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EEN ZOMERS PLAATJE 

 
En weer heeft Maaike Keijzers zich zelf overtroffen. Zel-

den zo een mooie tuin gezien. Ze flikt het toch iedere 

zomer weer. Zo veel liefde en aandacht voor de natuur 

het resultaat mag er zijn. Was het maar weer zover. 

 

NICO geëerd 

 
En terecht, hij is jaren lang de drijvende en stimulerende 

kracht  van en in ons beroemde buurthuis. Daarom heeft 

de Dorpscommissie besloten hem te verrassen, het oude 

schoolplein is met onmiddellijke ingang naar hem ver-

noemd. Vanaf nu hebben we over het ‘Plein Dorrestein’ 
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DOORPAKKEN 

De overheid moet snel knopen doorhakken 

over de toekomst van de Nederlandse 

luchtvaart. De sector bepleitte dat kort ge-

leden tijdens een hoorzitting van de Twee-

de Kamer. Ook omwonenden drongen aan 

op haast. De redactie nam 

contact op met Sandro 

Broeke, hij is manager 

van bureau BAS  (Bewo-

ners Aanspreekpunt 

Schiphol). 

Krijgt u veel  meldingen 

binnen en gaat dat alleen over geluidover-

last? 

“Het is een druk jaar, 95% van de meldingen 

gaat over geluidoverlast maar er zijn ook 

omwonenden die vragen of meldingen heb-

ben over veiligheid en milieu.” 

Ziet u in dit gebruiksjaar een afname van 

de meldingen of juist een toename? 
“Eerlijk gezegd zien we een forse toename 

van het aantal melders, vooral in het afgelo-

pen 3
e
 kwartaal. Dat komt hoofdzakelijk door 

een combinatie van factoren. Groot onder-

houd aan de Kaagbaan die 9 weken niet be-

schikbaar is geweest en daarna nog 10 nach-

ten niet gebruikt kon worden, de toename 

van het aantal vliegbewegingen en het vaker 

gelijktijdig inzetten van de Zwanenburgbaan 

en de Aalsmeerbaan  waarvoor sinds novem-

ber vorig jaar een nieuwe procedure van 

kracht is, ja dat hakt er wel in.” 

 

Wanneer de overheid zal besluiten dat 

vliegveld  Lelystad de prijsvechters vluch-

ten krijgt, verwacht u  een positief effect 

met de vermindering van geluidoverlast? 
“Nee, de komende jaren wordt er wereldwijd 

een groei van de luchtvaart voorspeld, Schip-

hol heeft afgesproken met de omgeving dat 

tot 2020 500.000 vliegbewegingen per jaar 

mogen worden uitgevoerd en die grens is bij-

na bereikt. Wil Schiphol verder doorgroeien 

na 2020 dan moeten er binnen de Omge-

vingsraad Schiphol  afspraken worden ge-

maakt over de groei en het aantal vliegbewe-

gingen en de voordelen voor de omgeving in 

de vorm van hinder. BAS is geen partij bij 

deze onderhandelingen maar uit de vele ge-

sprekken met omwonenden  zou het mij niet 

verbazen dat o.a. het aantal nachtvluchten en 

meer gebruik maken van vaste routes bij deze 

onderhandelingen ter sprake zal komen.” 

 

U geeft leiding aan dit bureau, bent u te-

vreden over de communicatie naar buiten 

toe?  

“Ja, ik ben op dit moment tevreden maar het 

moet beter. We gaan de website modernise-

ren en onze systemen worden gekoppeld. 

Hierdoor kunnen wij straks nog beter infor-

matie op maat te verstrekken. We hebben 

twee terugbelavonden per week waarbij we 

op verzoek mondeling informatie verstrek-

ken. Daarnaast hebben we een eigen website 

en een emailadres. Ook versturen we inmid-

dels rapportages en nieuwsbrieven naar on-

geveer 8000 omwonenden. We communice-

ren uiteraard via de telefoon en email en alle 

informatie is te vinden op onze website. Ons 

streven is dan ook om de omwonenden het 

liefst zo snel mogelijk te informeren met re-

levante informatie.  Want ook hier geldt 

‘open en duidelijk communiceren’ geeft de 

hinder niet weg maar maakt de acceptatie wel 

groter. 
Kijk voor meer info www.bezoekbas.nl  of mail naar info@bas.nl  

 

 

                        DE DRANG 

Naar mate je ouder wordt heeft het lichaam 

minder slaap nodig, zegt men. En nu ik zelf 

ruim over de helft ben merk ik dat het klopt 

vooral in het voorjaar of in de vroege zomer 

heb ik daar last van. Dan word ik vaak vroeg 

wakker meestal zo rond vier uur en dan lig ik 

te luisteren naar het ontwaken van de vogels 

en vaak krijg ik er last van, last van ‘de 

drang’.  

