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STAND VAN ZAKEN VERONTREINIGING 

Begin september heeft de gemeente U geïnformeerd 

over de stand van zaken met betrekking tot de ver-

ontreiniging aan de Waltmanstraat en omgeving. De 

afgelopen 3 maanden is het team vakspecialisten openba-

re ruimte, in overleg met de Omgevingsdienst, bezig ge-

weest met het nauwkeuriger vaststellen van de horizonta-

le omvang van de verontreiniging 

       . 

Ook werden er nog aanvullende peilbuizen geplaatst in 

de omgeving van de Noppenstraat en andere straten. De 

reden hiervoor is dat in het diepere grondwater nog een 

sterke verontreiniging aanwezig is waarvan nog niet is 

vastgesteld hoe ver die de woonwijk inloopt (zie deze 

concentratiekaart). De gemeente hoopt dat dit de laatste 

ronde is om vast te stellen hoe ver de verontreini- 

ging zich heeft verspreid. Heeft u nog vragen? Deze kunt 

u altijd stellen aan Simone Beerkens van het Team Vak-

specialisten. 

Openbare Ruimte: 

T: 0235674398 of T: 0900-1852 

E: s.beerkens@haarlemmermeer.nl 

 

VAN DE REDACTIE 

Het redactieteam wenst alle lezers, en allen die hun 

lief zijn, een gelukkig 2017 en bovenal een gezond 

jaar! 

Wij zullen ook dit jaar ons uiterste best doen om u we-

derom sprankelende edities toe te sturen en als het even 

kan dat u er ook nog iets aan heeft…  

kortom, we gaan er voor!. 

 

 Verontreiniging (2) 

 

 Kentekenonderzoek 
 

 Aanpassing Bennebroeker-
weg(2) 

 Computers en senioren (slot) 
 

 In de schijnwerper… 
 

 Bijzondere fietstocht 
 

 Terugblik Halloween 
 

 FruitYourWorld 
 

 Loopkoets 
 

 Van de redactie 
 

 DJ – verhaalt 
 

 Puzzel 
 

COLOFON 

 

Redactie: 

Dick de Jong 

Rob Schalkwijk 

 

Emailadres: 

zwaanshoekse.courant@gmail.com 
 

Deze editie werd mogelijk gemaakt door: 

Handelskwekerij Bloemenhof 

http://email.nwsbrf.nl/bqmaraejwmsapayuqaxajh/click.php
http://email.nwsbrf.nl/bqmaraejwmsapayuqaxajh/click.php
mailto:s.beerkens@haarlemmermeer.nl
mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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CONCLUSIE 

KENTEKENONDERZOEK 

In mei jl. heeft de gemeente een kente-

kenonderzoek gehouden rond Zwaans-

hoek en Beinsdorp. Hierbij is met be-

hulp van camera’s op alle in- en uit-

gaande wegen geregistreerd hoeveel 

doorgaand (vracht)verkeer er daadwer-

kelijk rijdt door Zwaanshoek en Beins-

dorp. De belangrijkste conclusie die te 

trekken valt uit het kentekenonderzoek is 

dat er heel veel doorgaand verkeer door 

zowel Beinsdorp als Zwaanshoek rijdt. 

In de huidige situatie rijden er door 

Zwaanshoek  circa 6800 voertuigen per 

etmaal.  

Op een gemiddelde werkdag ligt het door-

gaand verkeer in Zwaanshoek rond de 

68%. Dat betekent dat er zo’n 4600 voer-

tuigen per etmaal minder door Zwaanshoek 

zouden rijden als er geen doorgaand ver-

keer meer is Bennebroekerweg en v.v. Dus 

oost- west verkeer dat via Zwaanhoek rijdt 

om de ringvaart over te steken. Het verkeer 

dat tussen Beinsdorp en Zwaanshoek rijdt 

kan kiezen tussen een route via de Hille-

gommerdijk en de Bennebroekerweg of via 

de Spieringweg. Ongeveer twee keer zo 

vaak wordt de route via de Spieringweg 

gekozen. 

             
Zware voertuigen  

(vrachtwagens >3500kg) zijn apart geregi-

streerd. Het merendeel van de circa 80 

vrachtwagens die Zwaanshoek via de Ben-

nebroekerweg binnenrijden steekt echter 

bij Beinsdorp pas de ringvaart over. Het 

door Bennebroek ingevoerde vrachtwagen 

verbod bij de brug, met uitzondering van 

bestemmingsverkeer, lijkt dus met name 

voor Bennebroek wel effect te hebben. 

Andere opvallende resultaten 

* het eenrichtingsverkeer op de Benne-

broekerdijk bij Cruquius is duidelijk zicht-

baar in de hoeveelheden links afslaand 

verkeer op de brug vanaf Bennebroek. De 

tegenrichting is namelijk veel drukker. 

