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‘Behalve oogsten, moeten we ook blijven zaaien’

10 jaar recreatiebeleid
Armoede toen &
nu ‘Lorren? Die
hadden we aan!’
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Niets meer missen met onze app!
Met de Hier! in de regio-app ben je continu
op de hoogte van het laatste lokale nieuws
in Kaag en Braassem.
Daarnaast biedt de app achtergrondinformatie,
adressen, routes en tips. De app heeft de
volgende rubrieken: nieuws, agenda, ontdek,

beleef, routes, watersport, eten & drinken,
overnachten, winkelen en praktische informatie.
Onmisbaar voor bezoekers én voor inwoners
van Kaag en Braassem.
De Hier! in de regio app is gratis te downloaden
voor mobiele telefoon en tablet.

SCAN HIER!

SCAN HIER!

De Hier! in de regio-app wordt mede mogelijk gemaakt door ﬁnanciering uit de co-ﬁnancieringsregeling Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland.

Laat je boodschappen
makkelijk thuisbezorgen!

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 10.00-18.00
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Van Dijk/Noordplein 25 // Roelofarendsveen // T: 071 3312139
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Tips van de redactie

Inhoud

ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN
FAVORIETE PRODUCTIE OF BIJDRAGE AAN DIT NUMMER.
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REDACTEUR

Alieke Hoogenboom
Voor deze Hier! ging ik op bezoek bij
Leny Hoogenboom en Bouw van Wijk die
als kind de Tweede Wereldoorlog heb
ben mee
gemaakt. Wat een bijzondere
gesprekken waren dat! Ze konden er
ruim 75 jaar later nog steeds tot in detail
over vertellen. Uiteraard heb ik op school
geschiedenislessen
gevolgd,
maar
persoonlijke verhalen maken pas écht
indruk. Bouw van Wijk heeft foto’s,
krantenknipsels en handgeschreven
verhalen uit die periode zelfs zo netjes
gedocumenteerd, dat het kantoor op
de jachtwerf in Woubrugge een soort
minimuseum is geworden. Prachtig om te
zien. Heb jij ook nog vragen aan je opa,
oma, vader of moeder over die tijd? Stel
ze, want nu kan het nog!
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REDACTEUR

Gijs Korevaar

Ik was op bezoek in het museum van
Stichting Oud Alkemade, waar ik met en
kele heren had afgesproken. Het gesprek
over armoede verliep geanimeerd. De
deelnemers hadden er lol in. ‘s Avonds
belde een van hen nog even op. Hij was
vergeten te vertellen over zijn schoon
ouders, die in de jaren dertig van de
vorige eeuw zo arm waren, dat zij de huur
niet meer konden opbrengen. Dat leidde
tot huisuitzetting. De huiseigenaar? Dat
was de gemeente zelf. Hij wordt er nog
steeds boos om. Gelukkig helpt de over
heid nu, in plaats van te handhaven met
ijzeren vuist.

Hier! en Daar!
Tien jaar recreatiebeleid: waar staan we?
Varend feesten, het kan (zometeen) weer
75 jaar bevrijd!
Leny en Bouw groeiden op in oorlogstijd
Starter in de regio: je energie weer in balans
Nieuwe wending: fysiotherapie aan huis
Fotorubriek
Armoede toen en nu:
van bedeling naar voedselbank
Oranje Comité Leimuiden hoopt weer snel
een feestje te kunnen bouwen
Sta jij er weleens bij stil?
Bankzaken als je ouder wordt…
Heb jij de Hier! online-app al op je telefoon?
Over sushi, ijs en lekkere koffie
Terug in de tijd: naar de oude veiling
Kom bij de ploeg!
Gemeentenieuws
De week van: Jessie Pouw
Column Patrick

De coverfoto werd deze keer gemaakt door:
Marion Straathof-Los
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Elstgeest Potplanten is een moderne potplantenkwekerĳ in Nieuwe Wetering
(Zuid-Holland). We produceren 1,5 miljoen potplanten per jaar op een zo duurzaam
mogelĳke manier. Ons assortiment bestaat uit groene, luchtzuiverende planten
die we in wisselende consumentenconcepten verkopen, inspelend op de laatste

groen- woon- en lifestyle trends. We onderscheiden ons in kwaliteit, betrouwbaarheid
en innovatie. Mede daarom zĳn we in ons productieproces continu op zoek naar
vernieuwing en verbetering. We bieden onze medewerkers alle ruimte om hierin mee
te denken en zichzelf te ontwikkelen.

IN ONS DYNAMISCH BEDRĲF IS RUIMTE VOOR EEN

Teeltmedewerker met leidinggevende
capaciteiten
(fulltime)
Werkdagen maandag tot en met vrĳdag

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Zin om je groene kennis uit te breiden en te verdiepen?
Solliciteer dan op deze mooie functie bĳ Elstgeest
Potplanten!
Als teeltmedewerker ben je verantwoordelĳk voor de
begeleiding van de teelt van onze hangplanten en
stuur je in de dagelĳkse operatie een aantal collega’s
aan. Samen verrichten jullie werkzaamheden in de
teeltvoorbereiding, de scouting, de teelt en de oogst
van onze producten, inclusief watergift en (biologische)
gewasbescherming. Je plant tevens de eigen opzet en
de afzet van de hangplanten in en stuurt deze planning
waar nodig tĳdig bĳ, inspelend op oogstresultaten
en klantenwensen. Daarnaast denk je mee over de
ontwikkeling van ons assortiment, onze concepten en
over innovaties in de teelt.

Functie eisen

• Mbo3/4 denk- en werkniveau
• Minimaal 1 jaar werkervaring in de sierteelt, bĳ
voorkeur op een kwekerĳ
• Bewezen kennis van de plantenteelt, plantenfysiologie en tuinbouwtechnieken
• Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten
• Uitstekende sociale en communicatieve
vaardigheden
• Talent voor organisatie en plannen
• Je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel
en verantwoordelĳk
• In bezit van een spuitlicentie of bereidheid om
deze te halen
• Assortimentskennis is een pre, kan ook in de praktĳk
geleerd worden

Elstgeest Potplanten
t.a.v. Rob Wubben

Ons aanbod

• Een afwisselende, uitdagende functie in een
dynamisch en innovatief bedrĳf
• Goede arbeidsomstandigheden en een prettige
werksfeer
• Marktconform salaris en overige arbeidsvoorwaarden
• Volop mogelĳkheden om jezelf te ontwikkelen

Solliciteren?

Herken je jezelf in dit profiel en zie je een uitdagende
baan bĳ Elstgeest Potplanten wel zitten? Stuur dan voor
vrĳdag 8 mei een korte en krachtige motivatie met CV
naar productie@elstgeest.nl of naar ons postadres.
Wĳ behandelen je sollicitatie snel en persoonlĳk.

Bovenweg 1
2376 BE Nieuwe Wetering
www.elstgeest.nl

Schouten Installatiebedrijf bestaat dit jaar 100 jaar!
Schouten Installatiebedrijf is van oorsprong een echt
familiebedrijf en gevestigd in Roelofarendsveen. Wij
houden ons bezig met het installeren en onderhouden
van verwarming, ventilatiesystemen en duurzame
warmtepompen. Wij zijn een dynamisch en gespecialiseerd installatiebedrijf dat met zijn tijd meegaat en staat
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wat destijds begon
als een eenmansbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een
allround onderneming met zeven medewerkers. De kracht

van Schouten Installatiebedrijf is het persoonlijke contact.
Ieder project behandelen wij als uniek: wij kijken goed
naar de wensen van de klant en de mogelijkheden
en maken daarbij gebruik van ons uitgebreide productportfolio. Wij zijn dealer van Nefit, Nibe en Remeha,
maar hebben daarnaast ook andere merken zoals
Intergas en Vaillant in onderhoud. Vanwege de groei
van het bedrijf zoeken wij een werkvoorbereider die toe is
aan een nieuwe uitdaging.

Werkvoorbereider
DE WERKZAAMHEDEN ZIJN:

WE ZOEKEN IEMAND DIE:

• Werkvoorbereiding projecten, uitzoeken en klaarzetten
materialen
• Bestellen van materialen
• Planning van werk en monteurs
• Opstellen van offertes
• Aansturen van monteurs
• Maken van werkbonnen
• Bezoeken van projecten
• Prijsafspraken maken met leveranciers
• Nacalculaties maken van uren en materiaalstaten
• Onderhouden van klantcontact

• Minimaal 5 jaar werkervaring heeft als monteur in de
installatietechniek en bij voorkeur enige werkervaring
heeft opgedaan als werkvoorbereider of projectleider
• MBO+/HBO werk- en denkniveau heeft en aantoonbare
kennis heeft van installatietechniek, warmtepompen
en elektrotechniek
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
heeft
• Zich kan inleven in anderen en mensen kan motiveren.
• Interesse heeft in duurzame producten maar nog
mooier zou zijn ervaring hierin

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Robert Schouten 071-3315941.
Je kunt je CV en motivatie mailen naar robert@schoutenverwarming.nl.
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Voorwoord
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Hoe breng jij je tijd door nu je meer thuis moet zijn? Gelukkig kunnen we hier
in Kaag en Braassem nog wel wandelen zonder elkaar in de weg te lopen.
Anderhalve meter is goed te doen. Je ziet nu meer mensen wandelen dan
ooit tevoren. Ook ontstaan er leuke initiatieven, zoals de Berenjacht. Kinderen vinden doorgaans niet zoveel aan wandelen, maar als ze ondertussen
op zoek gaan naar beren, maakt het dat een stuk leuker! En velen doen mee,
er zijn al heel veel beren gespot.
Het was wel een gekke gewaarwording, in de afronding van deze Hier!
Ik moest nog een aantal foto’s maken, maar hoe kon ik dat dan het beste doen? Bijvoorbeeld van Martin Jongejan, een Scheveninger die alweer
jarenlang in Roelofarendsveen woont. Martin heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 81 jaar. Ik kreeg een heel opgewekte stem aan de telefoon,
die het prima vond dat ik langskwam. Op gepaste afstand de foto gemaakt
en in de tuin nog even nagepraat; het zonnetje scheen, dus dat was goed te
doen.
Het is wel mooi om te zien dat we met z’n allen goed luisteren en zoveel
mogelijk thuisblijven. We worden ook creatief om toch leuke dingen met elkaar
te doen, niet fysiek maar digitaal. Met elkaar een spel doen op afstand of vergaderen op afstand, om maar zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.
En ‘aan ieder nadeel zit een voordeel’ zoals Johan Cruijff al zei. De stikstofuitstoot is een heel stuk minder, de natuur leeft weer op en we weten weer
wat belangrijk voor ons is. De kleine dingen in het leven, zoals zomaar bij
elkaar op bezoek kunnen of lekker uit eten gaan, want ook dat zit er even
niet in. Maar ook daar zijn weer veel ondernemers creatief geworden. Zij
zorgen dat je ook nu toch van hun heerlijke gerechten kunt blijven genieten.
Thuis uit eten, hoe leuk is dat?
Maar er is ook een andere kant. Voor heel veel mensen gaat het minder
goed. Zij hebben minder of geen werk of zien hun harde werken verloren
gaan. Zoals in de tuinbouw, met bloemen en planten die vernietigd moeten
worden; dat doet zeker pijn. We hopen maar dat we het virus snel onder
controle krijgen en het normale leven weer opgepakt kan worden, zonder al
te veel schade.
Blijf lief voor elkaar en blijf elkaar vooral steunen, want alleen met elkaar en
voor elkaar komt het goed.
Veel leesplezier met deze Hier!

MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch vormgever en fotograaf. Negen jaar geleden bedacht zij Hier! in
de regio magazine. Al jaren woont ze met veel plezier in de gemeente Kaag en Braassem. ‘Er zijn nog
steeds zoveel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen, oﬄine en inmiddels online.’
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Hoe is het met...
In Hier! en Daar! staan steeds twee families
centraal. De ene familie koos ervoor
te vertrekken, de andere kwam hier in
Kaag en Braassem wonen.

…Martin Jongejan (81), die eind jaren 90 naar Nieuwe
Wetering verhuisde, daarna ‘helaas’ naar Warmond en uiteindelijk bij toeval weer terugkwam in de gemeente.
Martin woont al weer heel wat jaartjes op Park de Braassem
aan de Galgekade in Roelofarendsveen. De geborenen getogen
Scheveninger heeft nooit echt bewust gekozen om in Kaag en
Braassem te komen wonen. ‘Het liep gewoon zo. Eind vorige
eeuw begon het met een advertentie in de Telegraaf. Er stond
een boerderij in Nieuwe Wetering te koop aangeboden, met een
foto erbij. Ik was al van plan het wat rustiger aan te gaan doen en
mijn vrouw zei: ‘Daar wil ik wel wonen.’ Zo zijn we naar Nieuwe
Wetering verhuisd.’

