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BN-ers in Café de Drie Zwanen
De gastheer en gastvrouw van de businessborrel van mei Harry en Wil Kok van
Café de Drie Zwanen uit Den Ilp maken
sinds de première van de speelfilm van
Remy Vlek ‘Ons dorp Den Ilp’ deel uit van
de groep bekende Nederlanders beter
bekend als BN-ers.
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Als boer en kroegbaas, overbuurman van wijlen
Anton Heijboer, organisator en initiatiefnemer
van diverse Ilper manifestaties, waaronder de
koebootrace, de lichtjesroute, de kortebaandraverij timmert de autochtone Landsmeerder
behoorlijk aan de weg. Via de televisie, de krant
en de radio hebben de uitbaters van het authentieke Café de Drie Zwanen inmiddels nationale bekendheid verworven.
Klompen en schoenen
Toch loopt het stel niet gauw naast hun schoenen, in Harry’s geval klompen.
Wil en Harry zijn een puur natuur stel met het
hart op de tong en het hart op de juiste plaats.
Dertien jaar geleden werden ze ineens kroegbaas en bazin na het plotselinge overlijden van
cafébaas Ab Lelie van de Drie Zwanen. Wil die
al een tijdje bij Jan Koek van de Ruif werkte, had
al de nodige horeca ervaring maar voor Harry,
die tot dan als boer en vrachtwagenchauffeur
werkzaam was geweest, was het leven van
kroegbaas een totaal nieuwe ervaring.

door: Tiny Kuiper

echt niet in welk glas dat moest. Inmiddels heb
ik dat wel geleerd en weet ik ook dat koffie
verkeerd gewoon koffie met gekookte melk
is. “Verkeerde koffie hebben we niet, was in
eerste instantie mijn antwoord, wel goeie koffie van D.E.’.
Omdat we inmiddels bijna dertien jaar in de
café-business zitten, op 19 juni 1994 gingen
we officieel open, gaan we in juni ons dertienjarig bestaan vieren. Nee… geen twaalf en een
half jaar zoals standaard is maar dertien jaar.’
Anders dan anderen
‘Ik ben nou eenmaal anders dan anderen en
dan past dat wel. Rond kerst zitten wij altijd in
de drukte van de inmiddels landelijk bekende
Kerstlichtjesroute. We lopen dan te rennen met

Koffie verkeerd
‘Een biertje tappen kon ik wel maar als ik een
wijntje moest inschenken, wist ik bijvoorbeeld
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warme chocolademelk, Gluhwein, appeltaart
e.d. en dan ontbreekt de tijd en de rust voor
een feessie. Wijlen Jan Bakker van de stomerij,
die ook niet meer is, heeft nog een prachtige
openingsfilm gemaakt van ons café, die we zeker zullen draaien op ons dertienjarig jubileum.
Naast kastelein ben ik gewoon boer gebleven.
Op een gegeven moment heb ik het melkvee
van de hand gedaan en ben me gaan richten
op het vleesvee, de schapen en de paarden. Zoals ik me heb toegelegd op het cafégebeuren,
heeft Wil zich op het boerenleven gericht.’
Lammetjes halen
‘Net zo geoefend als ze achter de tap staat,
haalt ze alle lammetjes er af zoals dat in boerentermen heet. Mijn handen zijn te groot en
Wil met haar slanke handen is heel bedreven in
het halen van de lammetjes. Ook met de paarden staat ze haar mannetje. Ze helpt de stallen
schoonmaken, de paarden verzorgen en rijdt
zelf ook paard. We doen eigenlijk alles samen
en wisselen elkaar af met het werk op de boerderij en in het café.
We hebben samen zes kinderen en een kleinkind, onze éénjarige Ginger. Ondanks het feit
dat we het redelijk druk hebben, hebben we

in de loop der jaren altijd wel weer tijd vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven en activiteiten.
Voorlopig blijft het wel even bij wat we hebben
gerealiseerd, want op een gegeven moment
raakt de tijd gewoon op. Sinds een jaar of zes
runnen we op het Kurejanstrand de kiosk en
hebben we onze patatkar bij de
Speelsloot in de Twiskepolder. We
hebben met warm weer ook nog
een echte ijscobakfiets rondrijden.
Voor alle nieuwe activiteiten hebben we ook goede mensen nodig
en die zijn dun gezaaid. In ons
café hebben we echter goede
hulp van dochter Sandra en onze
vaste kracht Astrid. Op maandag
en donderdag hebben we onze
biljartclubs in huis, de Oude Ilper Onderneming
en de taxichauffeurs.’
Heyboer
‘Overdag hebben we veel aanloop van dagjesmensen, die op de fiets Den Ilp aan doen of
georganiseerd per bus een tripje maken. Zo is
er een leuk arrangement waarbij de Galerie van
Petra Heyboer wordt aangedaan. In ons café

kijkt het reisgezelschap dan naar een film over
Anton Heyboer en André van Duijn. Er is dan
ook koffie met appeltaart en soms een lunch.
De Stichting Aandagt had tot voor kort ook
de lammetjestocht op het programma staan,
waarbij een bezoek aan onze boerderij en de
Drie Zwanen op het programma
stond. Gebrek aan vrijwilligers en
subsidieperikelen hebben de frequentie van deze bezoeken doen
afnemen. We houden ons ook
met de koebootraces bezig, die
dit jaar op 10 juni voor het eerst
zullen starten vanaf ons terrein,
het voormalige kleiduivenschietterrein, achter de Drie Zwanen. De
bootjestocht op 1 juli, een puzzeltocht op het water, vindt ook onder auspiciën van de Drie Zwanen plaats. We
hebben ook nog de Ilper kermis en alles wat
zich verder aandient. Ik rommel overal een beetje tussendoor en heb het gewoon naar m’n zin.
Ik werk zeven dagen per week, maar ben en
blijf daarnaast een vrijbuiter. Je ziet me op m’n
klompen en in het witte overhemd, omringd
door koeien of stamgasten. Het leven als boer,
kastelein en echte Landsmeerder is goed.’