* verkeer dat tussen Beinsdorp en Zwaans-

hoek rijdt kan kiezen tussen een route via 

de dijk en Bennebroekerweg of via de 

Spieringweg. Ongeveer twee keer zo vaak 

wordt de route via de Spieringweg geko-

zen. 

Deze resultaten worden meegenomen in de 

mogelijk te nemen flankerende maatrege-

len om het doorgaand verkeer door 

Zwaanshoek te verminderen. 

bron: www.zwaanshoek.info 

 

COMPUTERS? NIETS VOOR MIJ! 

(slot) 

De wereld om ons heen verandert constant 

en het gebruik van computers, met name 

internet , wordt steeds belangrijker. Geluk-

kig worden de meeste diensten (banken en 

overheid) nog steeds op de “oude manier” 

aangeboden, maar misschien bent u toch 

wel benieuwd wat er voor u handig zou 

kunnen zijn. Een mogelijkheid daartoe 

biedt de Hobby ComputerClub (HCC) met 

een van hun vele interessegroepen, waar-

onder de “senioren-academie”. 

Commodore 

De Commodore interessegroep is een on-

derdeel van de landelijke vereniging HCC. 

We zijn een bloeiende club en hebben 

momenteel zo'n 400 merendeels zeer actie-

ve(!) leden. 

 

CompUsers 

De CompUsers interessegroep helpt ge-

bruikers van computers in de thuissituatie. 

De meeste aandacht gaat uit naar pro-

grammatuur voor toepassingen en bestu-

ringssystemen. 

http://www.zwaanshoek.info/
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Digimedia 

Vanaf de oprichting (in 1985, onder de 

naam Interessegroep PC) richt de digime-

dia interessegroep zich op het ondersteu-

nen van mensen met een hobby waarin het 

gebruik van personal computers een rele-

vante rol speelt. Doordat computers steeds 

veelzijdiger worden zijn platform Foto, 

Video en Creatief, HCC!muziek en 

HCC!web voortaan bij HCC!digimedia 

aangesloten. 

Drones 

Wordt dit het jaar dat drones hun opmars 

gaan maken? Er gebeurt veel op het gebied 

van drones. En komend jaar wordt de re-

gelgeving flink aangescherpt voor hobbyis-

ten die met drones vliegen. 

Flightsimulator     

De Flightsimulator interessegroep brengt 

mensen samen die zich bezighouden met 

vele uiteenlopende facetten van het simula-

torvliegen op de thuis pc en/of laptop. 

Games 

Website: https://games.hcc.nl 

Genealogie 

Na de oprichting van de HCC gingen 

steeds meer leden van de vereniging de 

computer gebruiken voor de hobby genea-

logie. In 1986 richtte daarom een aantal 

amateurgenealogen de HCC Genealogie 

Gebruikersgroep op, die inmiddels 

HCC!genealogie heet. 

Hobbynet 

Hobbynet biedt diensten aan alle HCC-

groeperingen. Tevens verzorgt zij Kader-

net, de website voor de besturen van hcc 

groeperingen. 

Modelbaanautomatisering 

Al sinds 1978 houdt de Modelbaanautoma-

tisering interessegroep zich bezig met het 

besturen van (treinen, seinen en wissels op) 

modelbanen met behulp van de computer. 

Naast het "eigen" HCC!m-systeem willen 

we ook juist andere nieuwe digitale sys-

temen ondersteunen en 

(vaak ook beginnende) 

gebruikers met raad en 

daad bijstaan. 

Postzegel 

Doel: het gebruik van 

de computer bevorderen bij het verzamelen 

van postzegels.  

Programmeren 

De interessegroep HCC!programmeren 

ondersteunt iedereen die zelf software wil 

maken. 

Windows 

De Windows Interessegroep streeft naar 

maximale ondersteuning bij het gebruik 

van Microsoft Windows-besturings-

systemen en eventuele afgeleiden en/of 

opvolgers daarvan, alsmede hulp bij pro-

blemen met onder deze besturingssystemen 

werkende software. 
Rob Schalkwijk 

 

VERRASSING 

U hoeft niet meer te zoeken waar de kopij 

voor de krant moet  worden  ingeleverd.  

 

 

  

 

 

 

 

 

De redactie werd kort geleden blij verrast 

door een aardige dame. Zij zag dat de krant 

als logo het Zwaantje van Zwaanshoek ge-

bruikt. Het toeval wilde dat zij nog een 

dergelijk beeldje in verkleinde uitgave 

https://games.hcc.nl/
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thuis had staan. ‘Eén plus één is twee’ en 

nu prijkt het beeldje voor de ingang van de 

redactie. Dus u Mevrouw Frea Roossien, U 

wordt hartelijk bedankt!                                   

       

WOORDGRAPJES 

 Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet 
mee. 

 Van mensen die nooit wat geven,  
daar krijg ik wat van. 

                                
 De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwan-

gere patiënte volledige persvrijheid. 
               

 Een man maakt je eerst het hof en leidt 

je dan om de tuin. 

 

 Er ligt 1 meter sneeuw, 

in het engels ‘3 feet deep’. 