WERELD STORTTE IN

‘Je past je aan, ik heb
het vreselijk naar mijn zin,
echt waar, maar een
Veender word je niet’

Ooit werkte de jonge Martin in de fietsenwinkel van zijn
oom. Na een paar jaar kocht een klant bij hem een brommer
voor zijn dochter. Martin en de dochter kregen verkering en
Martin stapte over naar de winkel van zijn schoonouders: hij werd
schoenmaker. Na het overlijden van zijn schoonvader, nam hij de
zaak over en bouwde die gestaag uit tot hij drie winkels in Scheveningen en Den Haag had. ‘Het was hard werken. Op mijn 58ste
besloot ik het rustiger aan te gaan doen. Ik verkocht twee winkels
en zo hadden we het geld voor die boerderij.’ Maar eenmaal in
Nieuwe Wetering sloeg het noodlot toe. ‘We waren het huis aan het
opknappen toen mijn vrouw ziek werd. Na drie maanden overleed
ze. Mijn hele wereld stortte in.’ De boerderij werd verkocht en Martin ging in zijn stacaravan in Warmond wonen. Een kennis wees
hem op de mogelijkheid om in Park de Braassem een kavel te
kopen. ‘Hij vertelde dat de camping sloot en dat de eigenaar kavels verkocht. Ik ben gaan kijken en het lukte
om een kavel te kopen.’

SENIORENFLATJE

Na korte tijd kon Martin ook de kavel van
zijn buurman kopen, zodat hij nog meer
ruimte voor zijn caravan kreeg. Toch blijft
hij, nu op zijn 81ste, rusteloos. ‘Ik heb
laatst gekeken naar seniorenflatjes die
in Lisse worden gebouwd. Ik heb het
heerlijk in Kaag en Braassem, maar je
hoort er nooit echt bij, hè. Je past je aan,
ik heb het vreselijk naar mijn zin, echt
waar, maar een Veender word je niet.
Je kent de familiebanden niet, je komt
van buiten. De eerste tijd heb ik het best
wel moeilijk gehad. Toch word je op een
gegeven moment wel geaccepteerd. Ik
denk dat dat ook komt door de bridgeclub
waar ik lid van ben geworden. Maar ja, ik ben
zo vaak verhuisd. Dan kan ik nu ook best weleens kijken naar zo’n flat in Lisse. Als je ergens
bent geboren en getogen, zijn je wortels toch
dieper dan wanneer je vaak verhuist.’
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Daar

…Ben van der Zwet, die 41 jaar geleden samen met zijn vrouw
uit Roelofarendsveen naar Zuidbroek, Groningen vertrok om
daar onder glas te gaan telen.

Hoe is het met...

In Groningen was veel ruimte en grond en de woningen waren
er stukken minder duur dan destijds in de gemeente Alkemade.
Ben: ‘In Roelofarendsveen is meer water dan grond en hier is
dat anders. We zijn eerst gaan kijken naar een plek in Nieuwe Wetering, maar als je echt wat anders wilt, moet je
verder kijken. We hoorden toen van een mogelijkheid in
Groningen. Ik schoot in de lach. Dat gaan we echt
nooit doen, dacht ik. Maar ja, kijken kost geen geld,
dus gingen we erheen. We vonden het wel wat,
maar op de terugweg kwamen de twijfels. Moet
je wel alles en iedereen achterlaten? Toch
hebben we dat gedaan. Misschien was het
wel het avontuur dat ons lokte.’

Tekst: Gijs Korevaar

DAG ACHTERBUURMAN!

‘We zijn hier begonnen met fresia’s en
anjers. Later moesten we een keuze
maken tussen die twee en hebben we voor
anjers gekozen. Toen de gasprijzen rond
2000 omhoogschoten, zijn we overgestapt
op snijhortensia’s. Dat vergt minder stoken
en we konden met minder personeel toe.
Twee jaar geleden wilden we gaan inkrimpen. Ik was al een eindje boven de 65. Toen
kwam de achterbuurman langs met de vraag
of hij ons bedrijf niet over kon nemen. Binnen
een paar dagen was alles geregeld. De stapsgewijze overname zou twee jaar duren. Dat is iets
sneller gegaan, maar op 1 januari van dit jaar heb ik
voor het laatst de kasdeur achter me dicht gedaan.’

WE KREGEN GEEN APPLAUS

En nu terug naar De Veen? Ben: ‘Nee, ik ga zeker niet terug. Ik
vind er toch niet meer wat ik jaren geleden heb achtergelaten. Ik
voel me hier gelukkig. Mijn kinderen zijn hier, kleinkinderen, vrienden... Je moet dingen ook kunnen loslaten. Ik ben hier gewoon
helemaal gesetteld. Natuurlijk ga ik nog regelmatig langs bij
mijn broers en zussen die nog in de Veen wonen. De onderlinge
familieband is heel goed gebleven. Zij komen met feestjes ook
deze kant op.’
Hoe was dat in Groningen: voelden jullie je destijds meteen welkom? ‘We kwamen natuurlijk van buiten en dan staat het hele
dorp niet langs de kant van de weg te applaudisseren. Je moet
je aanpassen. Dat is goed gelukt. We hebben ook echt gezocht
naar een plek met niet alleen maar kwekers. Anders praat je op
feestjes alleen maar over het werk. Ik wil het ook weleens over
andere dingen hebben. Daarom zijn we hier in Zuidbroek terecht
gekomen, mooi centraal in de provincie en een kwartiertje van de
stad Groningen vandaan. Ik heb al dertig jaar een seizoenskaart
voor FC Groningen. Maar ik ga nog steeds niet in een shirt van de
club op de tribune zitten, hoor.’

‘Ik heb al dertig jaar
een seizoenskaart
voor FC Groningen’
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Politiek

Tien jaar recreatiebeleid

Tekst: Niko van Brussel
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk

Watskeburt?
Het begon allemaal in 2009, toen de nieuwe gemeente Kaag
en Braassem met de beleidsnota Recreatie en toerisme kwam,
die drie jaar later leidde tot de oprichting van stichting Kaag en
Braassem Promotie (KBP). Nog steeds spant de gemeente zich
in om de recreatiemogelijkheden te verbeteren. Maar er zijn ook
andere, ‘concurrerende’ prioriteiten, zoals het onderhoud van
bruggen en wegen en de uitvoering het sociale beleid.Daarbij
heeft de gemeente nog meer wensen, zoals de herinrichting van
het sportpad met sporthal, zwembad en een Integraal Kindcentrum
(IKC), een nieuw IKC in Woubrugge, een parallelweg voor het
landbouwverkeer langs de N207, duurzaamheidsmaatregelen en
ga zo nog maar even door. (Of dat zo allemaal nog mogelijk is,
in deze tijden van het coronavirus, valt nog te bezien, maar
daarover in een latere editie vast meer.)
Recreatie staat er vooralsnog niet bij. Of na tien jaar wordt gestopt
met het recreatiebeleid, is aan de politiek. Het is in ieder geval wel
een mooi moment om eens terug te blikken.

H

ier! in de regio sprak daarvoor met
Arjan Bakker. Hij is als marketeer al bijna
tien jaar betrokken bij het gemeentelijk
recreatiebeleid en KBP.

de nadruk legde op concrete, zichtbare projecten met een
recreatieve meerwaarde. Het waren torenhoge ambities,
waarmee ze soms ook op de stoel van de ondernemer gingen
zitten. Het was de vraag hoe die zouden reageren.’

Het begon met een beleidsnota van de
gemeente; hoe ging dat toen?
‘Het was 2009. Je moest als gemeente aan recreatie doen en
dit werd ook een-op-een gekoppeld aan citymarketing. De
gemeente zette recreatie op de beleidsagenda. Het was
belangrijk, maar wat ze eraan moesten doen, wisten ze
eigenlijk nog niet. Daarvoor werd een bureau ingehuurd, dat

Er stonden langetermijnvisies over de kernen in, maar er
werden ook projecten genoemd die binnen vijf jaar zouden
moeten worden gerealiseerd. Zo zou Rijnsaterwoude de
‘antipool’ van Roelofarendsveen moeten worden (‘Waar
Roelofarendsveen ruimte biedt voor vertier, biedt Rijns
aterwoude rust aan het water. Hier kan men onthaasten.
Aandachtspunt: de oevers van Rijnsateroude moesten zicht
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‘De laatste jaren zijn we
aan het oogsten,
maar je moet
natuurlijk blíjven zaaien.
Anders houdt het op’

baarder en toegankelijker worden.’) Enkele van die concrete
projecten waren: een wandelpier, zitbanken, een toeristisch
informatiepunt, vis- en kanosteigers, wandel-, fiets- en
vaarroutes en een ‘opvallend waterkunstwerk’. Wat leverde
dat op, werd er meer gerecreëerd?
Arjan: ‘Ik ben er pas in 2010 bij gekomen, maar wat mij
opviel: het ging bijna alleen om openbare ruimte. En je kunt
wel een steiger hebben, maar als je dat niet bekend maakt,
gaat niemand er liggen. Er is wel wat gedaan aan promotie. Het meerdaagse kunstfestival Tik van de Molen bijvoorbeeld, werd door de gemeente uitbesteed aan een externe
organisatie. Dat is natuurlijk niet goedkoop en het sloeg ook
niet echt aan bij de ondernemers. Toen hebben wij met KBP
voorgesteld dat wij de promotie voor onze rekening zouden
nemen en dat op onze eigen manier zouden doen. Onze
werkwijze was: aan ondernemers vragen waar behoefte aan
was. Wat moest er ontwikkeld worden? Zo is de tulpenroute
begonnen en het arrangement ‘Onder zeil’ op de Kaag. Het
waren kleine initiatieven van drie, vier ondernemers die er
zelf tijd en geld in staken. Wij brachten ze bij elkaar in werkgroepen. Zo is in 2012 ook de kiem voor de Poldershoppenfietsroute al gelegd.’
Het Tik van de Molen-evenement was dus té groots aan
gepakt. Het leefde ook niet echt bij de inwoners. Hetzelfde gold voor het evenement met de Regenboogzeilboten.
Stichting Kaag en Braassem Promotie werd opgericht in 2012,
maar was al eerder actief. Wat was nou zo anders aan júllie
aanpak?
‘Wij draaiden het om. Eerder was de gemeente de initiatief
nemer. Zij bedacht promotieactiviteiten en vroeg onder
nemers om die mee te financieren. Wij zeiden: vraag ondernemers te investeren in gezamenlijk aanbod en promotie
en lever daar als gemeente een bijdrage aan. Dat zijn wij
met KBP gaan doen en eigenlijk doen we dat nog steeds: we
activeren en verbinden de ondernemers en hebben met
die werkwijze veel voor elkaar gekregen. In de eerste jaren
hebben we veel moeten zaaien, want wie waren wij nou eigenlijk? De laatste jaren zijn we eigenlijk pas aan het oogsten.
Dat oogsten is het mooiste, maar je moet natuurlijk blíjven