Ik weet er zo snel geen ander woord voor 

maar ik word dan onrustig zeker wanneer ik  

dan door mijn gordijnen gluur en zie dat het 

weer een mooie dag wordt.  
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Ik ruik vaag de zilte lucht van de zee en dui-

nen en het jaagt me mijn bed uit, ik moet…   

Zachtjes verlaat ik de slaapkamer om mijn 

partner niet te storen en trek de buitendeur 

zachtjes achter mij dicht in mijn achterhoofd 

wetende dat ze toch wel weet waar ik naar 

toe ga en zich nu glimlachend omdraait. Ik 

pak de auto en geef wederom toe aan mijn 

‘drang’, iedereen heeft wel een afwijking be-

denk ik mij dan en okay dit is dan de mijne. 

De twintig minuten die ik onderweg ben ge-

niet ik met volle teugen, het is heerlijk fris 

buiten en de zon staat op het punt om zich te 

laten zien. Wanneer ik door de duinen rij is 

het of ik een orkest hoor, de ene vogel pro-

beert nog mooier te zingen dan de ander en 

dat samen met de geur van dennenbomen en 

zeelucht maakt mij blij en vrij van binnen.  

Even later sta ik boven op een duin en daar 

zie ik hem, de reden van mijn onrust, mijn 

vriend en praatpaal in moeilijke tijden. Die 

alle sores van het leven altijd van mij aan 

hoort en immer geruststellend daar is. Ik loop 

naar hem toe, begroet hem als een oude 

vriend en terwijl ik naast hem loop bedenk ik 

mij dat ik een bevoorrecht mens ben. Dui-

zenden zo niet tienduizenden mensen komen 

het gehele jaar hier naar deze plek, rijden er 

vaak honderden kilometers voor en ik… ik 

kan wanneer ik wil binnen een paar minuten 

zijn waar ik nu ben. Hier bij mijn vriend… 

de zee. Natuurlijk heeft hij zijn kuren en is 

hij soms ruw en onbarmhartig. Maar hij is er 

wel voor mij… altijd.  Ik geef graag toe aan 

die ‘drang’… ach er zijn wel ergere afwij-

kingen en genietend van de nieuwe dag ver-

volg ik mijn weg. 

     
Kijk ook eens op www.dj-producties.nl 
  

 
 

ZWAANSHOEK OP TWEEDE PLAN  

De eerst komende woningbouwplannen in 

Haarlemmermeer worden ontwikkeld voor 

Hoofddorp-Noord, Lisserbroek, de Benne-

broekerdijk in Cruquius en bij Getsewoud in 

Nieuw-Vennep. Zwaanshoek en Beinsdorp 

komen pas veel later in beeld. De verkeers-

problemen die er nu al zijn op de Bennebroe-

kerweg in Zwaanshoek en de Venneperweg 

in Beinsdorp willen B&W van Haarlemmer-

meer daar voorlopig geen bouwplannen ont-

wikkelen. Eerst moet er duidelijkheid zijn of 

de veelbesproken Duinpolderweg er komt. 

Die moet het doorgaande verkeer uit 

Zwaanshoek en Beinsdorp weghalen. De be-

slissing over die Duinpolderweg kan jaren op 

zich laten wachten. 
(bron:Haarlemmermeerblad) 
 

 

IN DE SCHIJNWERPER  

 

Wie kent hem niet? Het voormalig hoofd 

van SCHOOL 8.  De plek waar nu o.a. de 

OASE in is gehuisvest.  

De redactie zocht Dik Siemons op. 

 

Hoelang heb je in het on-

derwijs gezeten? 

’Totaal 18 jaar. 4 jaar als 

onderwijzer op de Wilhel-

minaschool in Hoofddorp, 

2 jaar op School 8. Daarna 

werd de huidige “Zwa-

nebloem” gebouwd. Daar 

heb ik 12½ jaar als hoofd van de school ge-

werkt.’ 

Het onderwijzer zijn, was dat zoals het zo 

mooi heet, echt je ding? 

‘Ja, lesgeven was gewoon mijn passie. Eerst 

werkte ik op een school in Hoofddorp. Het 

hoofd van deze school, Kees Baart, en het 

toenmalige hoofd van School 8, Frits Dar-

lang, kenden elkaar goed. Zij haalden mij 

over om als onderwijzer naar Zwaanshoek te 

komen. Hier kwamen steeds meer leerlingen 

en er was een vacature ontstaan. De Wilhel-

minaschool in Hoofddorp was in zijn manier 

van lesgeven ver vooruit en was constant be-

zig met vernieuwingen. Ik maakte deel uit 

van dat team dus Frits dacht “wat ze daar 

doen, wil ik ook” dus laat die Dik Siemons 

maar naar hier komen.’ 
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Wat heeft je doen besluiten, om na al die 

jaren in het onderwijs gewerkt te hebben, 

daarmee te stoppen? 

