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doktersassistente in huisartsenpraktijk ‘de Braassem’
(voorheen praktijk ‘Roelen en van Haastert’) stopt met
werken per 1 oktober 2020, vanwege haar pensioenleeftijd.
Haar laatste werkdag is
dinsdag 11 augustus. Marion heeft
gedurende 19 jaar met veel inzet in onze
huisartsenpraktijk gewerkt. We wensen
haar een nieuwe, goede periode toe.
Groeten van de collega’s
huisartsenpraktijk de Braassem
Roelofarendsveen

CREATIEVE WORKSHOPS IN EIGEN ATELIER
KUNST ONDERWIJS OP LOCATIE
KIJK OP HTTPS://STUDIOMICA.NL/ATELIER/
VOOR MEER INFORMATIE OF BEL MIRANDA 06 138 05 367
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Yvette Hoogenboom
Voor Hier! spring ik regelmatig op de fiets
voor een mooi verhaal. In tijden van thuisblijven maakten die face-to-face gesprekken plaats voor telefonische interviews.
En dus schreef ik het verhaal over gezond
leven vanuit mijn thuiskantoor. Door de
inspirerende gesprekken met de experts
werd maar wat duidelijk dat zo’n fietsritje
ook een belangrijke onderbreking van de
werkdag is. Note to self: wat vaker pauze
nemen en een frisse neus halen – weer
of geen weer. Benieuwd wat je nog meer
kunt doen om je goed te voelen, thuis én
op je werk? Check het verhaal op pagina
36.
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Ilse van Staveren

Ik volg de opleiding media-redactie
medewerker op het Mediacollege in
Amsterdam en loop stage bij online platforms van verschillende tijdschriften.
Schrijven voor Hier! in de regio is een
perfecte kans om nog meer ervaring op
te doen en mezelf hierin te ontwikkelen.
Verder vind ik het natuurlijk hartstikke
leuk om over mijn eigen woonomgeving
te schrijven en inwoners te mogen interviewen. Deze keer over gezond leven. Een
interessant onderwerp met nog interessantere antwoorden! Ik heb daarvoor mijn
kennissen (en kennissen van kennissen)
opgebeld om een coronaproof interview
af te nemen. Daaruit blijkt: gezond leven
doet iedereen op zijn eigen manier!
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Al twintig jaar zijn zij ‘echte Verdellers’
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Starter: Maurice had de laatste unit in De Post
Kennismaken met: een jarig opslagbedrijf
Adviesraad Sociaal Domein
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Financiele stress? Dit helpt!
De week van: Danny Pen
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kwartetspel
Hier! in de regio heeft een uniek kwartetspel ontworpen met allerlei thema’s
uit Kaag en Braassem. Met dit leuke
spel kom je met mooie foto’s en
beschrijvingen van molens, watersporten, streekproducten, geschiedenis, monumenten en evenementen
spelenderwijs meer te weten over
onze prachtige gemeente.
Zin om het met je gezin en/of vrienden te gaan spelen? Of ben je nog

op zoek naar een leuk en vooral origineel
cadeau? Denk: verjaardag, bedankje of
om te laten weten dat je aan iemand
denkt?
Voor € 6,99 heb je een supercadeau in
huis.
Het kwartetspel is verkrijgbaar bij:
• Veenerick Boek en Kantoor, Noordplein
15 in Roelofarendsveen.
• Veters Flowers, Dorpsplein 29 in
Leimuiden.

Ook leuk als relatiegeschenk of cadeautje voor je werknemers!
Bel of mail met Elsbeth Haasdijk. 071-331 11 19 of elsbeth@hierinderegio.nl

Behoefte aan een veilige moderne
werk- of praktijkruimte?
Groencentrum

Voor al uw schilderen behangwerk!

Kijk op www.businesspointroelofarendsveen.nl
of bel met makelaar Lisa Mink 06-23905041

De zomer is
in aantocht!
Behalve mooie tuinen kamerplanten
hebben we ook
mooie boeketten.
We zien u graag
in de winkel.
Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl
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Voorwoord

Samen Uit, Samen Thuis
DENKWERK
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,voor €12
Kees Torn

Het weekend van 26, 27 en 28 juni gaat heel speciaal worden. Ik hoop dan
ook dat iedereen deze dagen heeft vrijgehouden. Ja, we mogen weer wat
meer na de ‘intelligente’ lockdown, dus is het maar de vraag of mensen een
lege agenda hebben. Er gaat dat weekend namelijk iets speciaals gebeuren:
we krijgen een online festival! Via de computer, tablet of telefoon kun je
allerlei workshops volgen, een theatervoorstelling meemaken, een optreden
zien en als je lang genoeg hebt geluierd, kun je ook nog eens gaan dansen.
Verschillende dj’s zorgen ervoor dat je wel wílt bewegen. Het hele weekend – van ’s morgens vroeg tot in de late uurtjes – is er van alles te doen.
En of je nu 4 of 80 bent, iedereen kan meedoen. Je hoeft dit festiviral ook
echt niet helemaal alleen te volgen. Inmiddels mag je alweer met wat meer
mensen bij elkaar zijn, dus nodig een paar mensen uit zodat je niet alleen
hoeft te dansen. Maak het je, kortom, naar je zin! In de Samen Uit Samen
Thuis festiviral-gids (vanaf pagina 21) geven we je een voorproefje van wat
er op 26, 27 en 28 juni allemaal gaat gebeuren. Hier! in de regio is namelijk
mediapartner van het festival. Daarom kun je ook tijdens het festival alles
volgen in onze app Hier! online. Heb jij hem al gedownloaded?
Verder heeft dit nummer als thema ‘Gezond leven en ondernemen’, hiervoor
hebben we deskundigen én ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten
over hoe zij ervoor zorgen om gezond te blijven. Zelf probeer ik regelmatig
hard te lopen, iedere zondag naar yin yoga te gaan, nu helaas online, en
zoveel mogelijk gezond te eten. Maar dat blijft soms nog wel lastig wanneer
je niet veel tijd of geen zin hebt, dan verval je snel in een tosti of erger. Ik
probeer dan ook in de vriezer gezonde happen klaar te hebben liggen, voor
als het een keer niet uitkomt om te koken. Dan heb ik van die zondagen,
waarop ik verschillende gerechten alvast vooruit maak. Dat heet tegenwoordig ‘mealprepping’; wat onze ouders deden met kliekjesdag doen wij nu
andersom.
Ook hebben we het bijzondere verhaal van Maarten, hovenier, gespecialiseerd in bomen snoeien en werkzaam bij Visser Tuinen. Hij kwam in zijn
vrije tijd zeer ongelukkig ten val en belandde daardoor in een rolstoel. Wat
dat voor gevolgen heeft voor Maarten maar ook voor zijn werkgever Wiljan
lees je in dit nummer. Heel ﬁjn dat zij hun verhaal met ons willen delen!
En dat we in een economisch gezonde gemeente leven, merk je aan de
verschillende jubilea die bedrijven dit jaar te vieren hebben. Zo bestaat
Schouten verwarming al honderd jaar! Best bijzonder toch?
Veel leesplezier met deze Hier! en natuurlijk ook veel festivalplezier!