zaaien. Anders houdt het op. We hebben een website, maar
die moet wel onderhouden worden. Zo’n Poldershoppenroute langs de mooiste boerderijen met streekproducten is
ontwikkeld en blijft bestaan, omdat wij de ondernemers aan
die route bij elkaar brengen en van nieuwe informatie voorzien om de route en daarmee onze streek te promoten.’
Er moest dus eerst worden gezaaid. Hoe is dat begonnen?
‘Ronald Gerritsen was de eerste voorzitter van KBP. Er was
voor die tijd wel al een recreatiemagazine, een recreatiekaart en een website van Toeristisch Kaag en Braassem.
Ook was er een club recreatieondernemers, maar daar moest
nieuw leven in worden geblazen. Een van die ondernemers,
Bart van Rijn, kwam Ronald tegen op het schoolplein. Zo
ging dat: je ontmoette elkaar bij het ophalen van je kinderen. Zo kwam ik er ook bij. Ronald vond dat er een marketeer
nodig was en dat was ik. Ik was net voor mezelf begonnen en
de eerste vraag die je als marketeer stelt is: waarom doen we
dit eigenlijk? En dat moet je niet alleen vragen aan mensen
uit de horeca. Maar ook aan bestuurders, ondernemers en
inwoners. Die hebben we toen bij elkaar gehaald.
Samen hebben we bepaald hoe we Kaag en Braassem op de
kaart wilden zetten. Daarvoor moest iedereen, bezoekers
en inwoners, het verhaal van Kaag en Braassem, van de elf
dorpen, leren kennen. Dat was het begin van Kaag en
Braassem Promotie. Zij wilden het gebied promoten met
alles wat het te bieden heeft en wij konden daarbij helpen. Wat was hier te zien en te beleven en wat zijn de
verhalen die daarbij horen? Dat moest bekend, zichtbaar
en beleefbaar worden. Dat gingen we doen met gebruik van
media: websites, social media, apps, een eigen krant en
bebording langs routes.’
Jullie deden het dus niet op eigen houtje?
‘Zeker niet. Daarvoor hadden we ook de gemeente, ondernemers én inwoners nodig. En iedereen moest er ook van
kunnen profiteren. We zijn trots op ons mooie gebied en op
onze dorpen en dat willen we ook laten zien en vertellen.
Wij brachten ondernemers en vrijwilligers bij elkaar, haalden hun verhalen op en brachten die weer naar buiten. En
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uit die samenwerking kwamen ook arrangementen voort die
wij hielpen ontwikkelen. Want koffie met appelgebak op een
terras is natuurlijk lekker, maar de echte beleving is bijvoorbeeld een meerdaagse zeiltocht, ’s avonds eten in een restaurant en ’s ochtends een ontbijt in een hotel, waar je heerlijk
hebt geslapen. En het wordt nóg leuker als je ook nog een
molen kunt bezoeken. Het leuke van die manier van denken
en mensen bij elkaar brengen, is dat het ook heeft geleid tot
nieuwe samenwerkingsinitiatieven. ‘Bourgondelen’ bijvoorbeeld is een initiatief van de restaurants zelf. Wij promoten
zo’n initiatief dan weer. Via onze media van Rondom Kaag en
Braassem, maar ook in die van de Leidse Regio en het Groene
Hart. Het komt allemaal op de website, de krant en de kaart.’
En behalve de website, recreatiekrant en -kaart, is er nu ook
een app (door samenwerking met Hier! in de regio, red.). Ook
hebben we de Molendag en de Open monumentendag en er
zijn nieuwe routes bijgekomen. Allemaal mooie dagactiviteiten, maar hoe ging het verder met het gemeentelijk beleid?
Er moesten toch ook bedden bij komen?
‘Voordat Jacobswoude en Alkemade in 2009 fuseerden, was
het nadenken over recreatie al begonnen. Begin 2000 was
er in Alkemade al sprake van een pier in de Braassem. Daar
was zelfs geld voor uit het Groene Hart, maar dat geld is op
de plank blijven liggen. Na de fusie kwam er dus dat rapport
met de gemeentelijke ambities. Een van de 45 ‘korte termijnactiepunten’ was de samenwerking tussen Toeristisch Kaag
en Braassem, een vereniging die uit de Oude Weteringse VVV
was voortgekomen, en de stichting Promotie Kaag (SPK).
Dat is gelukt en die samenwerking is binnen KBP zelfs nog
beter geworden. Ook zou er een verantwoordelijk wethouder
komen, die als een soort ‘regisseur recreatie en toerisme’ de
voortgang van het actieprogramma moest bewaken. Hij of zij
zou aan regionale overleggen deelnemen en besluitvorming
gaan voorbereiden. Dat ging onder andere over die bedden:
verblijfsrecreatie dus. Maar dat kwam pas later.’
Het recreatiebeleid werd dus stevig verankerd in de gemeentelijke organisatie. Heeft dat ook wat op geleverd?
‘Ergens in 2012-2013 kwamen wij met het marketingrapport
‘Samen zetten we Kaag en Braassem op de kaart’. Een jaar
later werd er – onder toezicht van de speciale commissie
Meerjarenplan – een economische analyse van de sector
opgesteld: het rapport ‘Recreatief Kaag en Braassem heel
veel om trots op te zijn’. In die speciale commissie zaten de
wethouder, de Rabobank, de Kamer van Koophandel en twee
recreatieondernemers, en onze rol was die commissie te
begeleiden. De hoofdconclusie was dat er groeikansen
waren voor de sector, als er meer recreanten kozen voor een
langer verblijf in Kaag en Braassem. Meer overnachtingen
dus. In 2013 waren er 92 bedden in Kaag en Braassem. De
gemeente wilde groeien naar 300 bedden en daar moesten wij bij helpen. Wij hebben toen ondernemers begeleid
en aangespoord om plannen in te dienen. Daar is een aantal mooie initiatieven uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld

HiHaHut. Ze zijn nooit geteld, maar er zijn heel wat ‘bedden’
bij gekomen, bijna allemaal kleinschalig.’
Jij bent marketeer; wat waren en zijn de kansen voor Kaag
en Braassem als merk?
‘Het zijn twéé mooie merken: de naam Kaag en de naam
Braassem. Maar een merk zonder aanbod is geen merk.
Dat aanbod moet je dus ontwikkelen en bekend maken en
daar zijn we mee aan de slag gegaan. Zo brachten wij de
ondernemers en dorpsbewoners bij elkaar in de werkgroep
‘tulpen vertellen’. Ze voelden zich betrokken bij de geschiedenis van de polder en wilden daar niet alleen over vertellen,
maar het ook laten zien. Daaruit ontstond de tulpenroute.
Ze zijn er trots op, vertellen de verhalen en onderhouden
de route. Het zijn in de eerste plaats Veenders, maar ze
voelen zich ook betrokken bij KBP. Net zoals de mensen die
bezig zijn met het familiepad in Kaagdorp. Die komen van
de Kaag. Ook zij zijn betrokken bij KBP, maar daarmee is het
nog geen merk. Wat we delen, is het landschap, het water en
de dorpen van Kaag en Braassem, en dat is best iets om trots
op te zijn. Het is hier aangenaam wonen, werken en recreëren en dat willen we ook laten zien. Samen kunnen we het
nog mooier maken. Dat is niet voor niets de nieuwe slogan
van ons platform.’
Kaag en Braassem Promotie is er dus ook voor de inwoners.
Kunnen zij ook aankloppen met een idee? Neem bijvoorbeeld het Veense Hout. De initiatiefnemers hebben veel tijd
en energie gestopt in het idee voor de oprichting van een
park. De gemeenteraad vond dat ook wel een goed idee en
zei: kom maar met een plan. Toch is het op niks uitgelopen.
Had KBP iets kunnen doen?
‘Als je het aan mij vraagt wel. Maar de fase van een idee
naar een uitvoerbaar én betaalbaar plan is de moeilijkste.
Je moet eerst vragen beantwoorden. Waarom denk je dat
het haalbaar is? Waarom zouden mensen het willen en wat
hebben ze ervoor over? Wat moet er gebeuren om het echt
bijzonder te maken? Wie heb je erbij nodig en wat heb je
die mensen te bieden? Waarom zou een geldschieter daarin
willen investeren? Dat gesprek hadden we best willen
aangaan. Je moet de verwachtingen managen, een reëel
perspectief bieden.
In dit geval hadden wij de rol van verbinder tussen gemeente en de mensen van het Veense Hout kunnen spelen. We
hadden ze door het planproces en de gemeentelijke organisatie heen kunnen helpen. De gemeente wil twee dingen:
ze wil dat inwoners participeren in de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte én ze wil een gezond ondernemersklimaat. Daar kunnen wij een bijdrage aan leveren
en daar hebben we de afgelopen jaren ook al ervaring mee
opgedaan. We zijn begonnen als marketingorganisatie, zeg
maar: het aan de man brengen van al het moois wat hier te
zien en beleven is. Als de gemeente dat wil, kunnen wij de
inwoners en ondernemers activeren en verbinden om Kaag
en Braassem nog mooier te maken.’
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‘Soms besef je pas wat je had, als je het niet meer hebt.’ En dus
is rondvaartboot Koningin Juliana sinds 13 maart weer terug in
handen van Peggy van der Meer en Peter Peels. De twee staan
te popelen om weer het water op te gaan met hun varende
restaurant. ‘Onze boot is uniek, we zijn de enigen in de omgeving die een verskeuken aan boord hebben. Er wordt gekookt
terwijl we varen.’ De Koningin Juliana is weer te boeken voor
feesten en partijen. ‘Van bedrijfsfeesten, jubilea, borrels en
vergaderingen tot bruiloften; we zijn ook een oﬃciële trouwlocatie. Met een gastenaantal van 25 tot 140 mensen kun je bij
ons terecht. Je natje en je droogje, alles wordt verzorgd. En
je gasten verblijven ook echt van het begin tot het eind bij ons.
Pas als we aanmeren, is het afgelopen.’

RELAXED FEESTEN

Volgens Peggy vermaakt iedereen zich aan boord. ‘Het is zo
relaxed, varend feest vieren. Er is van alles te zien, mensen halen
herinneringen op of zien iets moois voorbijkomen. Onze vaarregio is rondom de Zuid-Hollandse plassen: Braassemermeer,
Kaag, Westeinder, maar we varen ook regelmatig op de Oude
Rijn, richting Gouda. En naar Amsterdam of Haarlem.’
Persoonlijke aandacht en maatwerk is waar Rederij van der
Meer goed in is. ‘Dat is ook precies wat je van ons mag en kunt
verwachten. Onze kracht ligt in onze gastvrijheid. Van de eerste bespreking aan boord tot en met het feest; je hebt met ons
persoonlijk te maken. Geen enkel feestje is standaard en je kunt
al je ideeën met ons bespreken.’

Varend Feesten
Rederij van der Meer

Redactionele samenwerking

€ 14.228,-

best deal!

Sinds januari 2019 was Varend Feesten in
handen van Rederij van der Hulst. Voormalig
eigenaren Peggy en Peter kregen een jaar
de tijd om aan het idee te wennen. Maar wat
als dit niet lukt?

Tekst: Alice Bakker

Normaal

‘Het wende niet’

www.varendfeesten.nl
071 - 501 8528 of 06 - 5536 0038
31-03-2020 12:33

75 jaar vrij
Tekst: Alieke Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein

Zij maakten
als kind de

oorlog
mee

Brigit Ettel uit Duitsland

Dit jaar is het 75 jaar na de bevrijding.
Steeds minder mensen kunnen nog uit eigen ervaring
over de oorlog vertellen. Leny Hoogenboom (89) en
Bouw van Wijk (86) vergeten het nooit meer.
Wij tekenden hun verhalen en levendige herinneringen
op. Opdat ook wij de oorlog nooit zullen vergeten.
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‘Van die
gevonden
dode koet
maakte
mijn moeder
soep’
14
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‘Mijn vader luisterde
in de kas stiekem
naar Radio Oranje’
Leny Hoogenboom-Hogenboom (89) woonde
op het Zuideinde in Roelofarendsveen met haar
vader, moeder, twee broers en vier zussen toen
op 10 mei 1940 in Nederland de oorlog uitbrak.
‘Mijn vader vertelde ons die dag dat het oorlog was, maar wat
wisten wij daar nou van? Ik was net geen tien jaar en had nog
nooit van dat woord gehoord. Ik ben
gewoon naar school gegaan. Ik herinner me dat ik op het schoolplein ben
flauwgevallen. Dat was me nog nooit
overkomen! Misschien voelde ik
onbewust toch dat er iets heel ergs
aan de hand was.’

ons huis. Elke avond na het eten ging hij naar de kas om
te luisteren. Wij mochten niet mee. Op een dag zochten de
Duitsers in Roelofarendsveen naar jongens voor de werkkampen. Ook bij ons in de kas, maar ze hebben de radio
nooit gevonden. Die razzia’s gebeurden vaker. Heel erg was
dat. Ik weet nog goed dat tijdens kerkdiensten weleens werd
gewaarschuwd dat er een aan de gang was. Mensen vluchtten dan gauw naar huis om zich te verstoppen. Ik was
weleens bang dat mijn broer Koos zou worden meegenomen. Gelukkig hadden we een kelder waar hij zich kon verschuilen.’

‘Van alle
kledingstukken,
ook van je
onderbroek, had
je er maar één’

‘In de oorlog liep ik op zaterdagochtend met mijn broers en zussen naar
Haarlemmermeer om aren te rapen. We waren thuis niet arm, maar
ook zeker niet rijk. Ik weet nog goed
dat mijn moeder op een gegeven
moment niet meer wilde dat we
zouden gaan. Ze schaamde zich,
want met aren rapen liet je volgens
haar zien dat je het slecht had. Wij vonden het vooral heel
leuk. Er waren daar zoveel andere kinderen. Prachtig! Voor
ons was het echt een uitje.’