‘Ik was destijds begin 40 en nog helemaal 

gepassioneerd voor en door het onderwijs. 

Maar mijn toenmalige sportvriend Piet Gies-

bergen bood mij aan om toe te treden tot zijn 

bedrijf. Daar heb ik mijn hobby en liefde 

voor het kweken van vaste planten verder 

kunnen versterken en uit kunnen bouwen. De 

bezoeken die ik samen met hem aan de markt 

en aan de veiling bracht, leidde er toe dat ik 

voor mijzelf wilde beginnen.  Dat hele proces 

heeft meer dan een jaar geduurd want ik had 

heel veel moeite om het onderwijs te verla-

ten. Uiteindelijk heb ik, met veel hartzeer, de 

knoop doorgehakt. Wilde ik ooit nog eens 

iets anders doen in mijn leven was dit de 

kans. Dus vanaf dat moment werd ik onder-

nemer. Na 12 ½ jaar samen te hebben ge-

werkt, zijn Piet en ik ieder onze eigen weg 

gegaan.’ 

Wat is er zo leuk aan om op de 

markt te staan? 

‘Het contact met de klanten. Ik 

sta op twee markten in Amster-

dam en op beide markten heb ik 

veel vaste klanten. Ik sta er alweer een jaar of 

zeventien. Je leert elkaar kennen en dat 

schept vaak een speciale band. Ik maak toch 

wel ongeveer 45 uur per week, maar van je 

hobby je werk maken is natuurlijk geweldig.’  

Je zal inmiddels wel een prachtige tuin om 

je huis hebben? 
Hij lacht een beetje en zegt aarzelend: ’Nou, 

dat is wel de bedoeling maar daar komt niet 

veel van terecht. Je kunt je tijd maar éénmaal 

gebruiken. Ik heb wel bijzondere vaste plan-

ten in mijn tuin.’ 

Wanneer je inkoopt koop je dan speciale 

planten? 

‘Ja, dat probeer ik wel. Ik ben twee volle da-

gen in de week aan het inkopen. Ik zit veel in 

Boskoop.  Daar zoek ik naar planten die bij-

zonder zijn. De kwekers daar kennen mij in-

middels en bewaren vaak handel waarvan zij 

denken “dit vindt Dik vast bijzonder”. 

Heb je het onderwijs niet gemist? 
‘Ik heb het altijd met heel veel plezier en 

liefde gedaan maar ik voelde gewoon dat ik 

een stap verder moest. Ik ben er, sinds ik ge-

stopt ben, misschien 2 maal terug geweest 

hoewel ik begrepen heb dat de huidige direc-

trice Carla Mesman het met haar team heel 

goed doet. Zij heeft destijds bij mij stage ge-

lopen en het doet mij veel plezier dat de ele-

menten die toen hoog gehouden werden van-

daag nog steeds overeind staan. Ik weet nog 

dat de manier van lesgeven op de Zwa-

nebloen op het Ministerie van Onderwijs zo 

veel indruk maakte, dat de deskundigen ver-

orderneerden dat deze wijze van lesgeven 

over de hele Haarlemmermeer ingevoerd 

moest worden. Nog steeds werkt deze ma-

nier. Kijk maar hoe goed de Zwanebloem het 

doet! Dat geeft mij nog steeds voldoening. Er 

moet wel nog even vermeld worden dat zon-

der de hulp van de ouders in die tijd het team 

het niet had gered. We hadden ontzettend 

veel participerende ouders en alles kon. Dat 

is nu een stuk minder. Veel ouders hebben 

minder tijd. Tweeverdieners hè?’ 

Weet je nog iets speciaals te melden? 
‘Ik kom nog wel eens oud-leerlingen tegen 

die in Zwaanshoek zijn blijven wonen. Toe-

vallig had ik laatste een gesprek met één van 

die leerlingen en dan worden er altijd heel 

veel oude herinneringen opgehaald. Hij zei; 

“nou we hebben niet veel geleerd maar wel 

ontzettend  gelachen”. En eigenlijk  was dit, 

zonder dat hij het zelf wist, een soort samen-

vatting zoals, hoe ik het ook eigenlijk be-

doeld heb. Ze hadden niet echt in de gaten 

dat ze veel leerden maar het ging allemaal 

spelenderwijs, ook weer met behulp van de 

ouders, waardoor ze het ‘leren’ vooral heel 

leuk bleven vinden. Daardoor gingen ze dan 

ook zeer gemotiveerd naar het voortgezet 

onderwijs. Als ik dan hoor dat veel leerlingen 

goed tot zeer goed terecht gekomen zijn dan 

doet mij dat heel veel. Een goede toekomst 

voor de kinderen, daar deden we het allemaal 

voor.’ 

Dick de Jong 
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KRITIEK TERECHT OF NIET? 