Hier fotografeer ik Cas van Brussel, één
van de organisatoren van het Festiviral.
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 veel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen; oﬄine en inmiddels ook online.’
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…Hilde Bax, geboren Arnhemse, die via verschillende studie
steden uiteindelijk terecht kwam in de Meerewijck in Leimuiden.

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.

‘Wij hebben nu geen uitzicht
meer op de Ringvaart,
maar hebben er 23 jaar van
kunnen genieten’

Geboren in Arnhem woonde zij al vroeg in het groen, aan de rand
van het bos. De rust, de natuur: heerlijk vond ze het. Maar ja, wat
als je een fervent watersporter bent? Dan heb je andere wensen
en kom je uiteindelijk toch in een waterrijker gebied terecht.

STAANDE MAST-ROUTE

Hilde: ‘Na de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Arnhem verhuisde ik voor mijn studie bewegingswetenschappen naar Amsterdam. Ik werkte toen al fulltime als leraar
lichamelijke opvoeding op een school in Mijdrecht. Uiteindelijk
kwam ik terecht bij de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding.’
Maar ja, dat verklaart nog altijd niet de stap naar Leimuiden.
Hoe kwam dat zo? ‘Vanuit mijn appartement in Amsterdam zag
ik de boten van de Staande Mastroute voorbijvaren (een route
voor zeilschepen met een mast hoger dan zes meter, red.). Ik
ben een groot liefhebber van watersport. Een collega woonde in
een dijkhuisje in Rijsenhout. Ik heb daar eens rondgereden en
zag toen de Meerewijck in Leimuiden. Zo is het gekomen. Het is
hier leuk wonen, het is maar een halfuur rijden naar mijn werk in
Amsterdam en ook een halfuur naar Mijdrecht, waar ik toen nog
in deeltijd werkte.’ Hilde kwam er in 1996 wonen en een jaar later
ontmoette ze haar vriend Michael, die in 2000 bij haar introk. “Wij
hebben door de nieuwbouw nu geen uitzicht meer op de Ringvaart, maar ja, we hebben er 23 jaar van kunnen genieten. Ik heb
nog nooit zo lang ergens gewoond.’

IN DE GATEN HOUDEN

Het inburgeren ging in de wijk veel sneller dan in
het ‘oude’ dorp, meent Hilde. ‘Al snel dronken
we op zondag, als we terugkwamen van het
water, een glaasje wijn bij de buren. Een
andere buurvrouw houdt het buurtje echt in
de gaten. Mijn auto stond een paar dagen
stil en meteen belde zij ongerust aan. Er
was niets aan de hand, het was een tentamenperiode en ik zat te blokken, maar
het tekent de wijk. Ik ben al jaren lid van
de tennisvereniging, de schaatsclub en
van de lokale politieke partij Samen voor
Kaag en Braassem. Door al die decentralisaties en de verantwoordelijkheid
van de gemeenten voor zorg dacht ik
dat ik er iets aan moest doen. Eerst was
ik burgerraadslid en sinds de afgelopen
verkiezingen raadslid.’
Het leukste van wonen in deze gemeente
vindt ze nog altijd de rust, de ruimte en het
water. ‘In de stad ben ik heel lang uitgemaakt
voor provinciaaltje. De sfeer is hartelijker en
opener in het dorp. Ik heb nooit spijt gehad van
mijn verhuizing.’
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Daar

…De Veense Lotte van der Zwet, die zich prima thuis voelt op
haar nieuwe woonplek: het Zeeheldenkwartier in Den Haag.

Hoe is het met...

Lotte komt nog regelmatig terug in Roelofarendsveen bij haar
familie. Zeker nu ze haar rijbewijs heeft gehaald. Maar na dat
bezoek gaat ze graag terug naar het Haagse, waar ze als psychiatrisch verpleegkundige in de verslavingszorg werkt. Het
brengt haar door de hele stad, waardoor ze mooi de kans
heeft om de leukste plekjes van de Hofstad te vinden.
‘Ik houd van deze stad. Er is veel groen en het is dicht
bij het strand en de duinen; plekken waar ik graag
kom.’

Tekst: Gijs Korevaar

EIGEN DICHTBUNDEL

Naast haar werk in de geestelijke gezondheidszorg schrijft ze ook gedichten. In
april kwam haar eerste dichtbundelboek
uit: ‘Woorden van Lotte’. ‘Ik dacht vroeger: als ik een talent zou willen hebben,
is dat in poëzie. Het kwam er niet van,
maar een tijdje geleden was ik bij een
concert van een Haagse band waar ik
al tijden fan van ben. De muziek raakte
me echt. Ik moet gaan schrijven, dacht
ik. Die avond heb ik in mijn telefoon mijn
eerste woorden opgeschreven. Daarna
ben ik zo nu en dan gedichten gaan posten op Instagram. Ik ben ook op verzoek
gedichten gaan maken. Mensen vertelden
mij een verhaal en ik maakte daar gedichten
van. Op een gegeven moment ben ik door een
uitgeverij benaderd, die mijn poëzie op social
media had gelezen. Zij wilden wel een dichtbundel van mij gaan uitgeven. Ik vond het proces heel
spannend. De cover uitzoeken, foto’s laten maken én
het commentaar op mijn werk. Dat is opbouwend, maar
ik schrijf vanuit mijn eigen gevoel en over dingen die ik meemaak. En dan zijn die opmerkingen best moeilijk. Maar goed, het
is uiteindelijk een mooie bundel geworden.’

VEENSE BFF’S

Tja, dan komt daar die altijd terugkerende vraag: mis je je
geboortedorp nog een beetje? ‘De kracht van opgroeien in een
dorp is de hechte vriendschap. De vriendinnen uit mijn jeugd
wonen nu verspreid, maar het blijven mijn beste vriendinnen.
Maar op dit moment past de stad beter bij mij. De anonimiteit,
de restaurants, het doelloos dwalen door de straten op zoek naar
weer nieuwe verborgen plekjes. Ik kan me voorstellen dat het
met een jong gezin, met kleine kinderen, goed is om in de rust
en ruimte te wonen. Die ruimte kenmerkt het dorp en dat is voor
opgroeiende kinderen goed. Dus als iemand vraagt of ik terug
zou willen naar Roelofarendsveen zeg ik: zeg nooit nooit.’

