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MISSI GESLAAGD 

Trots was het gevoel en zat dan ook  in de sfeer zater-
dag op 7 juli 2019. Na twee spannende uren was er 
toch ook nog tevredenheid  in het buurthuis de Oase. 
De wedstrijd eindigde in 2-0 voor de Verenigde Staten. 
Trots niet alleen omdat de Leeuwinnen de tweede plak 
in het WK verovert hebben maar ook voelde het vaste 
zevenkoppige organisatieteam zich trots omdat ze toch 
maar mooi binnen twee dagen na het ‘opborrelen’ van 
het spontane idee, het toch maar weer geflikt hadden. 
Bijna 90 personen genoten van de ambiance, versterk 
door de uitbundige versieringen die overal waren aan-
gebracht. ‘Kijk nou toch eens’, wees één van de organi-
satoren met een grijns over zijn schouder. Er werd ge-
juicht en gezongen en bovendien veel gelachen. Feest en 
nog eens feest. ‘Hier doe je het toch allemaal voor?’ 
 
Jullie hebben nogal wat activiteiten, is het wel allemaal 
te ‘behappen’?  
Ja, dat wordt de laatste tijd een beetje moeilijk, we zoe-
ken eigenlijk nog een aantal mensen die ons team willen 
komen versterken. De beroemde feestweek Zwaanshoek 
is weer achter de rug en vanuit de gehele polder zijn 
liefhebbers van een feestje hier na toe gekomen, wel-
licht zit dààr iemand bij of bij een lezer van deze krant 
waarbij zijn of haar  organisatie talent is geprikkeld. Ook 
groeit het dorp Zwaanshoek uit zijn voegen en wellicht 
zit daar ook een enthousiaste vrijwilliger bij. ‘Maar deze 
missie is in ieder geval in alle opzichten geslaagd!’ 
 

 

IMPASSE DUINPOLDERWEG 
De kans dat de Duinpolderweg er komt op de wijze zoals 

eerder is afgesproken, wordt steeds kleiner. Die conclusie 

trekt de Hillegomse wethouder Anne de Jong na een ver-

gadering van de Duinpolderwegstuurgroep. Zij waren 

reeds eerder bij elkaar gekomen toen bleek dat het nieu-

we provinciebestuur niet van plan is zich aan de eerder 

gemaakte afspraken te houden. Het nieuwe college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie schreef in zijn coa-

litieakkoord dat er geen geld voor de Duinpolderweg 

wordt uitgetrokken en dat de discussie over het tracé 

weer mag worden heropend.  
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Voor wie mocht denken dat de soep niet zo 

heet wordt gegeten wordt, in de stuur-

groepvergadering bleek dat wel degelijk 

het geval”, zegt De Jong. “Noord-Holland 

liet bij monde van gedeputeerde Adnan 

Tekin weten dat de provincie voor wat be-

treft de Duinpolderweg een geheel nieuwe 

koers vaart. Zuid-Holland bleef, net als de 

gemeenten in de Bollenstreek, bij de eerder 

gemaakte keuze voor de midden-variant, 

(door de Oosteinderpolder, red) zodat de 

zaak nu in een impasse zit”. 

Volgens De Jong is de aanbestedingsfase 

voor de aanleg van de weg inmiddels on 

hold gezet. “Ik ziet het eerlijk gezegd niet  

gebeuren dat die weg er komt. Zeker niet 

de eerste jaren.” De hamvraag is volgens 

hem hoe Zuid-Holland uiteindelijk gaat 

reageren. De coalitievorming is daar nog 

gaande. Gedeputeerde Floor Vermeulen 

vertegenwoordigde in de stuurgroep-

bijeenkomst het ‘oude’college van GS. 