‘De eerste jaren was er genoeg eten, maar later niet meer.
Soms stonden we wel vier uur in de rij voor een blik tarwe.
Mijn vader heeft een keer een dode koet in de sneeuw gevonden. Hij heeft de vogel laten ontdooien en mijn moeder
heeft daar soep van gemaakt. We hadden thuis een grote pan
en die mochten we om de beurt uitschrapen. In de Hongerwinter was ik zo verzwakt, dat ik zelfs een poos niet meer
ongesteld ben geworden.’
‘Mijn vader luisterde stiekem naar Radio Oranje. De radio zat
verstopt onder een groentekist in het tuinbouwbedrijf achter

‘In 1942 ben ik met zestien meisjes uit de Veen naar de mulo in
Leidengegaan. Een geweldige tijd.
We woonden doordeweeks bij de
nonnenaan de Hogewoerd en in
het weekeinde liepen we weer naar
huis. De zolen van mijn schoenen
waren gemaakt van fietsbanden
en met spijkers vastgetimmerd. Zo
kon ik er langer mee doen. Van alle
kledingstukken had je er tijdens de
oorlog maar één. Dus als ik op maandag naar Leiden ging, moest ik daar
een hele week mee doen. Ook met één onderbroek. In die tijd
had je nog geen maandverband, dus je kunt je voorstellen
dat dat voor vrouwen geen pretje was.’

‘Het was op de dag van de bevrijding prachtig weer. Ik was
gras aan het snijden voor de konijnen, toen mijn vader
thuiskwam en riep: ‘We zijn bevrijd!’ Ik zie mezelf nog zo
zitten. Een jaar later heeft er zes weken een achtjarig meisje
uit Duitsland bij ons gewoond: Brigit Ettel. Ze was ondervoed en mijn ouders werd gevraagd of ze bij ons mocht
aansterken. Moet je nagaan; er was tijdens de oorlog ontzettend veel gebeurd en toch was mijn moeder zo ontzettend
gastvrij. Twee zussen hebben Brigit jaren later nog een keer
opgezocht. Erg bijzonder.’
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‘Ik zag de Engelse
bommenwerper voor
m’n ogen neerstorten’
Bouw van Wijk (86) was zes jaar toen de oorlog
uitbrak. Hij woonde met zijn ouders, zusje Miny
en later zusje Elly op de jachtwerf in Woubrugge.
Zijn vader runde het familiebedrijf Jachtwerf
G. van Wijk en Zoon.
‘De zaken liepen tijdens de bezetting erg terug, want transport was verboden. De Duitsers waren vooral geïnteresseerd
in boten die klaar waren. Daarom bedacht mijn vader allerlei trucs zodat de boten niet werden
gevorderd. Veel boten zagen er voor
iemand die er geen verstand van
heeft knap verrot uit, maar in werkelijkheid waren ze spiksplinternieuw.
Er miste een kajuit of de kuipranden
waren losgemaakt. We hebben de
Duitsers vaker om de tuin geleid. Zo
werden de fietsen van het personeel
met touw aan elkaar vastgeknoopt.
Zodra de Duitsers op de werf kwamen, verdwenen de fietsen met één
ruk tussen de boten in het water.’

terug over de Woubrugsebrug, want dan zou alles worden
ingepikt door de Duitsers.’
‘In 1943 – ik weet het nog zo goed – heb ik iemand met
de roeiboot overgezet. Ik was net terug aan wal, toen een
Engelse jager vanuit de lucht een langsvarende boot bij het
Paddegat beschoot. Ik ben toen echt door het oog van de
naald gekropen. De boot kwam uit Boskoop en was beladen
met bomen. De piloten hebben de boot waarschijnlijk aangezien voor de vijand. Een van de passagiers heeft de aanval
niet overleefd. Ik ben ’s avonds met mijn vader naar de plek
teruggegaan. In het gras zaten allemaal gaten. Ik ben er zo verschrikkelijk goed vanaf gekomen. Als dat
vliegtuig daar vijf minuten eerder
was overgevlogen, was ik er misschien niet meer geweest.’

‘De fietsen
verdwenen met
één ruk tussen
de boten in het
water’

‘Burgemeester Rijnders was onze
buurman en bij hem en zijn vrouw
woonde vrij plotseling een meisje: Joke. Volgens mijn ouders was ze zijn dochter, maar in
werkelijkheid was ze een Jodenmeisje uit Duitsland. Ik vind
het bijzonder dat ze haar in huis hebben genomen én dat het
hele dorp z’n mond heeft gehouden. Joke was vriendinnen
met mijn zusje Miny en kwam veel bij ons over de vloer. Vlak
na de oorlog is Jokes vader bij ons thuis geweest om ons
te bedanken. Ik word nog steeds emotioneel als ik daaraan
terugdenk.’
‘Wij hadden gelukkig bijna altijd wel iets te eten, want mijn
ouders hadden veel vrienden met een boerenbedrijf. Bovendien kon mijn vader voedsel ruilen voor elektriciteit uit de
accu’s van zeil- en motorjachten. Er kwamen ook geregeld
Leidenaren naar Woubrugge voor eten. Mijn vader bracht
ze met een roeiboot weer naar de overkant. Ze konden niet

‘Soms haalde mijn vader me midden
in de nacht uit bed om naar de vliegtuigen te kijken. We gingen voor het
raam zitten en konden vrij de polder
inkijken. In grote groepen vlogen
de jagers door de lucht. Een enorm
lawaai en erg indrukwekkend. Mijn
moeder vond het maar niks. ‘Laat die
jongen slapen’, zei ze dan, waarop
mijn vader antwoordde: ‘Nee ben je
gek! Na de oorlog moet hij er ook voor betalen, dus mag hij er
nu wat van zien.’ Ik heb in 1944 vanuit de slaapkamer ook de
Engelse bommenwerper Mosquito zien neerstorten in het
weiland. Pas in 2008 is dat vliegtuig geborgen, omdat men
eerder bang was dat er bommen zouden afgaan.’

‘Op 5 mei werd er op de voordeur gebonsd. Die rotmoffen
komen ons halen, dachten wij. ‘Kom eruit, kom eruit! Het
is vrede!’ riep de buurman. We zijn meteen naar buiten
gegaan. Het was pikdonker op straat, maar in Ter Aar kon
je de vreugdevuren al zien branden. De hele nacht hebben
we feest gevierd. Het allermooiste vond ik dat ik eindelijk
weer naar school kon gaan. Mijn jongensdroom was altijd
om scheepsbouw te gaan studeren. Dat is gelukt.’
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‘Bij de
burgemeester
woonde
vrij plotseling een
meisje: Joke uit
Duitsland’
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Starter in de regio!
Toen Mariska Korte met
gezondheidsklachten
kampte, besloot ze
anders naar de wereld
en zichzelf te gaan
kijken. Ze kwam in aanraking met alternatieve
geneeswijzen en reiki en
vond daar de antwoorden.

Redactionele samenwerking

‘Het was een
heerlijke tijd’

‘Mijn praktijk is
nu volwassen’

Na twee jaar samenwerken geeft Wendelien
Sluis het stokje van de fysiotherapie-aan-huispraktijk Actief-Thuis nu over aan Imke ValentHermans.

Na de opleiding tot energetisch therapeut begon ze met het
behandelen van familie en vrienden. Mariska: ‘Tot iemand tegen
me zei: dit is te mooi om kleinschalig te houden.’ Ze startte in
2017 ‘Energiepraktijk Balance’, toen nog vanuit haar huis. Begin dit
jaar is haar praktijk echter verhuisd en, zoals ze het zelf noemt,
‘echt volwassen’ geworden. ‘Ik heb nu een praktijkruimte op een
unieke plek in de drukke Randstad. Hier lijkt alles stil te staan.
Met het weidse uitzicht over de polders en het Braassemermeer
ervaar je geen prikkels. Hier besef je dat je niks moet.’

In 2008 startte Wendelien met fysiotherapie aan huis onder de
naam Sluis aan Huis. In 2018 veranderde dat naar Actief-Thuis,
in een maatschap met Imke. De drijfveer voor Wendeliens rijden
de fysiotherapiepraktijk was vrijheid. ‘Ik werkte sinds 1983 als
fysiotherapeut bij verschillende praktijken en toen ik voor mezelf
begon, dacht ik: wat is er nog niet? Dat bleek een fysiotherapeut
die volledig bij de klant thuis werkt. Het is niet alleen logistiek
beter in te plannen, het geeft me ook meer tijd voor de mensen.
Ik kan meer maatwerk leveren.’
Wendelien zegt zelf een heerlijke tijd gehad te hebben en wil haar
klanten bedanken voor het vertrouwen. ‘Je bent toch een tijdje in
iemands privésituatie te gast en dat is bijzonder. Mijn klanten zijn
van alle leeftijden, maar veelal toch boven de tachtig.’ Naast haar
trouwe klanten wil ze haar collega’s van In Balance bedanken.
‘Zij hebben me enorm gesteund met praktische zaken en colle
giaal overleg, dat is heel fijn.’

MET JEZELF IN DE KNOEI

Tekst: Alice Bakker		

Nieuwe wending

Energiepraktijk Balance biedt drie soorten behandelingen: een
balansbehandeling gericht op het opschonen van het energie
lichaam, een fysieke balansmassage voor het opschonen van de
chakra’s en het Personal Life Mapping-programma. ‘Die laatste
behandeling geef ik samen met psychosociaal therapeut Inez
van Boxtel. Het richt zich op het hervinden van je persoonlijk
heid en innerlijke kracht, waardoor je weer stabiel en stevig in de
wereld staat.’ Volgens Mariska zijn haar behandelingen geschikt
voor iedereen die met zichzelf in de knoei zit. ‘Ook als je licha
melijke klachten hebt. Ik hef blokkades op en daarmee komt de
energie weer op plekken waar het nodig is. Ik laat je weer voelen
vanuit je buik, in plaats van vanuit je hoofd. Vergelijk het met een
tuinslang, als je die dichtknijpt, komt het water niet in de tuin,
waar het hoort.’
Op 19 april stond de open dag gepland, maar door het coronavirus is deze dag tot later tijdstip uitgesteld. Benieuwd naar
Energiepraktijk Balance? Meld je aan op de website en ontvang
een persoonlijke uitnodiging zodra een nieuwe datum bekend is.
Mariska laat je dan graag kennismaken met haar praktijk en haar
producten en ze vertelt je wat balans voor je kan veranderen…

Energiepraktijk Balance
Kalmoeslaan 31

Rijnsaterwoude
www.energiepraktijkbalance.nl
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KEEP ON WALKING

Dat ouderen een doelgroep vormen waar Wendelien iets mee
heeft, blijkt ook uit haar vrijdagse Nordic-Walking groep. ‘Dat blijf
ik wel doen, elke week start er vanaf café De Haven in Roelof
arendsveen een wandeltocht voor ouderen die minder mobiel
zijn. Ik stimuleer ze om te blijven bewegen. Het is de basis van
goed functioneren in en om je huis. Als je niet beweegt, ga je niet
vooruit.’
Per 1 april stopt Wendelien met Actief-Thuis. ‘Ik maak ruimte
voor mijn jongere collega Imke. Maar ook voor mezelf. Ik stop
met directe patiëntenzorg en oriënteer me nog op de toekomst.
Ik ga in elk geval genieten van mijn vrije tijd en onder andere
meer watersporten, met de zeilboot het water op.’

Actief-Thuis
www.actief-thuis.nl
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Imke Valent-Hermans
06-1686 2158
31-03-2020 12:04

Foto’s uitgelicht! 			

Ruud Bax

Hier! in de regio daagt Anka van Schaaik uit om zijn top
selectie van mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of meer)
naar ons op te sturen: info@hierinderegio.nl.
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Van bedeling naar voedselbank

Armoede: toen én nu
Echte armoede is een buitentoilet voor dertig mensen aan
de rand van de sloot. Als het vroor, lag er een bruine hoop
op het ijs en dat moest met een hakbijl worden gebroken
om de uitwerpselen weg te krijgen. Dat beeld bestaat in
Nederland gelukkig niet meer. Ook de lorrenboer, scharensliep
en schillenboer zijn verdwenen. Helaas zijn andere dingen
er nog wel. Al noemen we de bedeling tegenwoordig
de voedselbank.

‘Na een halve week werken op het land
had je er al veertig uur op zitten. Het
was echt verschrikkelijk hard werken
om een beetje een boterham te kunnen verdienen’, vertelt Jan van Ruiten.
‘We zeiden weleens tegen elkaar dat de
muizen dood voor de kas lagen. Ofwel:
zo weinig was er te eten.’ Hij vervolgt:
‘Tegenwoordig worden keukens vervangen omdat de kleur niet meer past
bij het interieur. Een keuken vroeger?
Dat was een tafel met twee petroleumstellen en de kraan buiten tegen de
muur.’ Leo Olijerhoek vult aan: ‘En een
wc buiten aan de slootkant. Een wc
voor dertig mensen. Met zo’n houten
deur en een hartje erin.’