 

IN DE SCHIJNWERPER  

De redactie ving het bericht op dat ie-

mand een bijzondere fietstocht had ge-

maakt, dat moest natuurlijk even uitge-

zocht worden.  

Wij belanden bij Michiel Vermeulen, hij is 

60 jaar, getrouwd met Mariska en heeft een 

dochter Jacqueline, zij is 12 jaar.   

 

Hij werkt als hoofd Finance en Control bij 

de Universiteit Utrecht. Op een gegeven 

moment besloot hij zijn ‘nog te doen’ lijst-

je eens te bestuderen en kwam tot de con-

clusie ‘nu of nooit’. Nieuwsgierig gewor-

den maakte de redactie een afspraak voor 

een vraaggesprekje. 

Wat moet ik mij voorstellen bij ‘nu of 

nooit’? Is dat het moment dat veel men-

sen zullen herkennen? Het moment dat 

je jezelf gaat afvragen ‘is dit het nu’? 

Of zit er meer achter? 

‘Bij mij was het niet ‘is dit het nu’? Ik had 

wel behoefte aan ‘naden-

ken’ met name over de 

toekomst. Daarnaast kon ik 

het fysiek nu nog aan, dat 

bedoel ik met ‘nu of nooit.’ 

 

Een fietstocht van 2500 

km naar Santiago de 

Compostela is niet niks. 

Voor veel  mensen is het 

een religieuze tocht, zeg maar een soort 

bedevaart. Heeft dit bij U mee gespeeld?  
‘Het is inderdaad van oorsprong een bede-

vaart, een pelgrimsreis. Met noemt dat ook 

wel de ‘innerlijke reis’. Dit heeft voor mij 

zeker meegespeeld. Laten we het een be-

zinningsreis noemen.’ 

 

Een dergelijke reis vraagt veel voorbe-

reiding, met wat voor een fiets heeft u de 

tocht gemaakt?  

‘Een zogenaamde hybride fiets. Eigenlijk 

een sportfiets met versnellingen, die heb je 

echt wel nodig.’ 

 

Ik zie daar een dagboekje,  heeft u alles 

vastgelegd? Mag ik u dan uitnodigen om 

een uittreksel van uw tocht te maken zo-

dat de krant dit kan plaatsen?  

‘Zeker! Ik heb al gemerkt dat praten over 

mijn reis naar Santiago de Compostella 

aanstekelijk werkt.’ 

 

Hier volgt het verslag van de fietstocht. 

http://www.gifplaatjes.nl/view/files/gifs-beroepen/fotografen/gifje-fotografen-1398198-jpg/
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Naar Santiago de Compostella -  

een pelgrimstocht 

Eind juni ben ik vanuit mijn huis in 

Zwaanshoek begonnen met mijn fiets-

tocht/pelgrimstocht naar Santiago de Com-

postella, een stad in Noordwest Spanje, 

waar – volgens de legende - de heilige Ja-

cobus, een van de discipelen van Jezus, 

begraven ligt. Ik had al jaren met dat idee 

rondgelopen en een klein jaar geleden be-

sloten het ook echt te doen!  

 

Waarom? Om verschillende redenen. Ten 

eerst zag ik het als een sportieve uitdaging, 

die ik nu op mijn 60
ste

 nog dacht te kunnen 

volbrengen. Ten tweede hoopte ik op een 

mooie route, zowel qua natuur als qua 

bezienswaardigheden.  

En tenslotte, vanwege “de innerlijke reis”.                                  

Alle drie mijn verwachtingen zijn 

uitgekomen. Ik heb de 2500 km in een 

dikke maand zonder noemenswaardige 

fysieke problemen voltooid. In het begin 

alleen last van wat zadelpijn en rugpijn. De 

Pyreneeën over was het zwaarst, maar ook 

die heb ik in mijn eigen tempo 

“overwonnen”. 

 

Het was ook een hele mooie reis. De route 

is uitgestippeld in een drietal boekjes die er 

voor zorgen dat je vrijwel alleen maar 

langs mooie wegen, dorpjes en steden 

komt. In die boekjes staan ook 

slaapplaatsen en die had ik nodig want ik 

had geen tent bij me. Via Mechelen, 

Chartres, Tours, Saint-Emilion (bij 

Bordeaux), en Dax in Frans Baskenland, 

ga je bij Saint-Jean-Pied-de-Port de 

Pyreneeën over en ga je via Roncevalles, 

Pamplona, Burgos en Léon naar Santiago. 

Ik vond Frankrijk mooier dan Spanje maar 

Spanje is, met zijn vele tapabars, 

gezelliger. 
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En dan de “innerlijke reis”… Daar had ik 

behoefte aan. Even een maand weg van de 

waan van de dag en nadenken over het 

verleden en vooral over de toekomst. Ik 

ben er niet echt door veranderd, maar ik 

heb er veel positieve energie van gekregen. 