 

Wethouder De Jong verwacht dat door de-

ze ontwikkelingen de variant van doortrek-

king van de N207 bij de steenfabriek rich-

ting Keukenhof en de N206 bij Ruigen-

hoek weer op de agenda komt. Hij baalt 

van de gang van zaken. ,,Het heropenen 

van de tracédiscussie zet heel Hillegom op 

slot. Je zal maar in een gebied zitten dat nu 

toch weer mogelijk in beeld komt”. Na de 

zomer wordt er verder gepraat. 
Bron:Haarlemsdagblad 13 juli 2019 
 

Noot redactie: 

Wat een hypocrisie. De vorige beslissing is 

met een ‘plonsbesluit’ op een vreemde ma-

nier via lobbyen tot stand gekomen, en dan 

druk ik mij voorzichtig uit. Bovendien werd 

er al helemaal geen rekening gehouden 

met de betrokkenen in Zwaanshoek, laat 

staan met het dorp zelf. In ieder geval krijg 

ik het vertrouwen in het functioneren van 

onze democratie weer een beetje terug. 

 

Wordt vervolgd. 

 

 

BRAND  op de DIJK 

In een woonhuis aan de Bennebroeker-

dijk in Zwaanshoek heeft iemand dins-

dagochtend 23 juli rond 7.15 uur brand 

gesticht. Een flesje met brandbare vloei-

stof en een hamer lagen onder een 

zwartgeblakerd raam. 

Politie, brandweer en ambulance kwamen 

met spoed ter plaatse. Het vuur was vrij 

snel onder controle. De politie is op zoek 

naar de daders.  

 

 

Via burgernet werd gevraagd uit te kijken 

naar een grijze auto met Pools kenteken en 

drie licht getinte inzittenden erin. 

 



De eigenaar van de woning verhuurt deze 

woning aan toeristen en woont zelf in het 

buitenland. De aanwezige vakantiegangers, 

die lagen te slapen, zijn zich een ‘hoedje’ 

geschrokken. Volgens onze zegsman is het 

een verlate afrekening uit het verre verle-

den van een crimineel circuit. 

Op 14 juli dit jaar was er ook al brand bij 

dezelfde woning. 
Foto’s Michel van Bergen 

 

 

       SENIOREN ACTIVTEITEN 

 

                         
                   Seniorencafé 

 

Senioren-brunch 2019 

In het kader van de feestweek Zwaanshoek 

werd op donderdag 29 augustus de beken-

de senioren-brunch gehouden. De aanvang 

was om 10:30 uur en het enthousiasme was 

groot want de zaal was al direct aardig ge-

vuld. Uiteindelijk waren er zo’n 80 deel-

nemers die door 7 vrijwilligers werden be-

diend. Het was wel even wachten totdat de 

koffie geserveerd werd, maar toen kwam 

de gang er echt in.  

 

         

 
 

Henk Ruighaver “trapte af” met een korte 

toespraak waarin hij iedereen welkom 

heette en aangaf dat het van te voren aan-

melden voor dit evenement zeer belangrijk 

is voor de organisatie! Tevens vroeg Henk 

of er nog vrijwilligers/chauffeurs voor de 

buurtbus zijn of om dit bij vrien-

den/kennissen na te vragen.  

 

Aan het eind van zijn toespraak introdu-

ceerde Henk een medewerkster van de 

kringloopwinkel  ‘t Zwaantje, mevrouw 

Helma Dhun die kort uitlegde hoe de 

kringloopwinkel werkt en dat men naarstig 

op zoek is naar vrijwilligers op allerlei ge-

bied (winkel, chauffeur, bijrijder, elektro-

techniek). Voor wat betreft het aantal uren 

dat men hiervoor beschikbaar heeft, maakt 

dat niets uit. Twee uur per week is al van 

harte welkom! Alles geheel vrijblijvend en 

vooral voor de gezelligheid. 

 

De senioren-brunch was weer een groot 

succes. Wie je ook sprak, iedereen was en-

thousiast en vol lof over de catering en de 

bediening. De sfeer was gezellig en uit-

bundig, dus een goed begin van de 

Zwaanshoekse-feestweek. 
Rob Schalkwijk 



 

GEZOCHT: CHAUFFEURS VOOR                                                       

 

 

 

De buurtbus rijdt uitsluitend op werkda-

gen. Op feestdagen rijdt de buurtbus niet. 