Halftelers

Wie weet er anno nu nog wat echte
armoede is? Op uitnodiging van Hier!
in de regio zitten vijf mannen aan
tafel in het museum Oud Alkemade.
Lex van der Zwet, voorzitter van stichting Oud Alkemade, is er en Theo
Meijer, Jan van Ruiten, Leo Olijerhoek
en Gerard van der Meer zijn ook meegekomen. Het gesprek verspringt telkens van vroeger naar nu, van armoede
naar rijkdom, van dorp naar stad. En

vooral de oude herinneringen leveren
anekdotes op. Over bijnamen, families,
de kerk, landheren en over halftelers.
Halftelers? Gerard van der Meer,
schrijver van het polderboek over de
geschiedenis van Kaag en Braassem,
legt uit dat dat in feite pachters waren, die de helft van de opbrengst aan
de grondeigenaar moesten afstaan.
‘In de welvarende jaren twintig van de
vorige eeuw leverde telen van producten veel geld op. Steeds meer mensen
wilden daarom ook gaan telen, een
graantje meepikken. De grond werd
daardoor duurder. Burgers werden gevraagd borg te staan voor de leningen
die telers bij de banken kregen om die
grond te kopen. Toen in 1929 de beurs
instortte en de grote crisis begon, was
dat land opeens niets meer waard. De
telers waren de klos, maar ook de burgers die borg hadden gestaan. De grond
kwam in handen van rijke landheren
en die verpachten hun landen weer
aan de telers. De telers kregen grond,
mest en materialen, maar zij moesten de helft van hun opbrengst aan de
landheer afstaan. Dus werden ze halftelers genoemd.’ Dit systeem heeft tot
halverwege de jaren vijftig bestaan.

Toen pas werd het verboden om zo’n
enorm hoge pacht te vragen.

De nood was hoog

In die jaren van extreme armoede ten
tijde van De Grote Depressie (na het
instorten van de beurs in 1929) was de
nood hoog. Zo hoog dat de burgemeester aan ‘Den Haag’ steun vroeg voor de
tuinders. Er kwam een soort verdeling
tot stand, waardoor de armen van die
tijd voedsel konden krijgen. Dat heette
de ‘bedeling.’ En dan blijkt maar weer
dat elke tijd zijn eigen wiel moet uitvinden: vandaag noemen wij die steun
aan mensen die niet rond kunnen
komen de voedselbank. Het is eigenlijk hetzelfde systeem: mensen in geldnood krijgen hulp voor de dagelijkse
boodschappen.
Een bijstandsuitkering bestond in die
tijd nog niet en om ervoor te zorgen
dat mensen toch een inkomen konden
verdienen, werd de werkverschaffing
in het leven geroepen. Ook in Roelofarendsveen. ‘In de Haarlemmermeer
was een hoge veenrug, waar niets op
wilde groeien. Die is afgegraven en met
kruiwagens naar boten in de ringvaart
gebracht. Zo is de grond naar Roelof
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Leven
Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

Leo Olijerhoek

Gerard van der Meer

Theo Meijer en Jan van Ruiten

arendsveen gebracht. Het huidige
parkeerterrein bij de Meerkreuk is
daarmee ontstaan’, weet Gerard van
der Meer. Vandaag de dag bestaat de
werkverschaffing niet meer.

Alles op afbetaling

Er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen tussen vroeger en nu. Leo
Olijerhoek had vroeger een melkwijk:
rondlopen door de wijk met een melkkar. Hij vertelt: ‘De mensen werkten
in de touwfabriek of op het land. Ze
hadden vaak te weinig geld om de
melkboer te betalen, ook al hadden
sommigen twee banen. Alles ging op
afbetaling. Als dan de kinderbijslag
kwam, stonden de schuldeisers in
de rij. Je ging iedere vrijdag naar de
mensen toe om nog maar een guldentje te vangen. Het werd nooit helemaal
opgelost; de schulden bleven. Maar wij
gaven wel alles mee. Je had toch een
hart voor de gemeenschap. Kom daar
nu eens om? Als ik bij de winkel zeg: ik
ben mijn portemonnee vergeten, zeggen ze: laat je tasje hier maar staan en
ga je geld halen.’
Vandaag de dag lijkt alles beter en
rijker dan vroeger. Dat is echter niet

altijd waar. Gerard van der Meer: ‘Ik
kwam na een paar jaar Limburg terug in De Veen en kon een tuinderij
kopen. De directeur van de veiling
waarschuwde me en zei tegen
mij: Gerard, je bent weggeweest
en het ziet nu leuk en aardig uit.
Van de buitenkant. Maar kijk eens
achter de gordijnen. Het is niet
allemaal rozengeur en maneschijn. Je
moet zo veel afdragen aan belasting,
rente en aflossing, dat je veel moest
verdienen om wat over te houden.’
Een ander verschil tussen toen en nu
is het gevoel van armoede. Vroeger
woonden de ‘rijken’ in de betere buurten van steden als Leiden, Wassenaar
of Den Haag. Ze woonden zeker niet op
het platteland. In de Veen had over het
algemeen iedereen het wat slechter,
dus je schaamde je er niet voor. ‘Voor
de belasting op de fiets kreeg je een
plaatje’, herinnert Jan van Ruiten zich.
‘Als je een uitkering kreeg, had je een
plaatje met een gaatje. Dan wist iedereen: die leeft van de bedeling.’

Shag en gouden kettingen

en vooral door internet. Iedereen kan
de luxe bij een ander zien. Vandaar
de keuken die uit een huis wordt gesloopt om plaats te maken voor een
nieuwe. Vandaar de grotere tv’s, de
auto’s, de nieuwe mobieltjes (Van Ruiten: ‘Ik ben blij dat ik nog mobiel bén’).
‘Ik weet nog dat de lorrenboer door de
straten ging’, zegt Olijerhoek. ‘Die riep:
lorren, lorren. Wij riepen terug: die
hebben we nog aan’, vult Van
Ruiten aan. Gerard van der Meer: ‘Dan
zitten die mensen, die hoe noem je
dat, BN’ers, met van die gescheurde
spijkerbroeken op de televisie. Als
wij een scheur in onze broek hadden,
maakten we die meteen.’ ‘Of je ziet mensen meedoen aan een programma over
armoede en dan liggen de pakjes shag
op tafel en hebben ze kettingen om en
ringen. Verkoop eerst al dat goud voordat je aan een programma over armoede meedoet’, mengt Theo Meijer zich
in het gesprek. Lex van der Zwet: ‘Maar
vroeger schaamde je je minder voor de
armoede. Nu wel. In deze wereld mag je
niet meer arm zijn.’

De wereld is intussen een stuk kleiner
geworden. Met de krant en televisie
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Zelf niet
veel
te
besteden?
Mensen die in armoede leven is helaas
niet voorbehouden aan ‘toen.’ Het bestaat
nog steeds en is in het ‘nu’ een probleem
voor de mensen die in de knel zijn komen
te zitten. Onvoldoende geld om eten te kopen, de huur te betalen, de ziektekosten,
sport voor de kinderen, schoolboeken. In
de gemeente Kaag en Braassem is een
aantal instellingen in het leven geroepen
om deze mensen te helpen.
Maar eerst: wat is eigenlijk armoede? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau
is er sprake van ‘als mensen gedurende
langere tijd niet de middelen hebben voor
de goederen en voorzieningen die in hun
samenleving als minimaal noodzakelijk
gelden.’ Armoede verschilt dus in de tijd
en is ook anders in ieder land, want samenlevingen zijn niet overal hetzelfde.
Arm zijn in India is anders dan arm zijn in
een welvarend land.
Jitta Slotboom van De Driemaster (het
samenwerkingsverband van WIJdezorg,
Kwadraad en Participe op het gebied van
zorg en welzijn in onze gemeente, red.)
vertelt dat 5,5 procent van de kinderen
in de gemeente te maken heeft met armoede. ‘Een laag inkomen of een uitkering, hoge kosten van levensonderhoud
en dan hoeft er maar een kink in de kabel
te komen en het gaat mis’, vertelt ze. De
Driemaster komt met een spreekuur deze
mensen te hulp door te helpen met het
aanvragen van een uitkering, van toeslagen of bijzondere bijstand.
Inwoners worden door verschillende organisaties en woningcorporatie MeerWonen
doorverwezen naar De Papierwinkel. Veel
van de mensen die voor hulp aankloppen,
komen met een doorverwijzing van de
gemeente binnen. Een gemeente die volgens Jitta Slotboom goed meedenkt met
de Driemaster en luistert naar de problemen van de inwoners. Maar ook zonder

Lex van der Zwet

doorverwijzing kun je langskomen.
Naast de Driemaster is er voor mensen
onder de armoedegrens de voedselbank
waar gratis pakketten kunnen worden
opgehaald. ‘Helaas is dat nodig’, zegt
voedselbankvoorzitter Martijn Koek. ‘Het
is goed dat wij bestaan, omdat mensen
anders honger krijgen. De voedselbank
werkt voor Kaag en Braassem en voor
de gemeente Nieuwkoop. In totaal delen
we zo’n honderd voedselpakketten uit,
waarmee we 250 mensen, waarvan ongeveer de helft kinderen, helpen. De helft
uit Nieuwkoop en de andere helft uit onze
gemeente. Mensen verwachten niet dat
er armoede heerst in onze dorpen. In de
stad zie je de armoede op straat. Hier is
het niet zichtbaar. En het is dus voor de
mensen een hele stap als ze durven aan
te kloppen. Er heerst nog veel schaamte
over armoede.’
Fried Elstgeest is voorzitter van Noodfonds Kaag en Braassem. Deze organisatie helpt in acute situaties. ‘Bijvoorbeeld
als een aanvraag bij de gemeente langer
duurt dan gedacht en er toch geld nodig
is. Dan kunnen wij helpen. Wij krijgen jaarlijks zo’n vijftien aanvragen binnen. Dat
kan via Tom in de buurt, de Driemaster
of het kernteam van de gemeente. Als
bestaande ﬁnanciële regelingen tijdelijk
niet toereikend zijn, kan de gemeente niet
helpen. Wij wel.’
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Stichting Oud Alkemade
Stichting Oud Alkemade zet zich in om
de geschiedenis van het voormalige
Alkemade te bewaren en over te brengen op de volgende generatie. Voor
activiteiten en tentoonstellingen draait
de stichting op de giften
van donateurs. Aanmelden
kan via het secretariaat:
071 - 501 8326 of via info@
stichtingoudalkemade.nl.
Meer lezen over de geschiedenis van Oud Alkemade?
Bij Veenerick Boek en Kantoor zijn twee boekjes verschenen: Ruilverkaveling en Polders
Polders. www.veenerick.nl
De geschied

enis van de

18 polders

in Alkemad

Gerard van
Polder omslag
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Vrijwilliger

‘Gelukkig

Tekst: Alice Bakker

is de groep vrijwilligers groot’

Oranje Comité Leimuiden is
de draaiende motor achter
de Leimuidense Koningsdag
en Feestweek. Voorzitter
Ron Kouwenberg is maar wat
trots op zijn team en op de
samenwerking met de lokale
bedrijven en verenigingen.
‘Samen bouwen we er een
feestje van.’
‘In de feestweek hebben we acht
dagen lang activiteiten, waarbij we
zorgen dat er voor alle dorpsbewoners
zo veel mogelijk te doen is. Elk jaar is
onze doelstelling om het net even beter
en leuker te doen dan het vorige jaar.
Tot nu toe is dat altijd gelukt’, vertelt
Ron, die al achttien jaar voorzitter is
van het comité. ‘De waardering die we
vanuit het dorp krijgen, is enorm
motiverend. Sommige activiteiten
draaien op traditie, maar we proberen
ook altijd weer wat nieuws te bedenken.’

Silent disco

Vier jonge dorpsgenoten waren dit
jaar het brein achter twee nieuwe
activiteiten: Silent Disco en Hou ‘m
Droog. ‘Die laatste is een soort Wipe-

out, waarbij twee koppels tegen elkaar
strijden in een knock-outsysteem.
Het is de bedoeling dat je het zo lang
mogelijk volhoudt en zo droog en snel
mogelijk over komt. Het is het vervolg
op onze ‘Te land, ter zee en in de lucht’activiteiten die we op het terrein van
aannemersbedrijf De Rijk organiseren.
Een van de succesvolste avonden in de
feestweek, met veel deelnemers.’

In en om het water

Hou ‘m Droog wordt door het comité
georganiseerd, samen met lokale
bedrijven als De Rijk, Kempers Watersport en Bloksma Keukens. ‘De brandweer zorgt voor de veiligheid in en om
het water. Verder zijn onze comitéleden aanwezig en heeft iedereen een
leuke avond. Ik kan gelukkig leunen

op de grote groep vrijwilligers die we
hebben. Ook de vier bedenkers van dit
evenement hebben zich bij de werkgroep aangesloten.’