Een van de hoogtepunten is het Cruz-del-

Ferro, zo’n 200 km voor Santiago, waar je 

symbolisch je ballast aflegt door een 

steentje neer te leggen dat je van huis hebt 

meegenomen. En wat iedereen die je 

tegenkomt zegt: de reis is het doel, niet 

Santiago. 

 

De aankomst in Santiago, en het bezoek 

aan het graf van de heilige Jacobus in de 

prachtige kathedraal, geeft natuurlijk   

 

voldoening maar het is dan ook 

afgelopen…. Alhoewel, de reis is nooit 

afgelopen en in zekere zin kun je zeggen 

dat de reis begint met je aankomst in 

Santiago de Compostella. 

Nieuwsgierig en misschien ook zin in deze 

pelgrimstocht? Neem contact op met de 

Stichting Haarlem-Santiago waar je veel 

informatie kunt krijgen: 

http://www.haarlemsantiago.nl/ 
Michiel Vermeulen 

SLUITING FIETSPAD 

Zoals wellicht al is opgevallen gaat het 

nieuwe fietspad vanuit Zwaanshoek 

richting Floriande voor een hele lange 

periode dicht, dit i.v.m. de aanleg van 

ondergrondse stroomvoorziening. 

Omdat er vanuit meerdere hoeken kritie-

ke geluiden binnen kwamen, is Tennet ge-

vraagd of het écht nodig is om het fietspad 

voor deze gehele periode af te sluiten (en 

zo ja om hier een begrijpelijke verklaring 

voor te geven). Tennet heeft samen met de 

aannemer een zeer uitvoerige reactie hier-

op gegeven welke je kunt lezen door hier 

te klikken.  

 

 
 

De kaarten waarover gesproken wordt zijn 

hier te bekijken. We hopen dat dit enige 

duidelijkheid geeft over de reden waarom 

het fietspad is afgesloten. 
Bron: www.Zwaanshoek.info 

 

FRUIT YOUR WORLD 

In afgelopen november zijn er fruitbo-

men geplant, dit in het kader van een 

bijzondere gedachte.  

Bij een aantal scholen in Haarlemmermeer 

zijn fruitbomen geplant op of nabij het 

schoolplein. Deze zijn geleverd door  

‘FruitYourWorld’ en zijn door leerlingen 

zelf geplant. Zo ook bij OBS De Zwa-

nebloem. FruitYourWorld levert fruitbo-

men aan iedereen die zijn directe omge-

ving wil verrijken. Deze fruitbomen zijn 

gekoppeld aan een mens of groep en zijn  

via internet aan elkaar verbonden.  

http://www.haarlemsantiago.nl/
http://email.nwsbrf.nl/bymapaejwqmafaqquadajh/click.php
http://email.nwsbrf.nl/bymapaejwqmafaqquadajh/click.php
http://email.nwsbrf.nl/byjakaejwqmazaqquapajh/click.php
http://www.zwaanshoek.info/
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Aan iedere boom is een metalen plaatje 

bevestigd met daarop de gegevens van de 

boom.  Het is niet alleen voor scholen maar 

ook particulieren kunnen hier aan mee-

doen. De kennis om goede oogsten te ver-

krijgen worden door het FruitYourWorld 

platform op internet gedeeld. Recepten om 

het fruit te verwerken tot sap, jam, taarten 

of zelfs tot sambal,  alles is deelbaar en 

brengt mensen tot elkaar. FruitYourWorld 

helpt ook bij het stichten van buurtgaardjes 

vol fruitbomen. Samen met je buurtgeno-

ten pluk je de vruchten. Het klinkt mis-

schien een beetje naïef  maar het idee is 

natuurlijk best leuk. Zelfs snoeicursussen 

of een oogstfeest realiseren kan tot de mo-

gelijkheden behoren. Zo komen bewoners 

met elkaar in contact, en krijgen we een 

eetbare stad. Dat vonden de kleuters van 

OBS De Zwanebloem ook, onder de bezie-

lende leiding van de juffen werd met veel 

hulp de drie bomen gepland, één peer en 

twee pruimenbomen, waaronder een Reine 

Claude, ‘en die kunnen de kinderen weer 

herkennen aan de groene limonade’, zei juf 

Tamara.  

 

De bomen staan nu in de buurt van de 

reeds eerder door de school geplante ap-

pelbomen. Er wordt zo wie zo elk jaar met 

zijn allen van de geplukte appels appel-

moes of andere gerechten van gemaakt. Op 

deze manier leer je de kinderen dat de ap-

pelmoes niet vanzelf in een potje komt en 

de limonade ook van vruchten wordt ge-

maakt. Juf Tamara kijkt glimlachend naar 

haar hulpjes Puck en Aidan die hard aan 

het werk zijn en zegt; ‘moet je die kinderen 

achter het hekje zien, ze staan de pruimen 

zowat aan de boom te kijken… 

’De Zwanebloem is weer een stukje  

groener geworden’. 