Dienstregeling  

Doordat de dienstregeling krap is en we 

nogal eens te maken hebben met verkeers-

drukte, kunnen er soms vertragingen op-

treden. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

De Buurtbus Vereniging Zwaanshoek, bus-

lijn 401, heeft dringend behoefte aan uit-

breiding van haar chauffeursbestand. Met 

uw minimale inzet van 3 uurtjes per week, 

is de Buurtbus ontzettend geholpen. 

 

U rijdt een dienst van 3 uur per week vanaf 

het Anemonenplein in Bennebroek via het 

Spaarne Gasthuis naar station NS Hoofd-

dorp v.v. 

Indien u belangstelling heeft kunt u contact 

opnemen met Margot van der Bijl: 06 50 

26 49 31 of email naar:  

werving@buurtbus-zwaanshoek.nl

 
 

Stopplaatsen  
Normaliter kan men alleen bij de reguliere 

bushaltes in- of uitstappen. Een uitzonde-

ring vormen de kernen Zwaanshoek en 

Bennebroek, alsmede de Spieringweg: op 

verzoek stopt de chauffeur daar ook tussen 

de reguliere haltes, mits dit geen gevaar 

oplevert voor het overige verkeer en de 

in/uitstappende passagiers. Het is belang-

rijk dat u dan tijdig aangeeft waar u wilt in- 

of uitstappen. 

Vervoerbewijzen  
Op de buurtbus kan worden gereisd met de 

OV-chipkaart. Met een persoonlijke OV-

chipkaart geldt automatisch een leeftijds-

korting van 34% voor 4 t/m 11-jarigen en 

65-plussers. 

Als u niet beschikt over een OV-chipkaart 

of onvoldoende saldo of geen geldig abon-

nement hebt, koopt u een kaartje bij de 

chauffeur, alleen met betaalpas. 

Voor het vervoer gelden de algemene 

voorwaarden van Connexxion. 

 

Toegankelijkheid  
De buurtbus is niet toegankelijk voor rol-

stoelen. Rollators en kinderwagens kunnen 

wel mee. 

 

Maximum aantal passagiers  
De buurtbus mag niet meer dan 8 personen 

(de chauffeur niet inbegrepen) vervoeren. 

Er zijn daarom 8 zitplaatsen en geen staan-

plaatsen. Is het passagiersaanbod groter 

dan 8 personen, dan zal de chauffeur in 

overleg voor een oplossing zorgen. 

Kijk voor de laatste informatie op      

buurtbus-zwaanshoek.nl 

 

 

KINDERVAKANTIEWEEK 

Die is alweer achter de rug maar wat 

was het leuk! 
 

 

              

de BUURTBUS.
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ZWAANSHOEK DE GOUDKUST?  

Zwaanshoek ontwikkeld zich als de 

goudkust van Hoofddorp. Grote kavels 

bouwgrond worden grif gekocht om er 

luxe woningen te laten bouwen.  

Afgelopen augustus stond het onder-

staande artikel in het Haarlems Dag-

blad. Bart Boele, journalist, liet zijn licht 

schijnen over zijn volgende bevindingen.     

Tussen alle aanbiedingen van kavels in het 

Zwaanshoek zit een bijzondere; twee 

bouwkavels om het droomhuis te laten 

bouwen aan de Spieringweg 1099. Alleen 

staat er nog wel een villa met zwembad op 

die nog gesloopt moet worden. De locatie 

is ook opvallend.  

Tot voor kort was hier de veel bediscussi-

eerde Duinpolderweg gepland. Nu dat van 

tafel is wordt de grond als bouwkavel ver-

kocht. Ze zijn voor €379.000 elk beschik-

baar. Er komt per kavel alleen nog wel 

€21.600 aan sloopkosten voor de villa bij. 

Inclusief BTW, dat dan weer wel. 