FEESTWEEK LEIMUIDEN
De Feestweek Leimuiden opent op
12 juni met Hou ‘m Droog. Tot en
met 20 juni is er elke dag iets te
beleven. Kijk voor het programma
op www.ocleimuiden.nl.
Houd de website in de gaten voor
eventuele wijzigingen i.v.m. de coronamaatregelen die we moeten naleven.
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Paola de Hartog van
Rabobank Groene Hart Noord
is ouderenadviseur. Zij maakt
senioren wegwijs in veilig
bankieren en adviseert hen
hoe zij in de toekomst hun
bankzaken kunnen regelen.
Voor mantelzorgers of
nabestaanden bijvoorbeeld.

Je wordt

Want welke zaken moeten oudere
mensen regelen, zodat mantelzorgers
of familieleden hun financiële zaken
goed kunnen behartigen, wanneer zij
daar zelf lichamelijk of geestelijk niet
meer toe in staat zijn?
Het wel of niet overweg kunnen met
internetbankieren heeft volgens Paola
overigens lang niet altijd met leeftijd te maken. ‘Er zijn tachtigers die zich online prima redden,
maar ook vijftigers die nog steeds liever een acceptgiro in de
brievenbus gooien. Speciaal voor deze groep klanten geven wij
een-op-eencursussen om de zelfredzaamheid van het regelen
van bankzaken te bevorderen.’

REKENING GEBLOKKEERD?

Inzicht hebben in je persoonlijke financiële situatie is belangrijk,
zegt Paola. ‘Ik zie vaak dat bij partners de een wel kan internetbankieren en de ander niet. Dat maakt je kwetsbaar. Want wat als
er iets met je partner gebeurt? Een bankpas is persoonlijk, ook
als je een en/of-rekening hebt. Een groot misverstand in deze
is ook dat de rekening wordt geblokkeerd als een van de twee
rekeninghouders overlijdt. Automatische betalingen kunnen

Fijn als j

gewoon doorgaan en de mederekeninghouder blijft toegang
houden tot de rekening.’ Wel is het zo dat een rekening van een
alleenstaande tijdelijk geblokkeerd wordt bij overlijden. ‘Dat is
met een reden. Na een overlijden is er in veel gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Stel dat een van de kinderen duizend euro
pint, zonder dat andere erfgenamen dat weten. Dat wil je voorkomen. Het is een zorgplicht van de Rabobank dat we proberen te
voorkomen dat er financieel misbruik wordt gemaakt. Maar is de
rekening tijdelijk geblokkeerd en kom je bij ons met bijvoorbeeld
de rekening van de begrafenis, dan helpen we je direct.’

VOLMACHT CHECKEN

De zorgplicht van Rabobank gaat verder dan voorkomen dat
iemand er met een deel van de erfenis vandoor gaat. Paola: ‘Wij
monitoren of klopt wat er gebeurt. Als er bijvoorbeeld een bancaire volmacht wordt aangevraagd, checken wij of alles met goede
bedoelingen gaat. Praat degene die de volmacht aanvraagt wel
uit vrije wil? Wordt de volmacht gebruikt zoals het hoort? Zodra
wij geen goed gevoel hebben, kan de bank de volmacht tijdelijk
stopzetten. Het is het topje van de ijsberg en het is vaak lastig.
Vaak is degene die de volmacht heeft familie en is de oudere
afhankelijk van hem of haar.’ Een bancaire volmacht kun je
aanvragen zodra je tijdelijk niet meer zelf voor je financiën kunt
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Ondernemen
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Dimmy Olijerhoek, 123RF
Redactionele samenwerking

WEES KRITISCH

ouder…

Oplichting gebeurt steeds vaker op
een vakkundige manier. Niet alleen
ouderen, ook veel jongeren trappen in
oplichterspraktijken. Het is goed om
te weten dat een bank nóóit vraagt
een bankpas op te sturen. Ook vragen
zij nooit om je pincode of code van
de scanner. Het is noodzakelijk om
kritisch te zijn als je fraude vermoedt.
In een valse e-mail of sms wordt bijna
altijd gevraagd op een link te klikken;
doe dat niet. Neem bij twijfel altijd
contact op met je bank.

s je bankzaken geregeld zijn
zorgen of graag wilt dat een dierbare je hierbij helpt. ‘Bijvoorbeeld
bij een ziekenhuisopname of als men digitale ondersteuning
nodig heeft bij het betalen van rekeningen. Ook om voor iemand
boodschappen te doen kun je een volmachtpas aanvragen.’

LEVENSTESTAMENT

Bij de aanvraag van een volmacht moet de rekeninghouder
wilsbekwaam zijn. ‘Wij vragen aan de oudere wat deze precies
wil regelen. Als deze echt niet meer kan zeggen wat hij wil, houdt
het op. Het is heel confronterend als je met een ouder aan de
balie staat en merkt dat het allemaal niet meer lukt. Soms zie
je de ontreddering bij de mensen. In het geval van dementeren: mensen hebben goede en slechte dagen en als je dicht bij
iemand staat, zie je vaak niet hoe het er precies voor staat.
Twijfelen we aan de wilsbekwaamheid, dan adviseren we een
afspraak bij de notaris voor het opmaken van een levenstestament. Het is dan de vraag of dit nog lukt of dat het helaas te laat
is en men de gang naar de rechtbank moet maken. Het levenstestament blijft geldig, ook als de senior wilsonbekwaam wordt.
Bovendien kun je meer zaken regelen met een levenstestament,
je regelt ermee wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt
handelen. Het is een ﬁjn document, dat mensen zekerheid geeft
dat alles voor elkaar is.’ Een bancaire volmacht geldt alleen voor

het bankproduct die in de volmacht vermeld staat, je kunt dus
niet alle bankzaken van iemand regelen. Deze volmacht kun
je gratis aanvragen, een levenstestament niet. Toch is het soms
beter om voor de laatste variant te kiezen. ‘Zolang iemand
beperkte ondersteuning nodig heeft, gaat het vaak om een
korte periode. Maar zodra er daadwerkelijk wilsonbekwaamheid ontstaat, moet je naar de rechter voor het regelen van
bewindvoering. Voor bepaalde zaken moet je ieder jaar toestemming vragen van de rechter. Heb je al een levenstestament, dan
ben je dat voor. De volmachtgever mag bepalen wanneer het
levenstestament ingaat.’

OOK VOOR PRAKTISCHE HULP

Paola treft regelmatig mensen aan de balie die niet goed de weg
weten als het ﬁnancieel allemaal wat minder gaat. ‘Als budgetbegeleider bij Rabobank Groene Hart Noord merk ik dat ouderen die door omstandigheden of veranderende inkomens in
ﬁnanciële problemen raken zich schamen en terughoudend zijn
met het vragen van hulp. Ze hebben dan bijvoorbeeld te horen
gekregen dat ze in aanmerking komen voor toeslagen, maar er
is niemand die met ze gaat zitten om praktische hulp ook daadwerkelijk te bieden.’ In deze gevallen kun je bij Paola terecht voor
ondersteuning en hulp.
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Wordt corona u soms
een beetje te veel?

Voor al uw schilderen behangwerk!

Het tuinseizoen
is weer begonnen.

In deze coronacrisis hebben (oudere) kwetsbare mensen het
zwaar. De partners van zorg en welzijn en de gemeente hebben
de handen ineen geslagen om mensen hulp aan te bieden die
zich eenzaam of angstig voelen of praktische hulp nodig hebben. Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp
bij nodig. Trek aan de bel als u hulp nodig heeft. Als u het even
niet meer ziet zitten, of gewoon een praatje wilt maken. Er is
een aantal plekken waar u heen kunt gaan.

Ruime keuze,
perkplanten,
vaste planten
en allerlei soorten
potgrond.

HEEFT U HULP NODIG?
Bij het Informatiepunt kunt u uw hulpvraag neerleggen.
Neem gerust contact op met het Informatiepunt. Samen
met u wordt er gekeken of ze een oplossing kunnen bieden.
Bel voor informele vragen 071 331 79 67 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag) of 088 254 23 55 (Kernteam) voor de
reguliere vragen. Mailen kan ook naar info@dedriemaster.
nu of info@kernteamkb.nl.
Ook als u hulp wilt bieden, kunt u terecht bij het Informatiepunt.

LUISTERLIJN VOOR EEN LUISTEREND OOR

Bellen met de Luisterlijn kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Wanneer je pijn hebt of
ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of
juist blij. De Luisterlijn is te bereiken via het telefoonnummer
0900-0767.

MIND KORRELATIE VOOR MENSEN
MET PSYCHISCHE KLACHTEN

Voor mensen met psychische klachten is deze periode vaak
extra stressvol. Voor vragen, contact, hulp, advies of alleen afleiding staan mensen van MIND Korrelatie klaar. Bij hen kunnen
zij elke werkdag tussen 9.00 en 18.00 terecht voor hulp en advies, via telefoon (0900-1450, €0,15/min), chat (tot 17:30 uur),
WhatsApp en mail. Ga naar https://mindkorrelatie.nl/

THUISARTS EN PHAROS
VOOR MENSEN DIE NEDERLANDS NIET
VOLDOENDE BEHEERSEN

Op de website van www.thuisarts.nl is betrouwbare informatie te vinden over ziekte en gezondheid door artsen voor
inwoners die het Nederlands niet of minimaal beheersen. Op
www.pharos.nl is begrijpelijke informatie over het coronavirus
in verschillen talen te vinden.
Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering Roelofarendsveen - Woubrugge
www.kaagenbraassem.nl

Groencentrum

Uiteraard bezorgen
wij ook !
Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Acces Bars: een buitenkans voor jou om alles wat jij los wilt
laten ook daarwerkelijk los te laten. Pure ontspanning!
Hypnotherapie: hypnose is een mengelijng van ontspanning,
concentratie en focus. Body en mind in balans!
Voedingscoach: hoe zou het zijn als jij bewuste keuzes kan
maken en daardoor beter voor jezelf kunt zorgen?

| info@metmarion.com
| tel: 0648168311

| www.metmarion.com
| Stationstraat 1A

| Roelofarendsveen

Fotostudio
Veefkind

Met Marion.indd 1
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www.FotostudioveeFkind.nl

Wij onderscheiden ons door:
• Kwaliteit
• Goede omgang met kinderen
• Wij maken foto’s in onze eigen
studio of op locatie
• Bestelmogelijkheden via onze
webshop zonder dat we foto’s op
internet plaatsen! Dus 100% veilig

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen
Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
06-52 66 8806-52
51
66 88 51

Martin van Veen
06-22 90 70 31
Martin
van Veen
Martin van Veen
06-22 90 70
06-22
31 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
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Ondernemen
Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

‘We’re on a roll’
Dat sushibar Stix & Bowls alweer een jaar bestaat,
beseffen eigenaren Ernst van Ruiten en Mikel
Schouten amper. Sinds de start vliegen de poké
bowls en sushirollen de deur uit. En daarnaast
begonnen ze ook nog eens IJssalon Smelt.
Voor kleurrijke poké bowls, sushi en ander lekkers uit Japan hoef je sinds een
jaar Kaag en Braassem niet meer uit,
want Stix & Bowls maakt ze gewoon in de
Wilgenstraat in Roelofarendsveen. Ernst:
‘We hadden het idee om een sushibar
te beginnen en besloten dit uit te werken. En toen ging het snel. We maakten
onze plannen bekend tijdens het Veense
bloemencorso, maar op dat moment hadden we nog niet eens een locatie. Laat
staan echt verstand van sushi.’

LES VAN DE CHEF

Mikel: ‘We kwamen in contact met een
Japanse chef-kok. Die wilde het ons wel
leren. Vanaf zomer 2018 zijn we regel
matig bij hem thuis op sushiles geweest.
We begonnen met rijst koken en maki’s
maken en gingen steeds een stapje verder. We zijn hem enorm dankbaar, want
die leerschool is een deel van ons succes
gebleken. Een goed product moet supergoed en supervers zijn.’
Dat Stix & Bowls veel smaak en zorg in de

producten stopt, viel ook op bij ‘de grote
jongens’. Het bedrijf verzorgt met regelmaat de catering voor bedrijven als TomTom en RTL. Mikel: ‘Via via ging het cateren ineens lopen. De voedzame sushien
poké bowls lenen zich perfect voor maaltijden en lunches. We maken alles vers in
onze eigen keuken en komen je bestelling
op het gewenste tijdstip afleveren. Smaak
kun je niet overbrengen met woorden, dus
we komen graag vooraf langs om te laten
zien wat we kunnen verzorgen.’
De deuren van Stix & Bowls waren net een
paar maanden open toen Mikel en Ernst
in het pand ernaast hun tweede bedrijf
startten: IJssalon Smelt. Ernst: ‘Een uitdaging. We openden in juli en zijn al met al
twee maanden open geweest. Die maanden waren heel leuk. We staan te popelen
om weer te beginnen.’ In de ijssalon serveren de jongens twintig smaken ijs van
banketbakkerij Van Dam, die vorig jaar de
prijs won voor het beste banketbakkersijs
uit Zuid-Holland. Vanaf dit jaar kun je er
ook terecht voor een kop koffie. Mikel: ‘In

de wintermaanden hebben we de salon
omgetoverd tot pop-up winkel met macarons en chocolade van Tout Patisserie. De
macarons blijven erin, want die zijn lekker
naast die kop versgemalen bonenkoffie.
Zodra het zonnetje begint te schijnen,
zit je op het terras met een koffie of ijsje
heerlijk in de luwte. We hebben ook een
ijswagentje, waarmee we in te huren zijn
voor feesten en evenementen.’