Meer informatie op www.fruityourworld.org 

 

SPOOKTOCHT 

Vrijdag 28 oktober j.l. was het weer zover. 

De feestcommissie had een super spannen-

de spooktocht voorbereid voor alle kin-

deren uit het dorp. Het startpunt was de 

Oase. De zwaan, de dorpsmascotte kon 

natuurlijk niet ontbreken, op een vriende-

lijke manier wees hij met een knuffel de 

kinderen de weg naar de Oase. Op dit mo-

ment lijkt er nog niet veel aan de hand! 

Eenmaal bij de Oase aangekomen zit de 

sfeer er al goed in. De leden van de feest-

commissie ontvingen de kinderen in stijl. 

Ook kinderen en begeleiders van de groep-

jes zagen er griezelig uit. Om 19.00 uur 

starten het eerste groepje en elke vijf minu-

ten mocht er een nieuw groepje starten.  

http://www.fruityourworld.org/
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Het was een spannend rondje over de don-

kere bosseilanden, voor de begraafplaats 

langs, naar school via de skatebaan, en dan 

het laatste stukje door het dorp terug naar 

de Oase. Op allerlei onverwachte momen-

ten kwamen we professioneel uitziende 

griezels tegen. Vooral dat ze onverwacht 

kwamen maakte het super spannend! Op 

de boseilanden was een groep vogelver-

schrikkers die zaten verstopt tussen de hooi 

balen en sprongen tevoorschijn en kwamen 

onze kant op.  

Ook zat er iemand in een bootje met een 

kaars. Overal stonden pijlen en branden er 

kaarsen om ons de weg te wijzen. Magere 

Hein stond op de weg in het dorp. En toen 

we bij een van de tuinen aan kwamen zag 

het er zo eng uit dat de kinderen al begon-

nen met gillen. Achter de deur van het 

schuurtje stond een pop met lichtje. Het 

kon zomaar een mens zijn die de deur open 

zou doen. De barbecue stond aan met kip-

penpoten erop en in de tuin klonk enge 

muziek, overal zag je rook een stel griezels 

zat aan de tafel te eten. Ze nodigde ons uit  

voor een hapje van hun diner, op dat mo-

ment trekt de griezel de deksel van de 

schaal en er ligt een hoofd van een vrouw 

op, wat ook nog begint te bewegen op het 

moment dat je kijkt! Wat zag het er grieze-

lig uit! Gelukkig hadden we een zakje 

snoep mee gekregen voor tijdens de tocht, 

dus een snoepje voor de schrik en weer 

verder.  

De kinderen vonden het jammer dat de 

tocht ten einde kwam. Ons dorp was echt 

even een groot spookhuis!! 
Maayke de Ruig 

 

 

EEN KAMPIOEN IN DE DOP 

Merel van der Marel heeft in november 

en december jl. een sportieve prestatie 

van jewelste geleverd. In aanloop naar 

het EK Cross in Italië, behaalde ze in 

een internationale wedstrijd in Mol Bel-

gië, de tweede plaats  met een tijd van 

14,49 minuten. Op deze lange cross van 

4.400 meter liet ze zien dat ze heel wat in 

haar sportieve mars heeft.  Ze veroverde  

daarmee meteen het recht op het zo fel-

begeerde startbewijs voor het Europees 

Kampioenschap, en dat voor een 17-

jarige.  

Haar favoriete onderdeel echter is de 1500 

meter hardlopen maar in de winter gebruikt 

ze het crosscountry lopen als een training 

en dat gaat haar goed af. Haar prijzenkast 

is al aardig gevuld, vijf maal Nederlands 

kampioen 1500 meter om maar iets te 

noemen, in 2015 werd ze Europees Jeugd 

Olympisch Kampioen en Nederlands 

Kampioen op de 1500 meter. Voorwaar 

een prestatie. 

Nu is ze kortgeleden  afgereisd  naar Sar-

dinië in Italië en behaalde daar,  samen met 

haar drie teamgenoten,  de 3
e
 plaats.  ,,Dit 

is eigenlijk een historische medaille,  dat 

zo een jong team zo hoog is geëindigd. 

daar ben ik best trots op.  

 

Daarnaast hecht 

ik meer waarde 

aan de teampres-

tatie dan de per-

soonlijke presta-

tie op het EK 

Cross.  

Van de 90 deel-

neemsters uit 

Europa eindigde 

ik op de 23
e
 

plek, als je weet 

dat alle andere 

meiden eind 19 jaar of twintigers waren,  

dan ben ik niet ontevreden”,  analyseert ze 

haar prestatie zelf. ,,Die trip naar Italië was 

echt een droom die uit is gekomen, maar ik 

wil meer”.   
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Op de vraag hoe ze haar sportieve toe-

komst zit antwoordde ze: ,,Ik leg de lat 

heel hoog voor mij zelf, ik ga voor de 

Olympische Spelen. Een ander toekomstig 

doel is het Europese Kampioenschap tot 21 

jaar dat in 2018 in Beekse Bergen wordt 

gehouden. Tja, wat is er nu mooier dat om 

in eigen land proberen kampioen te wor-

den? Daar ga ik voor!” 