‘De anonimiteit,
het doelloos dwalen door
de straten… De stad past
goed bij mij’

Volg Lotte op instagram: @woorden.van.lotte. ‘Woorden van
Lotte’ is onder meer te koop bij boekhandel Veenerick.
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Politiek

Wat gebeurt
er met
onze omgeving?

Tekst: Niko van Brussel.
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk.

Natuurlijk heeft hij niet iedereen kunnen spreken, maar
Floris Schoonderwoerd heeft er samen met zijn collegabestuurders, ambtenaren, ondernemers, organisaties
én inwoners alles aan gedaan om een omgevingsvisie
te maken waar de hele gemeente trots op kan zijn.
Of kan worden. Want het ‘levende document’ is nog niet
af. En alles wat leeft, verandert in de loop der tijd.
Zeker als je nog jong bent.
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D

e gemeente nodigt haar inwoners uit: ‘Doe met
ons mee. Zij aan zij, en juist ook met de jeugd,
maken we onze gemeente elke dag een stukje mooier.’ Hier! sprak met wethouder Floris
Schoonderwoerd over de totstandkoming én de
inhoud van de omgevingsvisie.

Alle ambities? Dat past niet

Samen de gemeente elke dag een stukje mooier maken,
dat is nogal een ambitie. Jong en oud moet hier veilig en
gezond kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren
en mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij rekening
houdend met toekomstige generaties en de natuur. We
moeten energie gaan besparen, zorgen dat de temperatuur
niet te hoog wordt, de bodemdaling moet worden gestopt en
we willen ook nog zorgen dat planten en dieren hier kunnen
overleven. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Floris heeft er niet meteen een pasklaar antwoord op. Om tot
de kern te komen, legt hij eerst uit hoe het ‘groeidocument’
tot stand is gekomen. ‘We hebben hier een dichtbevolkt
gebied en ontzettend veel ambities. Als je die allemaal op
een kaart bij elkaar legt, zie je dat het niet past. Bovendien
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hebben we er aantal thema’s bijgekregen, waarvan de rijksoverheid zegt dat we daar een ei over moeten leggen. Niet
alleen als gemeente, maar samen met de gemeentes om ons
heen. Biodiversiteit, klimaat, hittestress, bodemdaling: het
zijn onderwerpen, waar we tot nu toe weinig over spraken,
maar nu komt er langzaamaan meer aandacht voor. Het
is niet zo makkelijk om daar wat aan te doen als voor onderwerpen waar we al langer mee bezig zijn, zoals of we in
een bepaald gebied wat hoger willen bouwen. Voor iets als
biodiversiteit of hittestress komen we nog niet veel verder
dan zeggen dat we het belangrijk vinden en dat we er mee
aan de slag moeten. Hoe? We hebben nog niet genoeg kennis
om dat precies te kunnen invullen. Daarom noemen we het
ook een groeidocument. Maar het is wel voldoende om in het
omgevingsplan keuzes te kunnen maken.’

Keuzes maken: wat kan waar en wat niet?

Kaag en Braassem heeft elf kernen en een groot buitengebied. Als je keuzes moet maken, kun je niet om de
verschillen heen. Niet alleen omdat het ene dorp het andere
niet is, maar ook omdat het ene landschap andere mogelijkheden heeft dan het andere. Hoe ga je daar mee om?
Floris: ‘Natuurlijk zijn er verschillen. Bijvoorbeeld waar in
welke kern vinden we nou dat de huizen wat hoger mogen
in welke kern wat lager? Aan welke kant mag een dorp uitbreiden en waar en hoe kunnen we iets voor de natuur doen?
Dat willen we samen beslissen, de gemeente kan het niet
alleen. We zijn op zoek naar draagvlak voor de richting die
we kiezen. We hebben thema’s gekozen waarbinnen we wat
willen bereiken en een indeling in gebiedstypes gemaakt.
We moeten keuzes maken wáár we wát willen bereiken. Om
een voorbeeld te noemen: we willen wat met biodiversiteit.
Dat zal in het ene gebied anders
uitpakken dan in het andere.
In de veenweidegebieden bij
Oud Ade zal het waarschijnlijk
wat meer de natuurkant op hellen en in de droogmakerijen bij
Woubrugge zal het meer om
landbouw gaan.’

lekker zomers weer willen. Daar zijn we het dan over eens,
maar de een vindt dertig graden lekker en de ander houdt
het op tweeëntwintig graden. Op sommige gebieden zijn
we politiek best wel ver. Ik zei al wat over hoogbouw (hoger
dan vier lagen, red.). In de grotere kernen mag het wel wat
hoger en in de kleinere kernen niet bijvoorbeeld. Maar over
het klimaat zijn we nog niet zo ver. Daar hebben we het pas
anderhalve keer over gehad. We moeten geen keuzes maken
over dingen waar we nog te weinig van weten. Dan gaat het
vaak mis. In de toekomst zullen we meer feiten kennen. Het
idee is dan ook om elke twee jaar een update te maken van
de omgevingsvisie.’

Nieuw bedrijventerrein: voor wie?

Toch zijn er al wel echt keuzes gemaakt. Wat betreft
woningbouw wordt in de grotere kernen hoogbouw mogelijk gemaakt, mits passend in de omgeving. In de kleinere
kernen zoals Hoogmade is nog kleinschalige woningbouw
mogelijk. Er is ook gekozen voor het behoud van glastuinbouw en andere agrarische bedrijven als economische dragers, en dat geldt ook voor de recreatieve sector. Voor de toekomst is er een zoeklocatie bij Nieuwe Wetering aangegeven
voor bedrijven die op de bestaande plek niet meer kunnen
uitbreiden. Er staat niets over wat voor soort bedrijven dat
moeten zijn, terwijl er ook – vaak jonge – ondernemers van
hier naar de stad vertrekken. Is daarover nagedacht?

Floris: ‘Dat is zeker jammer, maar dat zijn veelal bedrijven
die hoger opgeleid personeel zoeken. Die gaan uiteindelijk
allemaal naar steden met goede openbaar-vervoerverbindingen. Zij willen niet afhankelijk zijn van bus 56. Dat houd
je niet tegen met een bedrijventerrein aan de Ripselaan.
Maar er is wel over nagedacht. We hadden met de regio een
opdracht om een gebied te vinden en aan te wijzen. Er is met
Alphen aan den Rijn een onderzoeksrapport opgesteld, we
hebben overleg gehad met het
Economisch Overleg Platform
(EOP) van de bedrijven hier. Ook
hebben de ondernemersverenigingen een economische visie
De Omgevingsvisie Kaag en Braassem en de
gepresenteerd. Maar een visie
daarbij behorende stukken liggen van vrijdag
op welk sóórt nieuwe bedrijvig22 mei tot en met donderdag 2 juli 2020 voor
heid we hier zouden willen? We
iedereen ter inzage. Je kunt de omgevingsvisie
zijn er nog niet over uitgedacht.
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl,
Soms is het ook niet zo simpel.
met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.
Ik noem als voorbeeld het oude
OMGEVINGSVISIEKB-ONT1. Ook kun je het
gemeentehuis in Rijnsaterwouontwerp inzien bij de receptie van het gemeende, wat een kantoorlocatie is,
tehuis aan het Westeinde in Roelofarendsveen.
maar niemand wilde erin. Maar
Iedereen kan (bij voorkeur schriftelijk) zijn
nogmaals: het is een groeidomening kenbaar maken aan de gemeenteraad
cument, er zijn nog wel meer
van Kaag en Braassem. Toch liever mondeonderwerpen waarover we nog
ling? Neem dan contact op met de afdeling
niet zijn uitgedacht.’
Ruimte en Omgevingszaken van de gemeente.