Voor vier ton hebben de beide kopers al-

leen een stuk grond van 922 of 884 vier-

kante meter. Een architect en aannemer om 

een woning te laten realiseren moeten de 

kopers zelf betalen 

 

Concurrentie 
De verkoper heeft veel concurrentie in 

Zwaanshoek. Er zijn volop bouwkavels te 

koop die braak liggen. Verderop aan de 

Spieringweg is er net eentje verkocht van 

maar liefst 4120 vierkante meter. Daar ach-

ter, in het recreatiegebied De Boseilanden, 

is aan de Larense Laan volop bouwgrond 

te koop waar kan worden gebouwd. 

Er staan al grote luxe woningen maar om-

dat de verkoop een paar jaar geleden even 

stagneerde heeft gemeente Haarlemmer-

meer een aantal kavels opgedeeld. Daar 

worden nu kleinere maar ook fraaie wo-

ningen gebouwd. Verderop aan de Spie-

ringweg verrijzen luxe villa’s als nieuwe 

entree van Zwaanshoek. 

Door de bouw van al die luxe woningen in 

Zwaanshoek ontwikkelt het dorp zich als  

de goudkust van Hoofddorp. Wie het zich 

kan veroorloven om een grote woning op  

een groot stukeigen grond te bouwen, kan 

in Hoofddorp terecht, maar het dorpse 

Zwaanshoek heeft een veel intiemere uit-

straling. Aan de Hanepoel zijn de afgelo-

pen jaren twee nieuwe wijkjes gebouwd en 

op losse kavels verrijzen luxe huizen. Op 

het terrein van het voormalige eiverwer-

kendbedrijf Enthoven aan de Bennebroe-

kerweg, binnen de bebouwde kom, worden 

nog eens 27 woningen gebouwd: twee of 

drie onder een kap en rijtjeshuizen. De 

grondverkopers zijn enthousiast over 

Zwaanshoek als locatie. “Diverse voorzie-

ningen zijn snel en makkelijk bereikbaar”, 

klinkt het. Voor wie naar de Hoofddorpse 

wijk Floriande wil gaan om boodschappen 

te doen klopt dat, want Zwaanshoek heeft 

geen winkels meer. Andere aanbeveling: 

“zeer gunstig ten opzichte van de ontslui-

tingswegen richting de rijkswegen A4/A5. 

”Daar valt op af te dingen, want de Nieuwe 

Bennebroekerweg richting de A4 staat ge-

regeld vast. 
Haarlems Dagblad



             Achter het Einde 

De wind en haar kleeren lagen nog saam 

maar het was al over; 

ergens tegen de sterren aan 

sloeg het raadsel uiteen, maar wie gelooft 

er  

Dat het hiermee eindigt, wat zoo begon 

dat het de elementen verzamelen kon 

in èènen greep, binnen èèn bloed? 

dat zoo begon 

dat ik het zelf niet gelooven kon, 

dat ik niet wist waarom het begon 

dan dat het niet anders eindigen kon 

dan in de eeuwigheid.  
Gerrit Achterberg, uit: Afvaart (Van Dishoeck, 1931) 
                 info@meandermagazine.nl  

‘t ZWAANTJE VERLICHT??? 

Wellicht is het u, lezer, opgevallen? De 

lichtspot bij de Zwaan op het grote 

grasveld staat sinds een aantal maanden 

weer aan. 
Alleen, tja, de plantsoenwerkers hebben in 

hun wijsheid de verkeerde beplanting rond 

het Zwaantje geplaatst. Precies in de rich-

ting van de lichtbundel groeit een inmid-

dels volwassen vlinderstruik en blokkeert 

daardoor het lichteffect.       

            
 

Erg jammer want een goed uitgelicht 

Zwaantje zal eer doen aan het kunstwerk. 

We heten niet voor niets ‘Zwaanshoek’.   