 

 

UITVAARTONDERNEMER BIEDT 

OOK DE LOOPKOETS 

Stijlvol en persoonlijk alternatief voor 

de rouwauto. 

‘Ik zou zo graag tot het laatst toe mijn 

dierbare begeleiden.’ Een veelgehoorde 

uitspraak van nabestaanden. Uitvaart-

zorg De Meer kan vanaf heden aan deze 

wens voldoen door voor deze wens een 

loopkoets te verzorgen. 

Nabestaanden kunnen zelf de loopkoets 

met daarop hun dierbare op een waardige 

wijze begeleiden. Zo kunnen de nabe-

staanden dichter en langer bij hun dierbare 

gestorvene blijven. 

 

 
De loopkoets is een alternatief voor de 

rouwauto.  
 

Vanuit het woonhuis of het uitvaartcen-

trum kan met loopkoets de weg gegaan 

worden naar de locatie van de plechtigheid 

en van daar tot nabij het graf. Door de ge-

ringe afmetingen kan de loopkoets meestal 

zelfs binnen gereden worden in een kerk of 

aula bij een crematorium of begraafplaats. 

Door de grote wielen met massieve rub-

berbanden rolt de loopkoets zonder weer-

stand over zand- en grindpaden. Hellingen 

en stoepranden kunnen moeiteloos over-

komen worden. 

Bij de loopkoets is er uiteraard gedacht aan 

de kinderen. Voor hen is er een extra duw-

stang gemaakt waardoor zij meer betrok-

ken zijn bij het begeleiden van de overle-

dene. Op rekken aan beide zijden van de 

kist kunnen bloemen neergelegd worden. 

De loopkoets is door 4, 6 of zelfs 8 perso-

nen te begeleiden. Op deze wijze kunnen 

nabestaanden nabij betrokken zijn bij de 

uitvaart en tot het laatst hun dierbare bege-

leiden. Voor meer informatie: 

www.uitvaartzorgdemeer.nl  

of 06-576 275 40. 

 

ZWAANSHOEK KRIJGT 

KASTEELBEWONERS ALS BUREN 

Midden in de natuur van de Boseilanden 

wordt medio volgend jaar een bijzonder 

woon-kasteel gebouwd. 

Volgens ontwikkelaar Uko Jonker van 

Bentinck Bouw wordt het een karakteris-

tiek gebouw met contrasten. Het wordt een 

kasteel met kantelen en rondingen, ge-

maakt van verschillende materialen zoals 

bakstenen maar ook bijvoorbeeld met hou-

ten elementen. Het kasteelgevoel wordt 

versterkt door een mooie toegangslaan met 

een waterpartij direct voor het kasteel. In 

het gebouw komen vijftien luxe apparte-

menten van circa 150 tot 200 m². Het stre-

ven is om het gebouw energieneutraal te  

maken gelijk het de recent gereed gekomen 

wijk Hofstede in ons dorp. 

(Bron: Haarlems Dagblad) 

 

HANDELSKWEKERIJ 

BLOEMENHOF 

Bloemenhandel Bloemenhof is in 

Zwaanshoek een begrip. Al sinds een 

drietal jaren fleuren ze op vrijdag en 

zaterdag met hun mobiele shop aan de 

Bennebroekerweg, in Zwaanshoek op.  
De eigenaren Ron en Lilian van der Prijt 

genieten iedere week weer van de ‘reuring’ 

rondom hun bloemenstal. ,,De hele dag 

door aanloop en een gezellig praatje, zeker  

http://www.uitvaartzorgdemeer.nl/
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in de zomer is het geen straf om hier te 

werken. Je staat als het ware met beide be-

nen in de Zwaanshoekse samenleving”, 

aldus Lilian. ,,Dat is dan ook de reden dat 

we meteen ‘ja’ zeiden tegen de vraag of 

wij dezen standplaats wilden vullen. Het 

was wel even reorganiseren want je kan je 

tijd maar eenmaal invullen. Maar met pas-

sen en meten gaat het nu prima”. 

 

,,Maar als ondernemer moet je zeker in de 

bloemenhandel,  rekening houden met drie 

belangrijke factoren waaraan je moet vol-

doen om succesvol te zijn”, vult Ron aan. 

,,De locatie, prijs/ kwaliteit en wie staat er 

in de kraam. Als die formule klopt kan je 

omzet maken. Als één daarvan niet klopt 

krijg je het nooit van de grond. Kijk, wij 

hebben natuurlijk onze winkel in Heemste-

de en wanneer je het goed regelt dan draait 

hij wel zijn omzet maar een standplaats is 

afhankelijk van de mensen die jou bedoe-

ning komen bezoeken”.  

,,Ik hoopte dat het zo zou worden zoals het 

nu is”, vervolgt Lilian, ,,en dat is gelukt. 