De Bennebroekerweg door het dorp is nu 

onderhand drie maanden gereed na een 

grondige aanpassing.  Decenia lang werd 

deze gebruikt als sluipweg, de aanwezige 

drempels waren gevaarlijk, zorgden voor 

overlast en hadden overigens verder geen 

enkele toegevoegde waarde. Ook qua 

snelheidbeperking werkten ze niet, men 

reed op hoge snelheid van drempel naar 

drempel. Nu er hier en daar nog wat extra 

cosmetische ingrepen zijn gedaan is de 

opknapbeurt visueel gezien een duidelijke 

vooruitgang. Toch mopperen veel mensen.  

Allereerst moet men beseffen dat het 

uitgangspunt van dit project was en is, een 

verkeersluwe dorpsstraat creëren en om met 

name het sluipverkeer te ontmoedigen en dan 

nog eens specifiek het vrachtverkeer. Dat is 

voor veel automobilisten behoorlijk wennen, 

waar moppert men alzo over? 

DORPSSTRAAT   

Die ‘rare’ kronkels’ (chicanen) in de weg zijn 

te krap, je kan niet opschieten wanneer je 

achter een fietser rijdt en waarom heeft rechts 

voorrang? Sterker nog,veel mensen weten 

niet eens dat rechts nu voorrang heeft. Laat 

staan dat men niet harder mag rijden dan 30 

kilometer per uur. 

*men mist vaak bij het binnenrijden van het 

dorp, aan beide zijden, de 30 km borden en 

de tekens ’30 km’ op het wegdek, men ziet 

het gewoon niet, 

* ook zijn er veel mensen die onvoldoende 

rekening houden met het verkeer dat van 

rechts komt,  

* een ruwe schatting leert ons dat zeker zes-

tig procent van het verkeer harder rijdt dan 

30 km per uur, eerder 60 of 70 dan 30km per 

uur,  

* verrassend genoeg wonen ook veel hardrij-

ders in het dorp,   

* het stukje tussen de twee zijstraten worden 

vaak met hoge snelheid genomen, vermoede-

lijk om de frustratie van het ‘opgehouden’ 

worden, te verwerken.  

 

Wat in positieve zin opvalt is:  
* Er komen langzaam aan steeds meer auto’s 

die zich wel aan de 30 km limiet rijden,  

* zij geven uit voorzorg bij de kronkels ten 

overvloede richting aan, en dat is heel duide-

lijk,  

* omdat men zich wel aan de snelheid houdt 

zijn de ‘rare kronkels’ prima zonder proble-

men te nemen, ook met tegemoet komende 

auto’s,  

* bij het passeren van een tegemoetkomende 

grote vrachtwagen of ‘dikke’ auto bij een 

‘kronkel’ is het beter even te wachten totdat 

deze voorbij zijn, een kleine moeite en een 

grote zekerheid,  

* het geluid van de banden op het asfalt is 

een stuk minder,  

* meegenomen dat de Meerweg in Benne-

broek langdurig gesloten was en er geen ver-

keer over de brug naar Zwaanshoek mogelijk 

was, rijdt er nu naar mijn mening toch min-

der vrachtverkeer door het dorp.  

 

AFWACHTEN en HOPEN  
Tja, de bewustwording dat het nu een dorps-

straat is en geen doorgaande weg kan nog 

wel even duren. Wanneer je weer eens na-

gelbijtend achter een fietser moet rijden be-

denk dan dat het tijdverlies 20 seconden is.  

Heb je haast ga dan iets eerder van huis!  

Geef gewoon de richting aan waar je heen 

gaat bij de ‘kronkels’,  probleem opgelost en 

rij gewoon 30 km per uur. Tijdwinst is nihil. 

Wanneer een vrachtwagen je bij een kronkel 

tegemoet komt… wacht even. Kleine moeite!  
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TWIJFELS 

Wel zijn er nog bij veel mensen twijfels; is 

de weg nu ‘verkeersveilig’? Zijn de rijstro-

ken nu niet te smal? Zijn de fietsers wel vei-

lig genoeg, bijvoorbeeld bij de chicanen? 

Wordt er van de fietsers geen misbruik ge-

maakt door ‘schijn’ veiligheid te creëren? 

Kortom er zijn nog zorgen.  

En nu maar hopen dat de gemeente als de 

‘wiedde weerga’ fatsoenlijke beplanting in de 

perken gaat plaatsen en niet van die lage be-

planting. Bij een dorpsstraat horen bomen!  

 

Laatste nieuws: Er worden geen extra 30km 

borden geplaatst. Een gemiste kans, men kan 

er niet vaak genoeg op geattendeerd worden. 