Meepraten of reageren?

We weten nog te weinig

Als je zegt: het is een visie
van ons allen, bedoel je dan te
zeggen dat iedereen het er mee
eens moet zijn? Dat iedereen het
een mooi compromis vindt?
‘Dat is natuurlijk het streven.
Mijn politieke ambitie is om
zo concreet mogelijk te zijn,
en dat met zo’n breed mogelijk
draagvlak. Ik gebruik vaak het
voorbeeld dat we met zijn allen
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Over boeren in de toekomst

Dat bedrijventerrein is nu aangewezen. Het betekent nog
niet dat de gemeente grond gaat aankopen, maar het is een
vrij concreet voorbeeld. Maar wat betreft biodiversiteit blijft
het nog erg vaag. En hoe voorkom je bijvoorbeeld dat de
bodem verder daalt?
‘Ik verwacht dat we wel draagvlak krijgen voor ‘nieuwe’ onderwerpen als dit. Er moet natuurlijk iets aan gebeuren. Ik
zie ook een kans om het een aan het ander te koppelen. In
grote delen van het Groene Hart wordt het grondwater laag
gehouden, zodat melkveehouderij mogelijk is. Door de lage
grondwaterstand breekt het veen af, een proces waarbij de
bodem daalt en relatief veel CO² vrijkomt. Het is natuurlijk

stand om hoog te brengen. Zo voorkom je CO²-uitstoot en
dat biedt kansen voor de natuur. Er zijn ook boeren die anders willen gaan werken en biodiversiteit als een kans zien.
Zij willen een bijdrage leveren aan het verminderen van de
CO²-uitstoot. Dus daar ga ik maar eens op bezoek.’

Zo werden de inwoners erbij betrokken

Toch nog even over dat samendoen. De gemeente heeft zich
enorm ingespannen om inwoners te betrekken bij de opstelling van de omgevingsvisie. Best een worsteling, want
het gaat over ruimte geven, loslaten en vertrouwen, over
een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Er wordt
steeds meer van de inwoners verwacht. Is het gelukt om de
inwoners echt mee te laten doen?
Floris: ‘We hebben het echt
heel anders gedaan dan we het
vroeger deden. Collega-wethouders in andere gemeenten
verklaarden ons voor gek. Die
deden het op de traditionele
manier. Dat gaat zo: ‘Schrijf
een omgevingsvisie, leg hem
zes weken te inzage, kijk wat
er komt en breng hem naar de
raad.’ Wij hebben vooraf echt
héél veel gedaan. Sommige dingen gingen wat minder, maar
het heeft ook heel wat opgeleverd. Wij hebben honderden
mensen gesproken en met het inwonerspanel hebben we
een database met adressen. Die mensen hebben aangegeven
waar ze in geïnteresseerd zijn en daar blijven we ook vragen
aan stellen. Zij willen ook weten wat we ervan gemaakt hebben. We gaan ze ook uitnodigen te reageren, want hij ligt nu
ter inzage. Dus is het gelukt, die participatie? Deels, maar
het is nooit goed genoeg. Het was soms ook best een worsteling, maar we hebben er tot nu toe al veel aan gehad.”

‘We hebben honderden mensen
gesproken en blíjven hen ook vragen
stellen. En iedereen mag reageren op
wat we ervan hebben gemaakt’
zo dat én de boerenbedrijven én de tractoren steeds groter
zijn geworden. De boeren willen daar wel het land mee op
kunnen. Dat gaat niet als het door bodemdaling te nat wordt.
Er komt met het klimaatakkoord veel geld vrij om bodemdaling tegen te gaan. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een
zaak voor het waterschap, maar het wordt wel tijd dat we
op een andere manier naar het landschap gaan kijken. Als
ik dan naar de kaart kijk van onze gemeente, zie ik wel kansen. Bijvoorbeeld door met twee of drie grondeigenaren een
experiment begint en gaat ‘vernatten’ door de grondwater-

WAAR GAAT DE OMGEVINGSVISIE PRECÍES OVER?
SAMENWERKEN IN EN AAN K&B
Over hoe de gemeente beter wil beter
samenwerken met de inwoners.
ENERGIE & GRONDSTOFFEN
Over hoe we energie kunnen besparen,
over het zelf opwekken van groene
stroom, het verminderen van afval en
het recyclen en duurzaam gebruiken van
grondstoffen en materialen.
NATUUR, WATER EN LUCHT
Over de natuurlijke leefomgeving en wat
we daaraan kunnen verbeteren.
WONEN IN KAAG EN BRAASSEM
Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat

we allemaal een goed dak boven ons
hoofd hebben dat past in de omgeving.
GEZOND ECONOMISCH KLIMAAT
Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat
ondernemers hier blijven ondernemen
en waar dat dan kan. Over hoe we ervoor zorgen dat er voldoende geschoold
personeel beschikbaar is en hoe nieuwkomers uit het buitenland hier kunnen
inburgeren en mee kunnen doen.
SOCIAAL KAAG EN BRAASSEM
Over hoe we als inwoners, organisaties,
professionals en gemeente onze krachten kunnen bundelen om samen te zor-

gen voor een sociaal Kaag en Braassem.
Een gemeente waar iedereen erbij hoort
en mag meedoen.
MOBILITEIT IN KAAG EN BRAASSEM
Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat
we als gemeente goed en veilig bereikbaar blijven op een zo schoon mogelijke
manier.
VEILIG KAAG EN BRAASSEM
Over hoe we ervoor zorgen dat we veilig
kunnen wonen, werken en recreëren.
GEBIEDSTYPEN
Over wat we waar willen, want niet alles
kan overal.
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‘Er liggen nog
genoeg
uitdagingen’
Een smederij, een rijwielhandel,
een winkel met huishoudelijke
artikelen en later nog
een taxibedrijf. Velen weten
het niet, maar dit was toch
echt het begin van wat nu,
honderd jaar later, Schouten
Installatiebedrijf is.
In 1920 ruilde Hermanus Franciscus Schouten zijn perceel in Nieuwe
Wetering met de familie Stipdonk aan
de Langeweg in Roelofarendsveen.
Daar startte hij zijn veelzijdige onderneming. Honderd jaar later werkt eigenaar Robert (46) als vierde generatie
bij Schouten Installatiebedrijf. Sinds
1995 alweer. Zijn vader stopte in 2006,
het jaar dat hij 65 werd. Zat het bedrijf
ofﬁcieel eerst aan de Langeweg 4, in
1932 kwam daar iets verderop een
extra pand bij: nummer 20. Hier zit
Schouten Installatiebedrijf anno 2020
nog steeds.