Wie, o wie wil de moeite nemen om het 

geheel even, waar nodig, te snoeien? Om 

de plantsoenendienst in te schakelen heeft, 

naar ik vrees, weinig zin.   
Dick de Jong 

 

EN DAN IS HET INEENS HERFST 
Toepasselijker kon het thema dit jaar niet : 

“Time Flies”…. Van een meer dan schitte-

rende zaterdag waar heel Zwaanshoek 

weer lekker meedeed met de spellendag, 

naar een week waarin regen en vallende 

blaadjes het straatbeeld domineerde. Het is 

helaas pindakaas weer voorbij die mooie 

zomer. Maar oh oh oh wat hebben wij weer 

een  gruwelijk gezellige kindervakantie-

week en feestweek gehad. Monique, Pauli-

en, Kim, Liesbeth en Monica hadden weer 

een ontzettend leuk programma verzonnen.  

De kids deden proefjes bij Martijn van de 

“Duurzame ontdekbus”.  Na deze experi-

menten zijn de Zwaanshoekse-kids nu in 

staat om atomen te splitsen, zonnepanelen 

te plaatsen, een 4-gangen menu uit te ser-

veren waarin meelwormen het hoofdge-

recht vormen, weten ze hoe zwaartekracht 

werkt en kunnen ze (dus let op waar u uw 

gereedschap opbergt)…. nagenoeg zelf-

standig een ruimteschip bouwen om een 

rondje buiten de dampkring te vliegen.  

De ukkies waren daarentegen al blij met 

clowntje Ellebel die rondhuppelde over het 

peuterplein en hebben met hulp van enkele 

ouders prachtige mooie huisjes geknutseld 

met karton en krijt. Normaal is het vanaf 

woensdag ook vollebak “grote mensen 

feestweek” draaien, echter plantechnisch 

hebben wij er voor gekozen de kinderva-

kantieweek en de grote mensen feestweek” 

niet gelijk te vieren. En oh oh wat was dat 

fijn. Gewoonlijk draaien wij een gemid-

delde feestweek van ca. 7 uur per dag… ja 

werkelijk waar. Maar nu konden wij ge-

woon ’s avonds thuis eten en de kinderen 

op bed leggen. 
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Donderdag trokken wij uit enkele tuinen 

(wel onze eigen tuinen hoor…) een paar 

BBQ’s en hebben wij met mannen, vrou-

wen en onze eigen kids gezellig op het 

plein saampies gegeten. Ook wel eens leuk 

om te doen.  

 

 
 

Vrijdag na het “omtrekken van de Hutten” 

het plein weer “spic & span” opgeleverd 

aan de school en gewoon ’s avonds met 

een biertje en of wijntje op de bank het 

weekend inluiden. Wat lekker zeg!! 

De Dinsdag erop begon het fysieke op-

bouwen van de “grote mensen feestweek”. 

De tent werd gebracht en opgezet, De 

drank werd de tent binnengereden, versier-

spullen werden van zolder gehaald, er wer-

den wat klusjes gedaan ( bijv. aaneengeslo-

ten 39 uur zagen en schilderen aan een ga-

tenkaasspel. Pffff), de verlichting werd 

aangesloten, de trusts naar boven gehezen 

en even flink aangepoot.   De woensdag-

avond begint (voor ons) traditiegetrouw 

met de spreekwoordelijke puntjes op de i, 

met daarna het spel “30 seconds”. En 

ok…sorry Zwaanshoek… rond midder-

nacht moest heel even uit formaliteit het 

volume getest worden voor een klein col-

lectief dansje. Bovendien moesten de seni-

oren-bezoekers wel even netjes uitge-

zwaaid worden toch??? 

Donderdagavond stond de pubquiz op het 

programma. Waar voorheen Zwaanshoek 

uitliep voor een schuimparty kwamen ze 

nu in grote getalen naar de feesttent voor 

de pubquiz. Deelnemende teams aan de 

traditionele spellendag konden hier alvast 

wat extra punten scoren voor die dag en ze 

kwamen ook zeker wel langs voor die extra 

puntjes (en pintjes)    

Uit de eco-wijk hadden wij 2 teams die 

meededen met de pubquiz. “Team Ongere-

geld” en de “Hofters”. Laat dit nou dan 

ook net de teams zijn die eerste en tweede 

werden met de quiz…. De algehele eind-

stand echter bleef nog even geheim tot de 

spellendag.  