VAN DE BESTUURSTAFEL
Nieuwsflits april 2007
In de nieuwsflits van april heeft u een artikel kunnen
lezen over café De Goede Stek. Naast de positieve
ontwikkelingen heeft u helaas ook kennis moeten
nemen van een conflict tussen Jaap Goede en Jaap
Hartog. Het bestuur is niet gelukkig met de tekst van
het artikel en de BVL wenst zich niet te mengen in
een discussie tussen partijen. Overigens hadden wij
als bestuur ervoor moeten zorgen dat het artikel niet
op deze wijze in de nieuwsflits had worden opgenomen. Het bestuur biedt daarom zijn excuses aan
degene die zich aan de tekst hebben geïrriteerd of
zich door de tekst gekrenkt voelen.
Businessborrel mei
In de nieuwsflits van april 2007 meldden wij dat de
businessborrel in mei is komen te vervallen. Echter
Café De Drie Zwanen hebben wij bereid gevonden
de organisatie van de borrel op 25 mei op zich te
nemen. Gelijktijdig is Café De Drie Zwanen lid geworden van de BVL. Wellicht ten overvloede melden wij
dat hiermee de Business Borrels volgeboekt zijn tot
en met juni 2008!! Met andere woorden: de Business Borrels zijn een groot succes.
Gemeenteoverleg
Over de uitkomsten van het laatste gemeenteoverleg
hebben wij u al geïnformeerd in de vorige Nieuwsflits. Het eerstvolgend overleg staat op dinsdag 13
juni gepland. Indien u punten heeft welke tijdens dit
overleg behandeld moeten worden dan horen wij
dat graag.

Vandalisme
De afgelopen periode lijkt de overlast in het winkelcentrum zich te verergeren. Hoewel het vaak slechts
om enkele jongeren gaat maakt het bestuur zich zorgen omtrent het steeds toenemende vandalisme. Het
bestuur van de BVL zal dit onderwerp tijdens het gemeenteoverleg opnieuw onder de aandacht brengen
om zodoende gezamenlijk tot ideeën te komen die
kunnen leiden tot een oplossing van dit probleem.
Tevens heeft het bestuur gevraagd aan MKB Amsterdam informatie te verstrekken omtrent het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) om zodoende het vandalisme tegen te gaan. In het land blijken de maatregelen die volgen uit dit keurmerk een succes te zijn en
te leiden tot vermindering van de overlast.
De heer André La Fontaine heeft het initiatief genomen om tijdens luilaknacht het activiteiten voor de
Landsmeerse jeugd te organiseren. Het bestuur van
de BVL juicht dit initiatief toe om iets te doen voor
onze jeugd en daarmee tevens de overlast voor het
winkelcentrum te verminderen.
Laden/lossen
In de nieuwsflits van maart hebben wij u reeds geïnformeerd omtrent de problemen ten aanzien van
het laden en lossen in het centrum van Landsmeer.
De BVL maakt zich zorgen omdat op korte termijn
de bouwwerkzaamheden op het terrein van o.a. de
bibliotheek zullen gaan aanvangen (voorzover dit
niet al gebeurt). Daarnaast zal in een later stadium de
werkzaamheden ook starten op het terrein van het
voormalig postkantoor.

Hierdoor zal het vrachtverkeer toenemen en ook
het laden en lossen in het centrum zal alleen maar
toenemen. In het gemeenteoverleg van 13 juni zal
dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde komen. Het
kan niet zo zijn dat de doorstroming zich nog meer
verslechtert. De gemeente zal worden verzocht voor
aanvang van de werkzaamheden maatregelen te nemen.
Bijeenkomst e-commerce MKB Amsterdam
Op maandag 11 juni 2007 zal het eerste eCampus
eBusiness event plaatsvinden. De bijeenkomst zal
plaatsvinden van 16.00 uur tot 17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel bij de KPN in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer
het eCampus initiatief van lector eBusiness Vincent
Kouwenhoven gelanceerd. Voorts zal een interessant
persoon uit de ICT wereld een presentatie geven over
de verwachte trends en ontwikkelingen op eBusiness
gebied. De kans is groot dat u op dit event ondernemers vindt met de zelfde eBusiness vraagstukken of
de experts met de oplossingen. Dus mis het eBusiness event niet!
Nieuwjaarsreceptie 2008
Zet het alvast in uw agenda. Zaterdag 12 januari
2008 vindt de nieuwjaarreceptie 2008 plaats. Het lijkt
nog heel ver weg, maar voordat je het weet staan we
weer met z’n allen met een glas champagne te toosten op het nieuwe jaar.
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