Kassen verwarmen

Grootvader Hermanus overleed in
1949, vertelt zijn kleinzoon Herman
(78). ‘Mijn vader Huub en drie ooms
zetten het bedrijf voort. In de jaren
vijftig volgde een splitsing. Van de

drie ooms nam Nic de rijwielhandel
over, Joop emigreerde naar Amerika,
Herman verliet het bedrijf en Huub,
mijn vader, was de grondlegger van het
bedrijf zoals het nu is. De eerste stappen op het gebied van verwarmingstechniek werden al in de jaren dertig
genomen met het verwarmen van
kleine trekkassen en aardbeienbakken. De gietijzeren ketels, die
gestookt werden met kolen, werden
in putten geplaatst voor natuurlijke
circulatie. Voor de bloementeelt werden de eenruiters omhoog gelift om
er warenhuizen (aaneengeschakelde
kassen, red.) van te bouwen. Ook was
de smederij nog regelmatig in bedrijf
voor het maken van tuinbouwgereedschap, wat mijn vader ook deed.’
Toen vader Huub in 1960 overleed, veel
te vroeg op 49-jarige leeftijd, was het
voor Herman nog te vroeg om het bedrijf over te nemen. ‘In die tijd werkte
mijn zwager Jan Hillebrand bij ons. Hij
heeft het bedrijf vier à vijf jaar voorgezet tot ik het in 1965 overnam. Mijn
moeder bestierde nog een paar jaar de
winkel met huishoudelijke artikelen,
die later werd overgenomen door mijn
broer Leo.’
De grote doorbraak met veel werk
kwam door de ruilverkaveling begin
jaren zestig. Er werden veel kassen
gebouwd en Schouten maakte daar
op maat gemaakte spanten voor. Ook
verwarmingsinstallaties werden door

hen aangelegd en na het kolentijdperk
verschenen de oliebranders voor zowel
lichte als zware oliestook. Herman:
‘Eind jaren zestig kwam het aardgas
in beeld en in de loop der jaren werden veel oliebranders vervangen door
gasbranders. Maar de kassen zijn bijna
allemaal verdwenen en mijn zoon Robert is doorgegaan met het verwarmen en ventileren van woningen en
bedrijfsgebouwen.’

Einde aan aardgas

Het is nu bijna nog niet voor te stellen
dat in de toekomst, nog geen honderd
jaar later, er een eind komt aan aardgas. Duurzame installaties maken gebruik van warmte uit de grond, water of
buitenlucht. Er wordt sinds 2018 geen
nieuwbouwwoning meer gebouwd met
een gasaansluiting. Het is de bedoeling dat in 2050 niemand in Nederland
nog gas verbruikt. De overgang van
gas naar meer duurzame oplossingen
is gaande, maar volgens Robert is het
nog lang niet voor iedereen weggelegd.
‘De techniek is er nog niet klaar voor.
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Het wordt ook nog een hele opgave om
bestaande woningen aan te passen
aan de isolatiewaarde van een nieuw
bouwwoning. Er liggen in elk geval nog
genoeg uitdagingen.’
Robert heeft Schouten Installatie
bedrijf in de afgelopen jaren opge
bouwd tot een bedrijf met zes man
personeel. Hij is nog op zoek naar een
werkvoorbereider. ‘Iemand die offer
tes kan opstellen en die dagelijks de
verschillende werken en de monteurs
kan inplannen. Goed communice
ren, overzicht houden en prioriteiten
stellen horen daarbij. Ben je geïnteres
seerd of ken je misschien iemand? Kijk
dan op onze website.’

Veertig jaar in dienst

Wie bij Schouten Installatiebedrijf gaat
werken, gaat er niet zo snel meer weg.
‘Veertig jaar in dienst is bij ons niet
gek. De jongens die ik nu heb lopen,
zitten er ook al jaren. Dat maakt ook
dat we persoonlijke service kunnen
leveren. Mensen zien bij de jaarlijkse
ketelcontrole een bekend gezicht. En

als je belt, krijg je mij aan de telefoon.
Ik ga altijd zelf langs om wensen te
bespreken en uitleg te geven. Daar
neem ik de tijd voor.’
Je kunt bij Schouten Installatiebedrijf
terecht voor cv-ketels, warmtepom
pen, vloerverwarming, radiatoren,
mechanische ventilatie, warmteterug
winning, een duurzame installatie,
maar ook voor een onderhoudsabon
nement. Dat maakt dat mensen, na de
installatie, nog jarenlang klant blijven.
Het bedrijf heeft dan ook veel vaste
klanten, ook nog uit de tijd van Roberts
vader. ‘Veel van hen vragen nog altijd
hoe het met mijn vader gaat. Daarnaast
is er best wat veranderd. De afgelopen
jaren hebben we ons gespecialiseerd
in de aanleg van de verwarming bij
grotere woningen. We werken met een
aantal bouwbedrijven uit de omgeving
samen in het luxere segment. Het is
leuk werken, want geen bouwproject
is standaard.’
Energiebesparing en de toekomst
zonder gas maken dat de installatie
techniek niet meer is zoals in Roberts

beginjaren. ‘Het verandert nu hard. Het
zijn mooie uitdagingen. We zijn gespe
cialiseerd in energiezuinige installa
ties en warmtepompen, maar werken
ook veel met zonne-energie. Toen mijn
zwager Bram van der Poel enige jaren
geleden met het idee kwam om een
bedrijf te starten in zonnepanelen, zijn
we een samenwerking aangegaan. Het
bedrijf Schouten Zonne-energie wordt
volledig gerund door Bram. Zonneenergie is een van de duurzame op
lossingen. Voor een warmtepomp is
elektriciteit nodig die door de zonne
panelen wordt opgewekt. We werken
daarom goed samen.’

Jubileum vieren

Dit jaar bestaat het bedrijf honderd
jaar. Dat gaat zeker worden gevierd: óf
later deze maand óf later in het jaar.
Robert wacht daarvoor de bericht
geving van het kabinet nog even af. En
of er al een vijfde generatie klaarstaat
voor de opvolging? ‘Mijn dochters zijn
nu vijf en zeven,’ lacht hij, ‘dus dan mag
ik nog wel even doorwerken.’
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‘Heks Mieke?
Dat vind ik een eretitel’
Mieke Bult uit Leimuiden vertelt in ‘Een heel plantaardig
medicijnkastje’ over de medicinale werking van kruiden en
specerijen. ‘Veel van die kennis dreigt verloren te gaan: zonde.’
Hier! sprak met haar en kreeg een voorproefje uit haar boek.