 

 
 

CONCUSIE 

Dus concluderend kan je best stellen dat de 

wegwerkers hun best hebben gedaan en een 

prima staaltje werk hebben afgeleverd. Dat 

mag ook wel eens gezegd worden! Wat be-

treft de cosmetische aanpassingen, de Ben-

nebroekerweg werd even in gedeelten afge-

sloten en zorgde voor wat overlast. De ge-

meente Haarlemmermeer wilde de situatie 

graag verbeteren, daarom werden de zwarte 

stenen in de ‘chicanen’ ten hoogte van de 

kruisingen vervangen door witte stenen, de 

chicanes werden verder aangepast, dit om 

afsnijden te voorkomen. Er zijn reflecterende 

bochtschildjes geplaatst, een zebrapad werd 

gerealiseerd en ook borden met ‘rechts gaat 

voor’ zijn geplaatst. Tenslotte zijn er nog 

twee tijdelijke snelheidsmeters geplaatst om 

het verkeer te attenderen op de gereden snel-

heid. 

      
En o ja, de gemeten tijdwinst bij het ‘inhalen’ 

en harder rijden van begin tot einde, is onge-

veer 20 seconden. Is dat een mensenleven 

waard? Goede reis! 
Dick de Jong 

             Onze herfsttuin 

Er spookt een herfstwind in de kruin 

van onze boom, daar zucht het blad 

de schutting is wat scheefgezakt door 

klimop die vaak net als ik veel ruimte 

nam en verder ging, te ver misschien 

toch heb jij nooit een tak gesnoeid 

er is niets jong gebleven op ons erf 

de verf laat los en bladdert af en ik 

ben niet in staat iets vast te houden 

 

jouw armen blijven naar me reiken. 
Anneke Wasscher 

 

PROBLEMATIEK DUINPOLDERWEG 

Van de zeven alternatieven voor de Duinpol-

derweg zijn er vijf die een voldoende bijdra-

ge leveren aan de toekomstige verkeerspro-

blemen in Haarlemmermeer en de bollen-

streek. Let wel, niets doen is geen alternatief. 

                                                                                                            

6 



De Duinpolderweg  moet de verbinding tus-

sen de Bollenstreek,  Haarlemmermeer en de 

Amsterdamse regio verbeteren. De provincie 

Noord-Holland en Haarlemmermeer zetten 

daarbij zwaar in op het doortrekken van een 

flink opgewaardeerde Nieuwe Bennebroe-

kerweg naar de N206 bij de Zilk. Maar men 

stuitte op zoveel weerstand dat men naast de 

optie om helemaal niets te doen vijf alterna-

tieven zijn onderzocht. Volgens de laatste 

berekeningen is er voor de Bollenstreek niet 

zo veel aan de hand en blijft men verschoont 

van files .Ook wanneer de economie fors 

groeit .Maar er treden wel  problemen op, de 

bruggen over de Ringvaart bij Lisse, Hille-

gom en Bennebroek  zijn al overbelast en er 

gaat veel verkeer door de woonkernen aan 

beide zijden van de Ringvaart. 

Haarlemmermeer wil bovendien bij Lisser-

broek, Hillegom en Zwaanshoek flink bou-

wen, zodat het verkeer flink zal toenemen. 

De echte fileproblemen ontstaan in Haar-

lemmermeer. De doorstroming op de N201 is 

een probleem, terwijl de Nieuwe Bennebroe-

kerweg steeds drukker wordt na de aanslui-

ting op de A4.Met de bouwplannen aan de 

westkant van de polder en nieuwe bedrijven-

terreinen moet er heel wat gebeuren op de 

Nieuwe Bennebroekerweg.  Nogmaals, niets 

doen is geen optie maar men is er nog lang 

niet uit. 

(bron:  Haarlems Dagblad) 

 

TERUGBLIK FEESTWEEK 

Mensen vragen wel eens : “Wanneer starten 

jullie eigenlijk met de voorbereidingen van 

een feestweek?” Ons antwoord is dan (una-

niem) standaard dat wij nooit stoppen, en al-

tijd aan het voorbereiden zijn! Dat klinkt 

misschien gek, maar het hele jaar door zijn 

wij als team feestweek Zwaanshoek bezig 

met activiteiten verzinnen en organiseren.  

Wij komen  met enige regelmaat bij elkaar. 

Vaak na een evenement (om hem te evalue-

ren en eventueel alvast voor volgend jaar 

verbeterd op papier te zetten) en natuurlijk 

voor de laatste puntjes op de i voor een aan-

komend feestje. In het najaar/ vroege voor-

jaar gaan Bonnie, Paulien en Maikel al aan 

de slag om de bestaande sponsoren te bena-

deren en ook om nieuwe sponsoren te vin-

den. Veel nieuwe  lokale ondernemers heb-

ben zich bereid gesteld ons (financieel) te 

ondersteunen. Vergunningen voor activitei-

ten moesten weer opnieuw aangevraagd wor-

den, onze gewenste data voor activiteiten  

 

moesten gecheckt worden met de agenda van 

Nico (voor beschikbaarheid van de Oase) 