Het is zo leuk om te doen,  je ziet de hele 

dag leuke mensen en de sfeer is echt gezel-

lig. Het is toch een dorpje, heel sociaal, 

gemoedelijk, tijd voor een praatje en dan is 

het gewoon een kwestie van ‘goede bloe-

men, goede prijs en de mensen komen te-

rug’. Zo simpel werkt het”.  

Ons assortiment wordt dan ook steeds uit-

gebreider, er is gewoon vraag naar. Verteld 

Ron, ,,wij zijn een bloemenstalletje met 

een grote winkel achter ons. Wij voorzien 

dus ook het complete assortiment rouw en 

trouwwerk maar ook luxe boekketten 

wordt steeds vaker verkocht in ons dorp. 

Voor elke gelegenheid bedienen wij de 

klant met service van alleen de beste kwa-

liteit bloemen en planten en op beide 

adressen biedt men dezelfde kwaliteit en 

vakkundigheid aan die de klant al jaren van 

hen gewend is’. 

 

 Daar bij de brug waar de emotie plaats-

vindt in de lach bij het boeket van een ge-

boorte, het plantenarrangement voor de 

opening en het rouwarrangement bij de 

traan van een overlijden. 

Overigens is Bloemenhof  in Heemstede 

ook een begrip. Al sinds jaar en dag wordt 

de hoek van de Raadhuisstraat/Kerklaan 

opgefleurd  met een uitnodigende hoeveel-

heid bloemen en planten. 

Wist u dat u ook online kunt bestellen? 

24/7 www.bloemenhofonline.nl  

Ook te vinden op Facebook.com.  Email 
zwaanshoek@bloemenhofonline.nl   

 

SENIOREN CAFÉ 

Aanloop van dorpsgenoten erg  

klein. 
Wanneer je op de donderdagmiddag bin-

nen loopt zitten er redelijk veel mensen aan 

de tafeltjes te kaarten. Navraag bij onze 

gastvrouw en gastheren José, Nico en Rob 

blijkt dat het allemaal ‘niet ’Zwaanshoe-

kers’ te zijn. Prima natuurlijk dat ze er zijn 

maar de doelgroep van het café bent u le-

zer. Loop eens binnen voor een kopje kof-

fie en een praatje, u zult zich er meteen 

thuis voelen.  

Het is niet voor niets een DorpsHUIS,  aan 

http://www.bloemenhofonline.nl/
mailto:zwaanshoek@bloemenhofonline.nl
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de gastvrouw en gastheren zal het niet lig-

gen, zij zijn er voor u, iedere donderdag-

middag weer. Van 14:00 uur tot 17:00 uur 

kunt er terecht.  

Alle senioren (65-plussers) van Zwaans-

hoek, uiteraard ook de andere dorp bewo-

ners zijn uitgenodigd om vrijblijvend langs 

te komen voor een kopje koffie, een 

praatje, lekker snuffelen in de uitgebreide 

bibliotheek of wat dies meer zij. 

Het activiteiten-team (Nico Dorrestein, Jo-

sé Stam en Rob Schalkwijk) zijn zeer en-

thousiast en verwachten dan ook een “ge-

zellige” opkomst.  

 

OUD WORDEN 

Als ik oud moet worden 

Breng me dan ergens heen 

Waar mensen zijn 

Waar gelachen wordt 

En het gezellig is 

Als ik oud moet worden 

Hoop ik namelijk één ding: 

Dat ik oud mag worden 

Waar iedereen mij laat zijn 

WIE IK BEN 

VOORTGANG AANPASSING 

BENNEBROEKERWEG 

Op maandag 26 september was er een in-

loopbijeenkomst in Dorpshuis Oase in 

Zwaanshoek. Medewerkers van de ge-

meente waren aanwezig om een toelichting 

te geven en vragen te beantwoorden. 

Hier enkele antwoorden op de 
vragen; 
 
* Zebra's ter hoogte van dorpshuis 

en Klinkenbergstraat komen terug in 

het plan. Drempels en/of knipper-

lichten niet. 

*Start uitvoering staat gepland voor het 2e 

kwartaal 2017. Verwacht wordt een uitvoe-

ringsduur van 3 maanden. De beplanting 

vindt plaats in het najaar 2017. 

 

* In de ontwerptekeningen zijn de vis- en 

bloemenkar weer terug geplaatst naar de 

huidige locatie. Op termijn komt hier een 

nieuwbouwplan. Momenteel wordt onder-

zocht of deze mobiele verkooppunten ver-

plaatst kunnen worden naar de entree van 

de boseilanden. Noodzaak voor aanvullen-

de faciliteiten wordt nader bekeken.  
Noot redactie: elektriciteit 
  

* Het ontwerp is conform richtlijn Duur-

zaam Veilig opgesteld. Tevens is het ont-

werp met de politie besproken. De politie 

heeft een brief opgesteld waarin zij aange-

ven dat alleen gehandhaafd kan worden als 

een straat voldoet aan bepaalde normen. 

