijk na de bouwvak, gaat het beginnen. 

Allereerst met de afdaling van het viaduct, 

waar onderaan meteen een snelheid ver-

minderende bocht wordt aangebracht waar 

men kan afslaan naar de nieuw te maken 

opstelplaats voor onze marktkooplieden. 

Ook worden er nuts voorzieningen ge-

plaatst. En niet te vergeten parkeerhavens. 

 

Daarna wordt na de rotonde de Benne-

broekerweg richting de dijk afgesloten. 

Voor hoe lang en wanneer dit alles gaat 

plaatsvinden is voor de redactie voor als 

nog een groot vraagteken. We blijven in 

stille  afwachting. 

VRIJWILLIGERS  

Stel je voor, je bent 80 jaar, redelijk vi-

taal maar je hebt toch hulp nodig. Dus je 

beland uiteindekijk in een verzorgings-

tehuis. Er van uitgaande dat het een 

goed tehuis is, is daar niets mis mee. 

Maar je mist je tuintje, de buitenlucht, 

je dagelijkse ommetje… verzin het 

maar.  

Dit lezers, is voor veel ouderen onder ons, 

een gegeven waar men heel erg tegen 

‘aanhikt’. Het zal je maar over komen, heel 

vaak gebeurd het dat het er gewoon niet 

van komt. Met de huidige mogelijkheden 

in de verzorgingstehuizen  zit het er meest-

al niet in.  Zo ook bij zorgorganisatie Amie 

(letterlijk vertaalt ‘vriendin’) 

Ook op hogere leeftijd wil je onafhankelijk 

blijven en je eigen leven blijven leiden. 

Amie ondersteunt hierbij, in de thuissitua-

tie of in een van de woonzorgcentra.  Het 

is kleinschalig en persoonlijk en het is een 

kleine organisatie met 425 medewerkers en 

150 vrijwilligers waarvan het grootste ge-

deelte uit de buurt komt en de gemeente en 

de omgeving goed kent.  

We hebben het in dit geval over locatie 

Meerleven in Bennebroek. Zij zoeken 

dringend, nu de lente voor de deur staat, 

mensen die het leuk vinden om met een 

ouder iemand even een lekker ommetje in 

de tuin/park te gaan maken, of samen lek-

ker rommelen in de plantenbakken buiten 

of gewoon even een boodschapje doen. 

Echt u kunt hen geen groter plezier doen! 

Wat voor ons als iets vanzelfsprekend is 

voor hen vaak het hoogtepunt van de week. 

Sta daar eens even bij stil… Wel is het 

zaak om te weten dat een goede fysieke 

gesteldheid wel van belang is dit in ver-

band met het duwen van een rolstoel. Maar 

ook is er behoeft om samen met de bewo-

ners spelletjes te doen of zo maar een be-

zoekje brengen aan een bewoner. Om het 

‘maatje’ gevoel te stimuleren. Een andere 

grote wens is om samen met de bewoners, 

ook in de paviljoenen waar zeven demente-

rende bewoners samen wonen en uiteraard 

met hulp, in de eigen keuken te koken. 

Niet alleen is dit een welkome afleiding 

voor iedereen maar ook het thuisgevoel 

wordt daar mee versterkt, denk maar aan 

de aloude etensluchtjes. Ook deze brengen 



herinneringen met zich mee. Zo zijn er nog 

vele mogelijkheden waarbij u zich buiten-

gewoon nuttig kan maken en…. U kunt er 

van verzekerd zijn dat uw hulp, met name 

door de ouderen, enorm gewaardeerd zal 

worden. Is er een snaar bij u geraakt? 

Neem dan alstublieft contact op met 

Ria Winters,  coördinatrice Wel-

zijn/vrijwilligers. 023 5103048 / 

0643129980 of via r.winters@amie.nl 

 
De 30 jarige Jeffrey Kroon weet wat hij 

wil, hij heeft zijn toekomst uitgestippeld 

en ligt consequent op koers. 

Desgevraagd wat zijn einddoel is begon hij 

te lachen en vertelde het volgende; ,,ik ben 

als 16-jarige snotneus in de leer gegaan bij 

een hard werkende hovenier die samen 

werkte met de helaas inmiddels overleden 

Henk Weijers, hij was een bijzondere tuin-

ontwerper, bij hem ontdekte ik mijn liefde 

voor de natuur  en voor het vak in het bij-

zonder. “  

AANLEG 

,,Al snel ontdekte ik  mijn aanleg voor het 

creëren en het uitvoeren van bijzondere 

ontwerpen. Maar ik botste steeds tegen het 

gebrek aan kennis aan om de juiste ideeën 

om te zetten in tastbare processen dus 

moest er gestudeerd worden. Na het vinden 

van de juiste balans tussen studie en arbeid 

heb ik inmiddels alle vier MBO niveaus  in 

mijn vakgebied afgerond. Afgelopen twee 

jaar heb ik meerdere HBO cursussen ge-

volgd bij het beroemde 

ONTWERPINSTITUUT  te Apeldoorn. “ 

Wat moet ik mij voorstellen bij dit  

instituut? 