GROTE STAPPEN

Ernst: ‘Wij krijgen er in ieder geval enorm
veel energie van. Het is leuk om mensen
blij te maken en om te zien dat ze weer
terugkomen.’ Ze zijn ook blij met hun
personeel. Mikel: ‘Dankzij ons supergemotiveerde team kunnen we zulke grote
stappen maken. Zonder hen kunnen we
het echt niet!’
Stix & Bowls / IJssalon Smelt
Wilgenstraat 38 en 38a
2371 XJ Roelofarendsveen
stixandbowls.nl smeltijssalon.nl
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Verhalen over
de oude veiling

‘Het rekenen ging n
Jarenlang was de veiling aan
het Zuideinde in Roelofarends
veen het bruisende handels
centrum van groenten en
bloemen. Hoe ging het er daar
eigenlijk aan toe? Hier! ging
voor even terug in de tijd.

I

n het oude centrum van Roelofarendsveen werden van 1912 tot 1965
groenten en bloemen geveild. In die
tijd was het daar een drukke bedoening. Tuinders lagen op hun bootjes
in de veilingvaart te wachten om hun
goederen te veilen en het was al vroeg
een komen en gaan van kopers. Een
halfuur voordat de veiling startte, werden alle producten gezien en gekeurd.
Zo wisten de handelaren precies waarop ze moesten inzetten.

Sigarenbandjes sparen

Theo Klein brengt (soms)
nog steeds de koffie rond

H02 Oude Veiling_JH.indd 28

Theo Klein groeide op naast de veiling.
Zijn vader kweekte eerst groenten,
later anjers. Voor schooltijd deelde
Theo als kleine jongen vanuit café
Wagenaar koffie uit aan de handelaren. Het fooitje dat hij daarvoor kreeg,
mocht hij houden. Bij de veiling was
er elke dag wel iets te beleven: van sigarenbandjes sparen die op de grond
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Historie
Tekst: Yvette Hoogenboom.
Beeld: Miranda Castelein

g nog uit het hoofd’
waren gevallen tot voetballen op het
plein als de veiling was afgelopen.
Theo: ‘Na afloop van de veiling lag de
vloer vol met kranten waarin de bloemen verpakt zaten. Samen met de
jongens uit de buurt spaarde ik plaatjes
van voetballers als Faas Wilkes en Abe
Lenstra, die we in de krant vonden.’
Later voerde Theo namens zijn vader
zelf bloemen aan op de veiling. Hij
ging er zelf ook werken, onder andere
als veilingmeester. Lange tijd maakte hij het veilingleven mee. ‘Met de
kerk, de school, het veilingwezen en
verschillende winkeltjes was het
’s ochtends vroeg een levendige boel
op het Noordeinde. Dit was het nu
historische centrum waar het dorp
op draaide. Dat moeten we koesteren,
het is onze geschiedenis.’

In kranten verpakt

Met een praam brachten de telers
hun groenten, zoals augurken, peulen,
bonen en aardbeien, vanaf de akkers
naar de veiling. De Floraweg en de
Geestweg bestonden nog niet. Vanuit de Oostpolder voeren ze via het
Noordeinde, vanuit de Westpolder
kwamen ze via de veilingbrug. Pramen
vol met kisten en zakken groenten
voeren achter ’t Haventje langs en daar
lagen ze vervolgens met tientallen te
wachten tot de veiling van start ging.
Aan de buitenkant van de veiling zaten rolluiken, waardoor de telers hun
oogst vanuit de vaartuigen konden

uitladen. De groffies werden in kisten
aangevoerd en per blok geveild. Theo:
‘De kwekers brachten hun groffies binnen, die vervolgens door de veiling gesorteerd werden op klasse. Als kweker
werd je betaald voor het aantal kisten
dat je had aangevoerd.’ De aardbeien
werden vlak voor de veiling nog geoogst. Zodra het in mei, juni ’s ochtends
licht werd, begon men al met het plukken van de aardbeien. Direct daarna
werden ze naar de veiling aangevoerd
en verkocht. Verser kon niet. Na afloop van de veiling vond de afrekening

platte karren gelegd – met een krantje
eronder, zodat ze niet in het stof kwamen te liggen. Vervolgens kwamen
ze in natura voor de klok. De opsteker
stak de bloemen op, zodat iedereen
kon zien wat er te koop was. ‘Kijk eens!
Deze zijn mooi. En dit is een korte, of
juist een rijpe’, werd er dan geroepen.

Geen koelcellen

Met Pasen was er veel vraag naar
bloemen, vooral naar gele. Theo: ‘Er
bestonden destijds nog geen koelcellen. Als er vrijdag werd geoogst, dan

‘We spaarden voetbalplaatjes
van Faas Wilkes’
plaats en werden de verhandelde goederen direct betaald. Cors van der Meer,
jarenlang veilingmeester, rekende alles rap uit zijn hoofd uit. ‘Hij was een
echt rekenwonder en telde in een mum
van tijd uit z’n hoofd op wat iemand
had gekocht. Het afrekenen gebeurde
bij het veilingkantoor, later ging dat op
rekening. Het eerste kantoortje stond
op de Witte Singel. Het groene schuurtje staat er nu nog.’
Later werden er ook bloemen geveild.
Deze werden aangevoerd in kranten, er
was tenslotte nog geen plastic. De bloemen werden netjes uitgepakt en op

konden de bloemen niet bewaard
worden tot maandag. Dan waren ze te
rijp. In de week voor de veiling was er
zoveel belangstelling voor narcissen,
dat ze het in de ochtend niet redden.
Daarom werd er een heuse avondveiling georganiseerd. Dat was een
hele happening. En het werd vooral
laat en gezellig.’
De kwekers gebruikten een praam om
hun goederen te vervoeren. De kleine variant kon zo’n 2.500 kilo aan, de
grote zo’n 5.000 kilo. Bij groenten luisterde de oogsttijd niet zo nauw als bij
de aardbeien, waardoor deze ook vaak
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Nog voor het opknappen: Johan en
Maarten (rechts) in de oude praam

Teer schrapen in de werkplaats

Johan helpt een handje mee

al ’s middags werden vervoerd. Theo:
‘De oogst werd in kratten of zakken op
de praam geladen en vervolgens werd
de boot al lopend langs de akkerkanten met een boom – een stok – naar
de veiling geduwd. Dat noemde je ‘bomen’. Dat lijkt een hele klus, maar als
de praam eenmaal op gang was, ging
dit vrijwel moeiteloos.’
Een van die kwekers was Johan Bakker, die een kwekerij op de Noorderhemweg had. Eerst kweekte hij
seizoensgroenten en -fruit, zoals vroege aardbeien, peulen en groffies voor
de inmakerij, maar rond de jaren vijftig
werden dit steeds meer bloemen. Met
de praam bracht ook hij zijn goederen
naar de veiling. Omdat er wegen werden aangelegd, gebruikten de kwekers
de praam na de jaren zestig steeds
minder.

In ere hersteld

Van de vele pramen die onze omgeving rijk was, zijn er maar weinig
bewaard gebleven. De laatste Veense
praam, die in 1984 geleden werd gebouwd in opdracht van Johan Bakker,
vaart nog steeds door de Veense pol-

De eerste vaart

der. Maarten Klein, de zoon van Theo,
nam samen met hem een aantal jaar
geleden het initiatief om de acht meter lange praam op te knappen. ‘Ik ken
Johan goed. Ik werkte vroeger weleens
voor hem en we gebruikten daarbij de
praam, die echt zijn trots is. De boot
was er slecht aan toe. Met advies van
de oorspronkelijke bouwer en de hulp
van een Aalsmeerse pramenbouwer
gingen we aan de slag. Er zaten dikke
lagen teer op die we eraf schraapten.
Na het nodige opknapwerk, dat dankzij
sponsoring en geld wat ik er zelf heb
ingestoken gerealiseerd kon worden,

ligt de boot er nu weer prachtig bij.
We doen er leuke dingen mee; de boot
wordt ingezet voor excursies en activiteiten die bijdragen aan het voorzetten
van de geschiedenis van het dorp. Er
zitten nu bankjes in en hij vaart met
een elektrische motor.’
Heb jij zelf in de veiling gewerkt en wil
je over die tijd vertellen? Of ken je mensen die daar vroeger werkten? Neem dan
contact op met Stichting Veense Veiling.
Mail naar: info@veenseveiling.nl of bel
even met Piet Dobbe (06-2957 4344) of
Martijn Koek (06-5474 3317).

PRACHTPRAAM

De Veense praam is een bijzondere boot met een rijke, eigen historie
en ontwerp. De boot is al sinds de zeventiende eeuw in gebruik. Het is
een gestrekte, platte boot met een vlakke bodem, met een romp die van
voor en achter licht is opgeboeid (met planken verhoogd, red.). Hij werd
specifiek gemaakt voor het vervoer van producten van het land. Het
ontwerp van de Veense praam gaat terug naar de Middeleeuwen. De
tekeningen van het type boot liggen zelfs bij het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam in de categorie ‘boerenbootjes’. Met de Veense praam kon
worden geroeid, gezeild en geboomd.
Meer info over de oude praam? Check facebook.com/veenderpraam
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Ondernemen

Welkom bij de Ploeg!

Redactionele samenwerking

In 2020 viert Ploeg kozijnen
zijn 40-jarig bestaan. Het
bedrijf dat Jos van der Ploeg
ooit begon op zijn zolderkamer,
groeide uit tot een gerenommeerde organisatie met zo’n
150 medewerkers in dienst. Wil
jij ook deel uitmaken van deze
hechte Ploeg? Er staan nog
enkele vacatures open.
‘We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers
voor verschillende functies’, vertelt Rob
Opdam, HR Adviseur bij Ploeg kozijnen.
Rob begon zeventien jaar geleden als
administratief medewerker bij Ploeg
kozijnen en heeft het er nog altijd erg naar
z’n zin. De roots van Ploeg kozijnen liggen
in De Veen. In 2008 verhuisde het bedrijf
naar Nieuw-Vennep, maar nog altijd komt
het grootste deel van de medewerkers uit
Kaag en Braassem. ‘Overigens worden
ook collega’s van buiten de gemeente,
zoals ik, met open armen ontvangen,’ zegt
Marketeer Wendy de Liefde. ‘Mede dankzij
het uitgebreide inwerktraject leer je al snel
een groot deel van het bedrijf kennen.’

DICHTER BIJ ELKAAR
DOOR CORONA

Rob: ‘We doen het echt met zijn allen. We
willen de kwaliteit leveren die de klant
verwacht, maar daarbij staan ook onze
medewerkers bovenaan. We sturen
bewust aan op een open cultuur en langdurige arbeidsrelatie. Zo staat de deur van
de directeur altijd open en organiseren
we maandelijkse bijeenkomsten om alle
collega’s betrokken te houden.
In deze bijzondere coronatijd waarin veel
collega’s thuis werken, maken we veel
gebruik van digitale middelen om met elkaar in contact te blijven. Denk aan ons
Intranet (PloegNet) en Microsoft Teams.

De coronacrisis lijkt ons juist nóg dichter
bij elkaar te brengen. En we doen veel om
alle collega’s ﬁt en gezond te houden.
Denk daarbij aan ons Gezondheidsplan,
extra voordeel voor ﬁtnessabonnementen
en maar liefst 31 vakantiedagen bij een
fulltime dienstverband.’
Behalve de klant zet Ploeg kozijnen dus
ook zijn eigen mensen graag centraal.
Daarnaast draait het bij de Veense organisatie om kwaliteit, servicegerichtheid
en passie voor het vak. Die vijf kernwaarden ziet de organisatie ook graag terug in
nieuwe collega’s. Oprichter Jos van der
Ploeg: ‘Dat vind ik belangrijk, dat medewerkers gepassioneerd zijn in wat ze
doen. Of het nu om een MT-lid, iemand
van ICT of een adviseur gaat.’