Daar voldoet deze straat aan en dus kan er 

gehandhaafd worden. Zie brief politie.(aan 

het eind van dit artikel) 

 

*VOORSTEL  invulling Bennebroeker-

weg 
• Trottoir,• Fietspad (G11),• Heesterbakken, 

afgewisseld met bomen en parkeerhavens,• 

Rijstrook,• Dubbele doorgetrokken midden-

as strepen in het midden van de rijbaan,• 

Rijstrook,• Heesterbakken, afgewisseld met 

bomen en parkeerhavens,• Fietspad (G11),• 

Trottoir. 

Reactie; De voorgestelde optie is een in-

richting geschikt voor een gebiedsontslui-

tingsweg. Bij aparte fietspaden zal de snel-

heid van 50 km/uur behouden blijven. Ook 

is er geen ruimte om aparte fietspaden op te 

nemen. Dit betreft een dorpsweg, waarbij 

juist het dorpskarakter versterkt moet wor-
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den om de 30 km/uur af te dwingen. 

Noot redactie; Situatie tekening blijft zoals hij is. 
 

*Voor meer informatie en antwoorden op de 

stelde vragen gesteld op de bijeenkomst van 

26 september j.l. zie: reactieoverzicht 

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/491

9/download en brief politie Bennebroeker-

weg m.b.t. handhaven snelheid 

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/492

0/download 

 

AGENDA TEAM FEEST WEEK 
  

27 januari  Filmavond aanvang 19.00 uur 

24 maart    Cola disco (tot 12 jaar. 19.00 

21 april     Filmavond avond 19.00 uur 

20 mei     Kroegavond 

 

       NORMEN & WAARDEN 

              Hoe dom kan je zijn…? 

 

Bom in een emmer verf…  Schoonmaken?  

 

        Hell’s Angel 
 

ij liep heel ontspannen en gelukkig te 

wandelen, aan zijn hand liep zijn 

dochtertje van 4 die van alles wilde weten. 

Ze vroeg letterlijk overal een verklaring 

voor. Woordjes als  'waarom' en 'waarvoor' 

leken wel in haar mondje vast gebakken. 

Geduldig legde hij haar uit dat niet alles 

lijkt zoals het is en gaf een paar simpele 

voorbeelden. De zon speelde met haar 

blonde haartjes en vrolijk huppelde zij 

naast hem voort. Om de weg terug naar 

huis wat korter te maken, liep hij een steeg 

in en nadat ze deze een eindje in waren ge-

lopen klonk er een enorm motorgebrul. Het 

donderende geluid weerkaatste tegen de 

hoge muren. Aan het eind van de steeg 

draaide een zware motor de hoek om en 

kwam hen langzaam tegemoet. Er op zat 

een in een zwartleren outfit geklede man 

die een vervaarlijke uitziende helm op had. 

Op zijn jas zaten fel gekleurde emblemen 

en op zijn laarzen zaten grote ijzers. Zijn 

dochtertje kroop wat dichter tegen hem aan 

en haar handje kneep hard in zijn hand. Hij 

merkte dat haar angst ook een beetje vat op 

hem kreeg, zeker toen de motor vaart min-

derde en zo'n vijf meter van hen vandaan 

stopte. De man bleef even stil zitten en 

keek hen vanonder zijn borstelige wenk-

brauwen aan. Een grote warrige baard 

piekte overal onder de helm vandaan en 

zijn kleding zag er vaal en versleten uit. De 

motor daarentegen blonk je van alle kanten 

tegemoet, het overdadige aanwezige 

chroom weerkaatste als een spiegel. 

Aarzelend bleef hij stilstaan terwijl hij al 

bukkend zijn kleine meisje beschermend 

op de arm nam. De motorrijder stapte 

langzaam af, opende een zadeltas en haalde 

er iets uit. De man draaide zich om keek 

hem met verrassende blauwe ogen aan, 

knikte vriendelijk en een brede hartelijke 

grijns spleet zijn gezicht in tweeën. Terwijl 

hij langs hen liep aaide hij de kleine meid 

nog even over haar haren en verdween in 

een deur van een gebouw achter hem. In 

zijn hand had de vader een doktersvalies 

herkend en terwijl hij het naambord naast 

de ingang las begreep hij dat het een arts 

was die zijn kliniek was binnen gegaan. 

"Kijk", zei hij tegen zijn dochtertje, "dit 

was nu de dokter". 

Deze krant is gratis, zegt het voort!  

 

Aanmelden 

 zwaanshoekse.courant@gmail.com  

           of voor de papieren versie 

      Redactie, Bennebroekerweg 967  

                      Zwaanshoek

H 

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/4919/download
https://haarlemmermeergemeente.nl/file/4919/download
https://haarlemmermeergemeente.nl/file/4920/download
https://haarlemmermeergemeente.nl/file/4920/download
mailto:zwaanshoekse.courant@gmail.com
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