enz.. enz… Afgelopen jaar zijn wij gestart 

met sponsoren te vragen om zich voor lange-

re tijd te aan ons te committeren. Geen con-

tract…. Néé gewoon de wil uit te spreken om 

meerdere jaren mee te doen. Dit scheelt ons 

erg veel tijd in de voorbereiding , en gelukkig 

waren er veel trouwe sponsoren bereid dit te 

doen.  Zo hebben wij een beeld bij inkomsten 

en proberen wij (het is inmiddels een sport 

geworden) zo goed mogelijk in te kopen… 

Wij kunnen het geld immers maar 1x uitge-

ven.
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Ideeën  

Na een nieuwjaarsborrel, diverse cola dis-

co’s, filmavonden een kroegavond, de feest-

week, de kindervakantieweek, het Okto-

berfest en  ga zo maar door zijn wij al weer 

druk bezig met de voorbereidingen van 2018.  

Dus heeft Zwaanshoek ideetjes?....Deel ze 

dan met het team!!  maikel-korver@live.nl 

 

Kindervakantieweek 

De hoogtepunten van de kindervakantieweek 

en feestweek zijn zeker niet op 1 hand te tel-

len. Tot 2 weken na de feestweek lag nog her 

en der confetti in de straten van ons dorp.  

Kinderen struikelden tijdens hun potje voet-

ballen in een (per ongeluk vergeten) niet 

dichtgemaakte kuil op het grote veld waar 

een week eerder nog tientallen boomstam-

men tijdens de Highland games door de lucht   

vlogen. De kinderen namen het ons gelukkig 

niet kwalijk, want wij waren degene die een 

week ervoor nog druk timmerend in de stro-

mende regen met hen en vele doorweekte 

ouders en grootouders, hun hutten waterdicht 

probeerde te maken om te voorkomen dat de 

weergoden grip op hun “Harry Potter” kas-

teel zou krijgen. Nee helaas geen “zwerkbal”.  

Daar was het weer te onvoorspelbaar voor. 

Helaas hebben wij er voor moeten kiezen de 

kinderen eerder op te laten halen. Dit omdat 

het op een gegeven moment (Hoe erg de kin-

deren het ook naar hun zin hadden) gewoon 

niet verstandig was om drijfnatte kids met 

modderige schooltasjes in onze tent te hou-

den.  Ook dat is weer een punt voor ons om 

voor volgend jaar een nog beter alternatief 

programma achter de hand te hebben.       

Ook zijn wij voornemend een “feestweek 

mobiele telefoon” aan te schaffen. Zodat ie-

dereen die er baat bij heeft kan worden toe-

gevoegd aan een bepaalde app- groep (denk 

aan evenementen voor kinderen/ volwasse-

nen) en daar op de hoogte kan blijven van 

actuele zaken. 

Memorabel 

is ook dat 

wij  op alle 

feestavon-

den van de 

feestweek (4 

in totaal) 

maar één 

lichte 

schermutse-

ling hebben 

gehad (Die 

dan ook met 

een kusje of 

handjeklap) 

opgelost is. 

Nog mooier 

is dat je (na 

een dag van 

17 uur)   

eigenlijk best graag je bed in wil, en de tent 

af wilt sluiten er nog een enkeling 14 ham-

burgers heeft besteld bij de mannen van de 

kemphaan. En die toch echt al op de grill la-

gen. Ok ok…. Nog een hamburgertje, en dan 

maar rustig aan naar huis (een uur later naar 

bed maakt dan ook niet meer uit). Die “held” 

die ietsje teveel hamburgers besteld heeft 

(waarschijnlijk om zijn biertjes mee weg 

te…euhhhh…. Eten) stond  Zondag gewoon 

weer fris en fruitig. Althans stond “gewoon 

weer” met zijn vrouw en zoons aan de ring-

vaart met een ietwat aangetaste motoriek met 

zijn hengel in zijn hand. En dit weer onder 

leiding van Henk Boot.  

Hup naar huis… kopje koffie en kijken hoe 

onze gezinnen hun ontbijtjes wegwerkte,  en 

wij weer op weg gingen naar de oase om de 

voorbereidingen te treffen voor de Formule 1 

race, waar Zwaanshoek onder het genot van 

een lekker stuk pizza Max Verstappen aan 

komt moedigen op groot scherm.                    
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En oh ja…  

die oven moest nog wel vanuit Bennebroek 

deze kant op komen!?! 

Na alle feestavonden, schuimparty’s, polo-

naises e.d. is het dan ook wel weer lekker om 

na 6 dagen een keer redelijk bijtijds naar bed 

te gaan (Althans dezelfde dag naar bed te 

gaan als dat je wakker geworden bent). Want 

17 uur zijn voor de “crew” in deze week ze-

ker geen uitzondering. En dan is er nog een 

dappere enkeling die Maandag (heel naïef)  

 

 
 

weer voor zijn “oorspronkelijke werkgever” 

aan de slag gaat. Leuk om dit jaar weer veel 

bekende gezichten in de feestweektent te zien 

die eigenlijk nooit kwamen, en nu alweer 

vragen wanneer volgend jaar de feestweek is 

(gewoon om er rekening mee te houden met 

het plannen van de zomervakantie voor 

2018).  Een groter compliment kunnen wij 

als team niet krijgen.  