Mieke heeft haar eigen kruidengeneeskundepraktijk, waarmee ze mensen
vooral probeert te helpen. ‘Zelf reageer ik
slecht op gewone medicatie. In de zorg
is het standaard dat een medicijn moet
gaan werken, maar bij mij werkt het niet
zo. Mijn man en kinderen hebben hier
ook last van. Daarom ben ik me gaan
richten op het alternatief: de natuurlijke,
geneeskrachtige werking van kruiden en
specerijen.’

Wijze vrouw

Haar bevindingen hield ze bij in een eigen
boekwerk. ‘Ik noem het mijn heksenboek,
want eigenlijk leef ik als Heks. Ja, met
een hoofdletter, want dat hoort in mijn
beleving zo. Ik vind het een eretitel als
mensen mij Heks Mieke noemen. Ik draag
ook een keteltje aan mijn ketting. Dat
kocht ik in Canada, er stond bij: ‘De wijze
vrouw die de kruiden mengt’. Dat past
perfect bij mij.’

Keukenkastkruiden

Toen ze veel natuurlijke producten had
beschreven, kwam ze op het idee om
haar keukenkastjes open te trekken en de
kruiden die daarin stonden eens uit te
spitten. ‘Ik wist er al veel van, het moest
alleen nog op papier komen.’ Uiteindelijk besloot ze er een echt boek van te
maken en dit uit te brengen. Het is een
laagdrempelig boek, meent Mieke. ‘Ik
heb me echt toegespitst op wat er in je
keukenkastje staat en waar dat allemaal
goed voor is. Dat is dan ook de hoofdgedachte van het boek.’

KARDEMON

GEMBER

Wat zit erin?
Kardemom bevat veel ijzer. Daarnaast
bevat het ook de mineralen mangaan,
zink, magnesium, calcium, fosfor, kalium
en de vitamines B1, B2, B3, B6 en C.

Wat zit erin?
Gember bevat de vitamines B1, B2, B6, C
en de mineralen natrium, kalium, calcium,
fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink en
antioxidanten.

Waarvoor gebruik je het?
• Kardemom gebruik je in gerechten en als
thee.
• In gerechten is het goed voor de spijsvertering.
• Het verlicht bij darmkrampen.
• Het stimuleert de werking van de nieren.
• Kauwen op zaadjes (peulen) of het
drinken van thee is een zeer goed middel
voor een frisse adem. Gebruik het na het
eten van knoﬂook.

Waarvoor gebruik je het?
• Gember als thee of als poeder in een
gerecht helpt bij verkoudheid en griep.
• Het stimuleert de bloedcirculatie en de
spijsvertering.
• Zet thee van 250 cc heet water en 2 of 3
schijfjes gemberwortel.
• De thee is een goed middel tegen
misselijkheid en braken.
• Daarnaast helpt het bij zeeziekte,
wagenziekte en evenwichtsstoornissen.
• Bij hoofdpijn of migraine drink je thee
van stukjes gember in heet water. Je
kunt ook op een stukje gemberwortel
kauwen.
• Gember is verwarmend.

Wat gebruik je?
Van kardemom gebruik je het gemalen
zaad (poeder) of de hele peulen.

Wat gebruik je?
Van gember gebruik je de wortel of
poeder van verse gedroogde gember.
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PETERSELIE

FENEGRIEK

SALIE

Wat zit erin?
Peterselie is rijk aan de vitamines A en C
en de mineralen ijzer, kalk en fosfor.

Wat zit erin?
Fenegriek bevat de vitamines B1, B2, B3,
B6, B11 (foliumzuur) en C. Daarnaast
bevat fenegriek het aminozuur eiwit en de
mineralen ijzer, mangaan en magnesium.

Wat zit erin?
Salie bevat veel vitamine K. Het gebruik
van 4,5 gram is al voldoende voor je ADH.

Wat gebruik je?
Van peterselie kun je zowel het blad als
de steel gebruiken. De eigenschappen
zijn voor zowel krul- als bladpeterselie van
toepassing.

Waarvoor gebruik je het?
• Fenegriek gebruik je in gerechten.
• Het is ontstekingsremmend, waardoor
het goed te gebruiken is bij verkoudheid en griep. Ook bij ontstekingen van
reuma. Gorgelen met thee van fenegriek
helpt bij amandelontsteking.
• Het kruid helpt bij afvallen. Het gebruik
van fenegriek in gerechten zorgt voor
minder eetlust.
• Het heeft een gunstig effect op de insulinefunctie bij diabetes I en II.
• Fenegriek als thee, maar ook in gerechten, bevordert de aanmaak van borstvoeding.
• Thee van fenegriek helpt tegen brandend maagzuur.
• Het is een afrodisiacum (wekt lust op).
• Fenegriek verlaagt het foute cholesterol.
Wat gebruik je?
Van fenegriek gebruik je het zaad.

EEN HEELPLANTAARDIG MEDICIJNKASTJE

Met dit boekje in de hand ga je de medicinale werking van de
kruiden in je keukenkastje herontdekken. Weet je bijvoorbeeld dat
je kruidnagel kunt gebruiken bij een ontstoken kies?
Of dat thee van tijm met honing helpt bij een keelontsteking?

ISBN 978-94-92390-35-6

OVER MIEKE BULT

In mijn gezin is het dagelijks gebruik van kruiden de gewoonste
zaak van de wereld. Nadat ik in de medische wereld geen
antwoord vond voor mijn allergieën voor pijnstillers, antibiotica en
bloemen, ben ik me gaan verdiepen in alternatieve geneeswijzen.
Naast mijn werk als verpleegkundige
heb ik onder andere de opleiding
kruidengeneeskunde gevolgd.
Steeds meer mensen krijgen gelukkig
het besef dat het gebruik van kruiden
een goed middel kan zijn om je lichaam
te ondersteunen bij kwaaltjes en ziekten.
En die kruiden staan negen van de tien
keer gewoon in je keukenkastje.
Met dit boekje draag ik mijn kennis
over deze huis- tuin- en keukenkruiden
met liefde over.

EEN HEELPLANTAARDIG MEDICIJNKASTJE

Het helpt je om de kruiden en specerijen die we dagelijks
gebruiken als meer te zien dan alleen smaakversterkers.
Dit boekje biedt je de mogelijkheid bewust gebruik te maken
van de geneeskrachtige werking van de kruiden die nu al in jouw
keukenkastje staan.