MOGELIJKHEID TOT
DOORGROEIEN

‘Wat we vaak horen tijdens sollicitatiegesprekken, is dat mensen de doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf aantrekkelijk vinden. In de praktijk hebben
we daar zat voorbeelden van. Collega’s
groeien door in hun eigen vakgebied, of
denken juist op een andere afdeling beter
tot hun recht te komen. Daar spelen we bij

Ploeg kozijnen graag op in. Een gelukkige
medewerker is uiteindelijk ook een blije
klant.’ Als voorbeeld noemt Rob de monteurs. ‘Nieuwe monteurs gaan in de leer
bij hun ervaren collega’s. Ben je in opleiding? Dan ga je als 3e Monteur mee naar
de klus en leer je alles over het monteren
van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien. Je kunt vervolgens doorgroeien naar
2e of 1e Monteur, waarbij steeds meer
verantwoordelijkheden komen kijken. Als
monteur, projectleider, inmeter, calculator, adviseur of eigenlijk gewoon in elke
functie ben je bij Ploeg kozijnen aan het
juiste adres.’

WERKEN BIJ PLOEG KOZIJNEN
Heb jij interesse in een van de openstaande vacatures bij Ploeg kozijnen?
Kijk dan snel op bit.ly/werkenbijPloeg
of op Ploegkozijnen.nl.
We zien je sollicitatie graag tegemoet.
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Wereldwijd worden maatregelen
genomen om verspreiding van
het coronavirus (Covid-19)
tegen te gaan. En dat kan
alleen als ook u de maatregelen
opvolgt die de overheid heeft
genomen. Samen gaan we
deze crisis te lijf! De informatie
op deze pagina kan door de
ontwikkelingen inmiddels weer
gewijzigd zijn. Actuele informatie
vindt u altijd via onze website:
www.kaagenbraassem.nl.

GEVOLGEN VOOR
DE GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING

Hier is voor gekozen omdat dit de minste
hinder voor u als inwoners oplevert. Voor
de huis-aan-huis inzameling (aanbod via
losse zakken of minicontainers) verandert de aanbiedtijd niet. Bekijk de laatste
informatie op www.cyclusnv.nl.

Als gemeente hebben we maatregelen
genomen om de gezondheid van onze inwoners en medewerkers te waarborgen.
We doen er alles aan om onze diensten
WAT DOET DE
en producten zo goed mogelijk te blijven
OVERHEID OM ONDER
verlenen:
NEMERS TE HELPEN?
• Het Klant Contact Centrum (KCC) blijft
Het kabinet heeft een steunpakket voor
open en is telefonisch bereikbaar. De
mkb-ondernemers, zzp’ers en groot
balies van burgerzaken en de balie voor
bedrijven aangekondigd. Het steunpakhet afhalen van (reis)documenten zijn
ket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun
ook geopend volgens aangepaste opepersoneel kunnen doorbetalen en biedt
ningstijden; op werkdagen tot 12.30 uur.
zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn
• Het afvalbrengstation aan het Veenderer mogelijkheden om te zorgen dat het geld
veld is op de reguliere tijden geopend.
in de bedrijven blijft. Op de website www.
Bent u in de gelegenheid om uw afval
rijksoverheid.nl staat een overzicht van
op een ander moment weg te brenalle nieuwe maatregelen voor het behoud
gen dan de zaterdag? Dan vragen wij
van banen en voor de economie, alsook
u dat te doen, om zo piekmomenten
de meest recente informatie.
te voorkomen. Om het aantal mensen te beperken, worden er maximaal
LOKALE MAATREGELEN
5 auto’s tegelijk toegelaten. Neem geen
Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die
kinderen mee en houd minimaal 1,5 meter
woonachtig zijn in Kaag en Braassem en
afstand van elkaar.
in financiële moeilijkheden raken door de
• Onze medewerkers werken zo veel momaatregelen tegen de verspreiding van
gelijk thuis. Dit houdt in dat gemeenhet coronavirus, kunnen aanspraak matelijke afspraken, bijeenkomsten en
ken op bijstand.
evenementen waarbij ambtenaren en
Heeft u een aanslag lokale belastingen
bestuurders betrokken zijn, niet doorontvangen en komt u door de maatregegaan of uitgesteld worden. Sommige
len rondom de coronacrisis in financiële
afspraken kunnen telefonisch worden
problemen? Dan krijgt u de mogelijkheid
afgehandeld.
Uw
contactpersoon
bij
uw aanslag
termijnen te betalen
We krijgen het coronavirusom
alleen
onder incontrole
de gemeente informeert u over het verof om uitstel van betaling aan te vragen.
iedereen
volgende
plaatsen van de afspraak.
Reageert alleen
udoet:
in ieder
geval controle
voor de verval
Wealskrijgen
het het
coronavirus
onder
datum van uw aanslag.
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Stop
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van
hetde
coronavirus
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Stop
de
verspreiding
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GEWIJZIGDE TIJDEN
LEGEN VERZAMEL
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anders in huis verkouden is en koorts heeft.

GEMEENTENIEUWS APRIL/MEI 2020
De coronacrisis. Een aantal weken geleden hadden we nooit kunnen bedenken wat een impact dat
zou hebben op onze maatschappij. Het is een heftige tijd, waarin we elkaar keihard nodig hebben
om het coronavirus onder controle te krijgen. Het is heel mooi om te zien hoe iedereen in Kaag en
Braassem zijn verantwoordelijkheid in neemt. En dat terwijl deze situatie voor velen van ons
gevolgen heeft. Daarom bedanken wij u nogmaals. Want alleen samen, met de zorg, ondernemers,
de middenstand, hulpdiensten, onderwijs en kinderopvang, vrijwilligers, verenigingen,
maatschappelijke organisaties en al onze inwoners, overwinnen we deze coronacrisis.

Stop de verspreiding
van het coronavirus
College van burgemeester en wethouders
Gemeente Kaag en Braassem

We krijgen het coronavirus alleen onder controle
als iedereen het volgende doet:
Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was vaker je handen.

Ga alleen naar buiten als dat nodig is.

Was je handen meerdere keren per dag met
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Nodig geen bezoek uit.

Houd 1,5 meter afstand.
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Het coronavirus verspreidt zich vooral door

Gebruik papieren zakdoekjes.
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afstand van anderen (twee armlengtes).
Ook op straat, in de supermarkt en in het park.
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Schud geen handen.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

www.kaagenbraassem.nl
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Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -

Meer informatie:
Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
01-04-2020 17:10

De week van...

Dinsdag

Maandag

Mijn vrije dag. Tijd om aan mezelf te
werken. Dit doe ik graag met mijn trainster
Denise bij sportschool In Balance. Lekker
samen even een uurtje knallen! Fitness
was nooit mijn hobby, maar Denise heeft
me laten zien dat het ontzettend leuk
kan zijn, zolang je jezelf blijft uitdagen.

In deze rubriek staat iedere editie van
Hier! een ondernemer van Winkelhart
Roelofarendsveen in de picture. Deze
keer: Jessie Opdam-Pouw van Pouw
Nail&Skinstudio. ‘Naast mijn werk ín
de salon houd ik ook zelf de website
en instagrampagina up-to-date. In de
weekenden volg ik regelmatig nog
trainingen. Druk, maar wel leuk. Mijn
motto is: ‘Als je van je werk je hobby
maakt, hoef je nooit te werken!’.

Na ‘t werk eten mijn
man Bjorn en ik bij
mijn ouders. ’s Avon
ds volg ik de cursus
Zen Meditatie bij mi
jn vader. Best een
lastige cursus, maar
centraal staat dat je
niet te streng moet
zijn voor jezelf.

Woensdag

Vrijdag

Ook de – voor mij - minder leuke taken, zoals
het bijhouden van mijn administratie, horen bij
een eigen bedrijf. Ik ben zelf niet zo handig met
cijfers, maar gelukkig heb ik een lieve boekhouder die mij hierbij helpt. Bedankt Hans.

Pouw Nail&Skinstudio is lid van
de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, red.). We begeleiden vier
dagen per week stagiaires. Ook
zijn we lid van brancheorganisatie ANBOS. Door het volgen
van trainingen zijn onze klanten
altijd verzekerd van kwaliteit
en professionaliteit.

Donderdag

cht
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Klanten kunn
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gen. Wij zijn vo
verbetering,
liseerd in huid
elmassages.
fs
zoals bindwee

Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick
en First Lady. Te besteden bij
alle leden van Winkelhart
Roelofarendsveen.
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Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
34
Volg Winkelhart Roelofarendsveen
op Facebook!
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Column Patrick Deters

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Jeannette van Haastert
Vormgeving
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel,
Patrick Deters, Jeannette van Haastert,
Alieke Hoogenboom,

Vroeger was alles...

Yvette Hoogenboom, Gijs Korevaar
Fotograﬁe
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f.
Adverteren in Hier! in de regio
magazine: Vraag onze accountmanager
Elsbeth Haasdijk naar de mogelijkhe-

Je hoort het zo vaak: vroeger was alles beter! Zeggen meestal de mensen
van mijn leeftijd en ouder. Of vroeger was alles slechter. Meestal gezegd
door mensen van mijn leeftijd en jonger. Onze perceptie op de tijd zal altijd
veranderen. Ik moet dan altijd denken aan de tekst uit het nummer ‘Everybody’s Free (to wear Sunscreen)’ van Baz Luhrmann. ‘Accepteer bepaalde
onwrikbare waarheden. De prijzen zullen stijgen, politici zullen vreemdgaan,
ook jij wordt oud, en als je dat bent, fantaseer je erover dat toen jij jong was
de prijzen redelijk waren, politici nobel en kinderen de ouderen respecteerden.’

den op het gebied van redactionele
samenwerkingen en (personeels)advertenties. Hier! in de regio
magazine verschijnt zes keer per jaar in
de gemeente Kaag & Braassem
Bel: 071 33 111 19 of mail
adverteren@hierinderegio.nl
Ook bieden wij de mogelijkheid aan
om te adverteren in onze App. Snel in

Vroeger was gewoon vroeger. Iedere tijd heeft zijn eigen goede en kwade
dingen. Vroeger kocht ik samen met mijn vader onze eerste computer
(tenminste; nadat ik zelf al een Commodore 64 had gehad natuurlijk). En
samen werkten we op die computer. Hij deed de boekhouding van het
toneel en ik schreef scripties en programma’s. Voor hem was de computer de vervanging van hele grote schriften met cijfers die onoverzichtelijk
waren. Ik deed iets waarvoor ik vroeger een typemachine nodig had. En
ﬂesjes tipp-ex. In de toekomst was alles beter zou je zeggen.

contact met de doelgroep, alle inwoners
van Kaag en Braassem.

Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of

Anderzijds hing er bij ons thuis vroeger altijd een touwtje uit de brievenbus,
dag en nacht. Als we buiten aan het spelen waren geweest, renden we terug
naar huis en als de deur al niet gewoon open stond, konden we aan het
touwtje trekken en ging de deur open. Ik kan me ook niet herinneren dat
die deur ooit op slot was. De achterdeur stond ook altijd open voor zover
ik weet en als er iemand aanbelde, was het een vreemd’ling zeker. Later
kochten mijn ouders nieuwe deuren en daarmee kregen we nieuwe sloten.
Je kon geen draadje meer naar buiten hangen en er kwamen dievenklauwen
in de deur. Hoewel we misschien veiliger waren, voelde het minder veilig. In
de toekomst zou alles slechter worden.
Toch zijn het de verhalen van vroeger waar ik nog steeds van geniet. Zoveel
zelfs dat ik deze zomer in het Ghoybos verhalen van vroeger uit de gemeente ga vertellen in samenwerking met het ghoyhuys, de multifunctionele
galerie en expositieruimte aldaar. ‘Vroeger was alles…’ gaat het heten. En
dan gaat het bijvoorbeeld over het ontstaan van Kaageiland, waarom heet
de Galgekade de Galgekade en wie is die Otto Cornelis van Hemessen nou?
En wat ik denk? Vroeger was alles… anders. Gewoon anders.

gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit.
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Patrick Deters, verhalenverteller met ideeën. Houdt van kleurrijk vertellen,
ouwehoeren (zonder spatie) en spitten in de rijk beschreven geschiedenis
van Kaag en Braassem.

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

zonder schriftelijke toestemming van
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD
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ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

Haal deze
GRATIS
op in onze
Siemens maakt de heerlijkste koffie
showroom!
Siemens houdt een workshop waar u kunt leren
hoe u een lekker bakkie koffie, espresso of
cappuccino zet en natuurlijk gaat u proeven
hoe deze smaakt! Ook het onderhoud en
hoe de koffie machines van Siemens
werken wordt gedemonstreerd.

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN

E
10-04-19

Bloksma Jubileum

Boek.indd

1

16:04

• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

Openingstijden:
Di t/m Vr: 10:00-17:30 uur • Za: 09:30-17:00 uur
Donderdagavond in overleg mogelijk

Noordeinde 116 • 2451 AJ Leimuiden • www.bloksmakeukens.nl
• Lid van CBW
36
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