 

Het klinkt cliché, maar is oh zo waar : Zon-

der vrijwilligers, sponsoren maar vooral zon-

der “Elkaar” zouden deze activiteiten nooit 

mogelijk zijn. En hoe fijn is het (ook al is het 

niet nodig) dat je spontaan uitgenodigd wordt 

door sponsoren die voor je gaan barbecueën 

en zo hun waardering kenbaar maken.  

Hoe hecht wij als feestweekteam ook zijn… 

Na de feestweek heb je elkaar ook wel even 

genoeg gezien….. en loop je elkaar op school 

toch even wat makkelijker voorbij.  

 
 

Maar nog niet eens na de eerste schoolweek 

(het was even stil in de What’s app groep) 

kwamen och weer langzaam de berichtjes 

binnen “Hey… jongens…wanneer vergade-

ren? “  
Foto’s en tekst Maikel Korver 

 

SLOOP ENTHOVEN 

 
Het schiet al op, volgend jaar staat hier een 

mooie woonwijk! 

 
 

                        ZO MAAR 

      ‘Humor en geduld zijn de kamelen 

      waarmee ik door alle woestijnen ga.’ 

 

SENIORENBRUNCH 

Tijdens de afgelopen feestweek werd op 

donderdag de seniorenbrunch gehouden. De 

opkomst van onze ouderen was groots, er 

waren in totaal zo’n 70 Zwaanshoekers en 

bewoners “van buiten” aanwezig. De ont-

vangst bij Nico Dorrestein was als vanouds 

hartelijk en ging gepaard met koffie en ge-

bak.                                                                   
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Na enige tijd werd er al (het was nog och-

tend!) alcoholische drank besteld en geser-

veerd. Even na het middaguur werd door de 

vrijwilligers het “lopend buffet” ingericht en 

konden de aanwezigen uit het zeer ruime 

aanbod van gerechten een keuze maken. 

Door de leiding werd het geheel met vrolijke 

hand in goede banen geleid. Iedereen kwam 

aan bod en er was genoeg voor een tweede en 

zelfs derde ronde. 

De sfeer was uitstekend en de aanwezigen 

gingen voldaan en tevreden naar huis. Vol-

gend jaar weer, zullen wij maar zeggen. De 

feestcommissie en Nico van harte bedankt.  

 

SENIORENCAFE 

Het seniorencafé begon na de zomervakantie 

op de nieuwe vaste dinsdagmiddag. Deze 

wijziging ten opzichte van vorig jaar (op de 

donderdagmiddag) werd door vele “café-

gasten” als hinderlijk ervaren, mede vanwege 

andere afspraken. Onze ouderen hebben 

klaarblijkelijk een volle agenda! De leiding 

van het café heeft daarom besloten om weer 

terug te gaan naar de vaste donderdagmiddag 

(14:00 – 16:00uur). Men hoopt daarmee ie-

dereen weer gerustgesteld te hebben in de 

verwachting dat het aantal gasten weer naar 

het oude aantal (of meer) terugkomt. Wat 

betreft de mogelijke nieuwe activiteiten zal 

aan de deelnemers worden gevraagd waar 

hun voorkeur naar uit gaat. Te denken valt 

aan een kookclub, handwerkclub, repaircafé 

en pooltafel.  Mochten er nog meer en betere 

ideeën zijn, dan kunt u dat kenbaar maken bij 

de vrijwilligers.  

 

Kerststukjes maken. 

Al enige jaren werd door de Stichting de 

Zonnebloem twee keer per jaar (met Pasen en 

Kerstmis) tegen betaling van  € 10,= per per-

soon een zogenaamde workshop Paas/Kerst-

stukjes maken gehouden. Helaas is men van 

plan om deze (Kerst)workshop dit jaar niet 

meer te houden. 
Rob Schakwijk 

 

OZC EXPANDEERT 

Tot onze grote verrassing wordt de 

 Onafhankelijke Zwaanshoekse Courant 

ook in Bennebroek gelezen.  

Sterker nog, Fysiotherapie Bennebroek  

ziet er brood genoeg in om deze editie te 

sponseren. Daarom maar eens gevraagd 

wat hun beweegredenen zijn. 

We zochten Olav Meijer op, hij is één van de 

zes fysiotherapeuten daar, men zit in een 

prachtig geoutilleerd gebouw, rustiek gelegen 

in een mooie wijk, niet ver van de artsen-

praktijk aan de Zwarteweg.  