MIEKE BULT

Kruidenthee maken - Een aftreksel van kruiden, inclusief
de bladeren, wortels, zaden, vruchten of een combinatie
hiervan, kun je drinken als thee. Voor één kopje thee gebruik
je ± 6 gram kruiden op 100 cc kokend water. Maak je een
halve liter thee, dan is de verhouding 30 gram gedroogd
of 70 gram vers kruid, dat je overgiet met 500 cc kokend
water. Na 5 tot 10 minuten laten trekken, kun je het zeven en
daarna gebruiken.
Meer weten? Lees Miekes boek met nog veel meer tips.
www.heelplantaardig.com

MIEKE BULT

Waarvoor gebruik je het?
• Peterselie wekt eetlust op en is ook een
afrodisiacum (lustopwekkend).
• Peterselie gebruik je vooral in warme
gerechten zoals soep.
• Het is bacteriedodend.
• Het eten van de rauwe blaadjes werkt
goed voor een frisse adem na het eten
van knoﬂook.
• Peterselie bevordert de spijsvertering en
is vochtafdrijvend.
• Peterselie verlicht reuma.
• Het helpt bij menstruatieklachten/
krampen.
• Gebruik peterselie in warme melk op een
nuchtere maag als je last hebt van stemverlies, astma en/of een longontsteking
(ongeveer 2 takjes in 250 cc melk).

EEN
HEELPLANTAARDIG

Waarvoor gebruik je het?
• Salie bevat een natuurlijk antibioticum.
• Thee van salie: 10 gram op 1 liter water.
• Salie is een zeer goed middel tegen
allerlei kwalen van de mond en het tandvlees.
• Bij ontstoken amandelen en keelontsteking kun je de thee gorgelen en doorslikken.
• De thee helpt ook bij nachtelijk zweten
tijdens de overgang. Hete melk met salie
is een goed middel om te slapen.
• Gebruik salie uitwendig in een bad als je
last hebt van zweetvoeten.
• De olie van salie kun je gebruiken bij
reumatische pijnen: smeer de gewrichten ermee in. Het verlicht de pijn en
maakt de gewrichten minder stram.
• Als je salie toevoegt aan vette gerechten,
dan worden deze beter verteerbaar.
• Salie is verwarmend.
Wat gebruik je?
Gebruik het blad vóór de bloei, dan zit er
de meeste medicinale werking in. Let op:
gebruik gematigd bij zwangerschap. Het
is een te sterk kruid voor baby’s, dus niet
gebruiken bij borstvoeding.

Je huis zuiveren?
De bladeren van witte salie
kun je ook gebruiken om
wierook van te maken

MEDICIJNKASTJE
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‘Ik durf weer aan

een toekom
te denken’

Augustus vorig jaar viel Maarten van den Bergh (26)
als vrijwilliger bij de Kinder Vakantie Spelen van een
ladder. Hij hield er een hoge dwarslaesie aan over. Hij
krijgt bij zijn revalidatie veel steun; ook van zijn collega’s
en werkgever. Hoe dat zo komt, vertellen ze in Hier!

A

ls hovenier en boom
verzorger was Maarten
tot die tijd regelmatig
ook in de tuinen van
Kaag en Braassem te vin
den. Op het noodlottige moment was
hij bezig met het afbreken van het
huttenbouwterrein in Ter Aar. Van de
houten welkomstpoort, om precies te
zijn. Een bord klapte naar beneden, de
ladder werd weggeslagen en Maarten
viel op de grond. Hij wist meteen dat
het foute boel was: het gevoel in zijn
benen was weg.

Zelf tandenpoetsen

Na negen maanden ziekenhuis
opnames, operaties en revalideren,
zit hij nu bijna aan het eind van zijn
revalidatieproces. Naar omstandig
heden maakt hij het goed. Maarten: ‘De
ADL, de algemeen dagelijkse levens
verrichtingen, lukken al redelijk zelf
standig. Met aankleden word ik nog
geholpen, maar ik kan zelf een vest
aantrekken en mijn tandenpoetsen.
Nu ben ik bezig om transfers te maken.
Dat wil zeggen: om van mijn rolstoel
naar mijn bed of de auto te kunnen. Dat
scheelt straks veel taxikosten. Ik ben

lang, 1.90 meter, en dat is best lastig. Ik
heb nog steeds veel hulp nodig.’

Nog nooit ziek geweest

Ook als werkgever schrik je enorm als
je zulk schrikwekkend nieuws krijgt.
Maarten werkte vanaf zijn opleiding
al bij Visser Tuinen in Leimuiden en
paste naadloos in het team.
Wiljan Visser: ‘We waren er kapot van.
De eerste dagen was nog niet helemaal
duidelijk wat er precies met Maarten
aan de hand was. Het klonk niet goed.
Wij werken in de zomerperiode ge
woon door, Maarten ook. Alleen voor
de huttenbouwperiode nam ie altijd
vrij. Die kindervakantieweek, dát was
zijn vakantie. Toen het afschuwelijke
nieuws binnendruppelde, was ieder
een verslagen. Zodra het kon, gingen
wij als collega’s bij hem op bezoek in
het ziekenhuis.’
Behalve als collega en vriend, had het
ongeluk ook impact op het bedrijf.
Wiljan: ‘Maarten had zich gespecifi
ceerd in boomverzorging, hij was de
enige die dat werk deed. Dat was even
schakelen. Gelukkig werkten we al
vaker samen met een ander gespecia
liseerd boombedrijf. Dat heeft ons toen

geholpen.’ Ook moest Wiljan Maarten
aanmelden voor ziekteverzuim. ‘En dat
terwijl hij echt nog nooit één dag ziek
is geweest. Deze langdurige procedure
is voor mij ook nieuw. Omdat wel
duidelijk is dat Maarten niet meer kan
terugkeren in het werk dat hij deed,
is inmiddels geregeld dat hij niet hoeft
te re-integreren. Dat hij niet op gesprek
hoeft om te kijken wat hij eventueel
nog zou kúnnen doen. Dat is erg con
fronterend en daar zit Maarten niet op
te wachten.’