Aansluitend kwam “vriend van de feest-

week” DJ Vlunder het zeil van de tent bla-

zen met daarna  de mannen van het mee-

zingteam. Nou echt…wat een gi-ga-

gezellige avond was dit.  

Vrijdag was het de beurt aan de mannen 

van de “Bolle Jan Show” om de tent los te 

laten gaan. Dat lukte zeer aardig, al was 

het niet voor iedereen de beste avond. Er 

waren wat kleine opstootjes tussen (niet 

Zwaanshoekse)  jongeren, maar al met al 

werd ook dit weer op z’n Zwaanshoeks 

opgelost : Knipoog, schouderklopje, lieve 

woorden, pappen en nathouden en morgen 

praten wij verder.  

 

     



 

Zaterdag begon met de spellendag. Robin 

en Maikel hadden weer een mooi spellen-

schema in elkaar gedraaid en wat leuke 

spelletjes verzonnen. (waarvan enkele zelf 

gemaakt door duizendpoot Robin). De 

mannen van restaurant “Bon Vivant” (ja 

klopt inderdaad, die van de lekkerste spare 

ribs van de regio)  maakten weer wat heer-

lijke warme broodjes en snacks. Op het 

veld konden lekkere koude drankjes ge-

kocht worden en in de schaduw (onder 

overkappingen) genuttigd worden. Na de 

spellendag opruimen, douchen, eten en 

weer door voor het feestje van Q-Music. 

Met (to be sure) wat extra beveiliging en 

wat teamleden die met “oortjes” in contact 

stonden met de beveiliging toch weer een 

zoals gebruikelijke smetteloze en uiterst 

gezellige avond gedraaid. Wat was het 

weer episch.  

De zondag kon er formule-1 gekeken wor-

den op groot scherm (binnen in de Oase). 

Voor Lars van der Meij was het stiekem 

wel lekker dat Max Verstappen. er in de 

eerste 50 seconden al er af lag, want dan 

kon  hij zijn feestje buiten inzetten. Voor 

de kids frommelde hij tientallen opblaas-

dieren van ballonnen in elkaar en voor de 

grote mensjes een breed scala aan mee-

lallers waaronder zijn monsterhit “Wij 

hebben een woonboot, hij ligt in de ring-

vaart” (overigens helaas nog niet te down-

loaden op Spotify). 

Mike Barnhoorn als afgevaardigde van: 

Juliette Tentvakanties (uit Bennebroek)  

kwam een geheel verzorgde vakantie voor 

5 personen uitreiken aan de familie 

Deakin. “Team Ongeregeld” ging er van-

door met zowel de winst van de pubquiz  

alsmede die van de spellendag.  De Trek-

vogels hadden de originaliteitsprijs voor de 

leukste kleding, en daarna gingen de laatste 

2 uurtjes in van de feestweek. Langzaam-

aan dropen de feestbeesten af. Echter op-

perkoning van de feestweek “Wim van der 

Peet” vond het nog even nodig de boel op 

te hitsen en de tent gek te maken met het 

nummer der nummers “Shirt uit en zwaai-

en”…. en langzaam kwamen de laatste 

druppels blond schuim  uit de tap, en ging 

de pul op de tapknop… Waar iedereen rus-

tig naar huis waggelde moesten wij als 

team de laatste loodjes verwerken, deden 

wij nog een drankje, een knuffel en de ge-

bruikelijke groepsfoto en wensen wij el-

kaar alvast voor volgend jaar weer zo’n  

gouwe feestweek toe.  

Bedankt Zwaanshoek, 
Monique, Paulien, Robin, Reinier, Henk, Ronald en Maikel, (en 

de 453 minder zichtbare leden)  



  

 
 

 

 

 

     

 

 

       
 

                    
 

 

                   

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 