 

Wat zijn eigenlijk jul-

lie beweegredenen  

om deze editie van de 

krant te sponseren? 
‘Nou, eerlijk gezegd de 

reden is dat de praktijk 

van Jikke en Niels Kiljan per december stopt, 

ze gaan met een welverdiend pensioen, dus 

valt er een gat in het fysiotherapie aanbod. 

Dus willen wij langs deze weg, de inwoners 

van Zwaanshoek er op attenderen dat wij hen 

graag van dienst willen zijn. We hebben al 

een aantal mensen die uit Zwaanshoek ko-

men maar het zou geweldig zijn wanneer wij 

net zo een belangrijk aanspreekpunt  plek 

voor Zwaanshoek kunnen worden als Jikke 

en Niels Kiljan’. 

 

Wat onderscheidt jullie van andere fysio-

therapie praktijken?  
‘We zijn een middelgrote praktijk met zes 

therapeuten en allereerst wil ik toch even 

vermelden dat we er alles aan doen om onze 

aandacht niet alleen aan de klacht te wijden 

maar ook aan de mens achter de klacht. Ten  

tweede onze praktijk bestaat 38 jaar en we 

denken genoeg expertise en ervaring in huis 

te hebben om iedereen de helpende hand te 

kunnen bieden. We zijn, wat je noemt, een 

“allround” praktijk’. 
 

Aan welke behandelmethoden moet ik dan 

denken?   
‘Naast de standaard fysiotherapie heeft ons 

team ook de kennis in huis van manuele the-

rapie, lymfoedeem behandeling, dry-

needling, Mensendieck, revalidatie na Ortho-

pedische zoals een nieuwe knie of                                                         
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groepen met etalagebenen, en we begeleiden 

bij oncologie. En natuurlijk doen we veel aan 

heupoperaties, acupunctuur, we hebben 

groepen met COPD, behandeling en preven-

tie van sportblessures. Kortom een breed 

pakket alhoewel we nog werken aan meer 

specialisaties’. 

 

Bij het naar binnen gaan van het gebouw 

zag ik mensen in sportkleding het pand 

verlaten? 
‘Ja, dat klopt. We doen hier ook aan Fysio-

fit. Gezondheid en je goed voeden is voor 

velen erg belangrijk. Bewegen levert een po-

sitieve bijdrage aan de gezondheid. Wij kun-

nen via Fysio-fit een bijdrage leveren aan uw 

gezondheid. Bij ons kunt u verantwoord be-

wegen om uw gezondheid te verbeteren. 

U traint, onder begeleiding van een fysiothe-

rapeut met een voor u op maat geschreven 

trainingsprogramma. Fysio-fit kan ook die-

nen als onderdeel van een revalidatieproces’. 

 

 
 

Hoe moet ik dat zien? 

‘De training bestaat uit een gezamenlijke 

warming-up waarna het individuele trai-

ningsprogramma wordt afgewerkt. De trai-

ning wordt afgesloten met een cooling-down. 

De gehele training duurt 1 uur. Voor de vara-

tie wordt om de week het individuele trai-

ningsprogramma afgewisseld met een circuit-

training. De groepstrainingen zijn op vaste 

tijden, individuele trainingen zijn op af-

spraak. Dit is ideaal voor mensen die niet 

naar een sportschool willen maar lekker rus-

tig maar met begeleiding aan hun conditie 

willen werken’. 

 

Verwacht u toeloop vanuit Zwaanshoek? 
‘Logischerwijs gesproken, wel. Uiteindelijk 

is het niet zo ver van Zwaanshoek verwijderd 

en ik weet zeker dat wanneer men ziet wat 

hier de mogelijkheden zijn dan is men snel 

om. We hebben hele korte lijntjes met de 

ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen. 

Wat een groot voordeel is bij snelle commu-

nicatie.en dat is ook een pré, ach de tijd zal 

het leren. Men is in ieder geval van harte 

welkom!’. 
Voor nadere info: 

 Maatschap voor Fysiotherapie Bennebroek. 023 5845189 of 

kijk op  http://www.fysiotherapiebennebroek.nl/ 
Dick de Jong 

 

TEN SLOTTE  

Langzaam maar zeker wordt de invloed 

van  de naderende Kerst groter, tijd voor 

een overpeinzing… 

 

“Het geluk komt nooit langs bankrekening of 

check. Vermaak en plezier en een verre va-

kantie kun je kopen, maar een onbezorgd te-

vreden hart, dat een mens laat genieten van 

wat hij heeft, is nergens te koop.  

Het is namelijk onbetaalbaar.” 

 

 

De reactie wenst Jikke en Niels Kiljan nog 

een lang en gelukkig pension toe. Dank voor 

al jullie goede zorgen!  

 

Verder wensen wij alle lezers, en allen die 

u lief zijn, geweldige Kerstdagen en een 

gelukkig en bovenal een gezond 2018 toe!   
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