,,Het Ontwerp Instituut is een onderwijsin-

stelling voor ontwerpers en stafleden uit de 

groene sector, die zich willen bekwamen in 

een humaner ontwerp van de buitenruimte, 

groot en klein, particulier of openbaar. 

Het Ontwerp Instituut garandeert onder-

richt op hoog beroepsniveau. Alle cursus-

sen zijn gebaseerd op ontwerpervaring en 

gericht op de praktijk van het vakgebied 

van ontwerp en groene ruimte betrokken 

en de docenten en begeleiders zijn profes-

sionals pur sang.”  

Begrijp ik hier uit dat je het ‘hovenier 

schap’ aan de wilgen gaat hangen? 

,,Op den duur natuurlijk wel want ik zie 

mij dit werk toch echt niet tot mijn 70
ste

 

levensjaar doen. Er is meer in mijn vakge-

bied. Het ontwerpen van mijn tuinen, het 

uitwerken en uitvoeren van de ideeën plus 

het aansturen van de medewerkers vergt 

veel tijd en energie. Daarnaast heb ik de 

drive om meer te willen. Ik zou graag wil-

len werken met het ontwerpen van tuinen, 

parken en openbare ruimte. Kortom ik wil 

mijn horizon verbreden. Dus moet ik mij 

bekwamen .” 

HET VERSCHIL MAKEN 

Wat vindt jij in deze opleiding belang-

rijk? 

,, Het verschil maken. Waarom moet de 

klant ‘Kroon Tuinen’ kiezen? In onze he-

dendaagse wereld van concurrentie is het 

nodig om het verschil te maken, om zich te 

onderscheiden met een eigen kunnen. Men 

redt het niet met oppervlakkige kennis, een 

computertruckje of een snelle presentatie 

van algemene beelden. Het is zaak om de 

eigen verworvenheden naar voren te kun-

nen brengen, zodat opdrachtgevers dit her-

kennen en geleid worden in hun beslissing. 

Waarom zou men voor mijn bedrijf  moe-

mailto:r.winters@amie.nl


ten kiezen? Dat moet in een eerste gesprek 

duidelijk worden, in een schetsontwerp 

naar voren komen en in het definitief ont-

werp bevestigd worden. Omdat mijn be-

drijf beter is en een eigen opvatting van de 

probleemstelling heeft. Omdat ik het pro-

gramma van eisen kan realiseren, op die 

plek en met dat gegeven budget. Kijk en 

daar wil ik naar toe,” eindigde Jeffrey zijn 

betoog. 

      

Wat denk je, heb je al ervaring genoeg? 

,,Ja, dat denk ik wel. Ik werk nu sinds 2009 

voor mij zelf, daarvoor heb ik voor ver-

schillende hoveniers gewerkt en veel ge-

leerd. In de afgelopen vijftien jaar heb ik 

een uitgebreid landelijk netwerk opge-

bouwd aan uitvoerende partijen voor de 

aanleg en onderhoud van tuinen. 

Ach, inmiddels is Kroon-Tuinen een be-

grip in Haarlemmermeer en omstreken. 

‘Het staat voor een unieke hedendaagse 

uitstraling van uw buitenruimte. Tuinen 

waarin de menselijke maat, natuur en ar-

chítectuur zorgen voor uw tuingeluk”,  be-

eindigd Jeffrey met een glimlach dit 

vraaggesprekje. Zie voor nadere info; 

http://www.kroon-tuinen.nl/ 

                                            

       

                               

              (On)Gemak   

 

e was het zat... iedere keer die 

smerigheid, terwijl ze er juist aan 

gewend was dat het niet meer voor 

kwam. Haar beide jongens waren al 

een paar maanden het huis uit en dat 

was te merken ook. Nu ze een paar 

dagen weer thuis logeerden, was het 

met volle hevigheid teruggekeerd. 

Het werd tijd voor een stevige hint. 

Ze zocht de breedste rol plakband op 

die ze maar kon vinden  en plakte de 

bril rondom vast. 'Zo, dat zal ze 

leren', dacht ze en voor het geval ze 

het nog niet door hebben, draaide ze 

zich om en prikte een mededeling op 

het bord. En tevreden glimlachend  

verdween ze in de keuken 
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