Huis aangepast

‘Nee, als hovenier zal ik wel niet meer
aan de bak kunnen’, vertelt ook Maar
ten. ‘Hoewel ik het werk nog steeds
volg en ook nog steeds in de groepsapp
zit. Visser Tuinen is een hecht bedrijf,
iedereen kent elkaar goed.’ Voor enig
schuldgevoel naar wie of wat dan ook
heeft hij nog helemaal geen tijd gehad.
‘Na het herstellen van mijn operaties
is al mijn tijd in de revalidatie gaan
zitten. Ik zal waarschijnlijk worden
afgekeurd voor het hovenierswerk,
maar wil zeker wel weer gaan werken.
Iets doen. Alleen als wat, dat weet ik
nog niet.’
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Ook Wiljan kijkt nog niet te ver in de
toekomst. ‘Fysiek werk wordt lastig,
maar aan de andere kant: ik weet het
echt niet. De technieken gaan razend
hard. Vroeger had je ook niet gedacht
dat er spraaksoftware zou komen. Dus
misschien ligt er voor Maarten een
andere rol weggelegd. Bij ons, of bij een
ander bedrijf,
dat weet ik
niet. Hij heeft
in ieder geval
veel
kennis
van
zaken,
daar kan hij
absoluut iets
mee.’
Vooralsnog ligt
de focus nu op
verder revalideren en dan terugkeren naar zijn huis.
Zelfstandig wonen zal Maarten alleen
lukken met dagelijkse zorgmomenten. Toch is dat wel zijn streven: weer
naar zijn eigen appartement op de begane grond. ‘Als ik straks klaar ben met
revalideren, is op dit moment plaatsing
in een verpleeghuis voor ouderen mijn
enige optie. Iets wat je als 26-jarige niet

Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Arno Massee (Wiljan),
Marnella Verschoor (Maarten)

H E L P M A A RT
EN NAAR
H U IS!

Maartens doel
is terugkeren na
ar zijn
eigen woning.
Voor de aanp
assingen in zijn hu
is is 60.000 eu
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k
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huis.nl.
Doneren kan oo
k: via rekening
nummer NL08
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0352 4863 68
t.n.v.
Stichting
Help
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wilt. Maar ja, mijn huis is nog niet verbouwd en dat kan nog wel even duren.’
Om terug te kunnen moet zijn huis
drastisch worden aangepast. Maarten: ‘Ik heb een slaapkamer met tillift
nodig en een aangepaste wc, keuken en
badkamer, met aanrecht en wastafel op
de juiste hoogte, zodat ik er met een rolstoel goed bij kan. Een duurzame, func-

lukt, moet ik mijn appartement verkopen, vrees ik, en zal ik mijn eigen
huis moeten opeten. Dat is op de lange
termijn niet genoeg, want ik zou geen
huursubsidie krijgen en heb ook nog
vrijwel geen pensioen.’

Crowdfunding

Wiljan vindt het prachtig dat er

‘Als Maarten straks teruggaat
naar huis, zorgen wij dat zijn tuin,
die echt zijn kindje is,
rolstoelvriendelijk is aangepast’
tionele aanpassing kost veel geld. Een
zorgunit in m’n tuin zou het beste zijn.’
De betrokken WMO-instantie vergoed
wel wat, maar niet alles. Daarom zijn
vrienden en collega’s enkele maanden
geleden een crowdfundingsactie gestart. ‘Daar ben ik echt superblij mee,
nu durf ik weer aan een toekomst te
denken. Zonder hen heb ik geen idee
hoe ik dit op moet lossen. Als het niet

collega’s zijn die de crowdfunding hebben opgepakt. ‘Alleen zo jammer dat
coronacrisis roet in het eten heeft gegooid. Veel acties zijn daardoor niet
doorgegaan.’ Eén ding weet Wiljan
wel. ‘Als Maarten straks teruggaat
naar huis, zorgen wij dat zijn tuin, die
echt zijn kindje is, rolstoelvriendelijk
is aangepast. En natuurlijk blijven we
hem helpen met al het onderhoud.’
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Foto’s uitgelicht! 			 Anka van Schaaik-Neele

Hier! in de regio daagt Felix Verschoor 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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Tekst: Wendy de Liefde
Redactionele samenwerking

 an zolderkamer naar
V
tweede vestiging
Binnen zitten was niks voor
hem. En ook van werken
voor een baas werd hij niet
gelukkig. Daarom begon
Jos van der Ploeg in 1980
voor zichzelf. Anno 2020
bestaat Ploeg kozijnen, ooit
begonnen als Timmerwerk
v.d. Ploeg Roelofarendsveen,
alweer veertig jaar.

Het huidige pand

Jos (64) is inmiddels geen Algemeen
Directeur meer, maar nog altijd nauw
betrokken bij ‘zijn kindje’. Hier! in de
regio kijkt met hem mee terug op de
afgelopen veertig jaar.

van het materiaal. Inmiddels hebben we
net de sleutel gekregen van ons tweede
pand aan de Haverstraat 19 in NieuwVennep. Een mooie stap richting de
toekomst, waar ik natuurlijk trots op ben.’

Hoe is Ploeg kozijnen eigenlijk ooit
ontstaan?
‘Ons eerste ‘kantoor’ was nog de kamer
waar ik met mijn broers sliep, in mijn
ouderlijk huis. Ik had daarnaast een
kleine werkplaats. Mijn vriendin Cock
hielp in die tijd met de administratie. Met
haar ben ik inmiddels al bijna veertig jaar
gelukkig getrouwd.’

Vanaf de start is Ploeg kozijnen een
familiebedrijf. Hoe heb je dat ervaren?
‘Heel prettig. Doordat je jezelf tegenover je
familie wil bewijzen, staat kwaliteit al
vanaf het begin hoog in het vaandel.’

Ah, het welbekende ‘zolderkamertje’!
‘Klopt. Maar dat werd al snel te klein. We
verhuisden in 1982 naar ons huis op het
Zuideinde. Daar zat een werkplaats naast.
Die was zo’n zeventig vierkante meter en
had gaten in de muur, waar de langere profielen doorheen konden. In 1988 betrokken
we ons nieuwe pand op de Lasso. Hadden
we ineens achthonderd vierkante meter
aan ruimte, met eigen werkplaatsen en
een showroom. Toen zaten we overigens
al in de kunststof kozijnen. Vrij nieuw in
die tijd, maar wij geloofden in de kwaliteit

Jos van
der Ploeg

Wat maakt jou een goede werkgever?
‘Lastig om van jezelf te zeggen. Ik vind
het in elk geval belangrijk dat mensen het
naar hun zin hebben. Daarbij geef ik ze
graag de vrijheid om hun expertise goed
uit te oefenen. En ik sta voor openheid,
dus hoop ik gewoon dat iedereen de deur
voor elkaar open houdt. Maar volgens mij
slagen we daar aardig in.’
Terugkijkend: wat zijn je mooiste herinneringen aan veertig jaar Ploeg kozijnen?
‘Ik denk de opening van mijn eerste werkplaats op het Zuideinde. Maar ook de
andere verhuizingen zie ik als mijlpalen.
En de keurmerken, hè? Ik voelde me enorm
vereerd toen ik mocht plaatsnemen in het

Het eerste officiële
bedrijfspand, waar Ploeg
kozijnen tot en met 1988
gevestigd was
VKG-bestuur. Toen de branche zei: ‘Jou
willen we bij de commissie.’’
Wat wil je het bedrijf nog meegeven?
‘Zoals ik al aanstipte: laten we open
blijven naar elkaar. Ga uit van de goede
bedoelingen van de ander, heb niet te snel
je mening klaar. Mijn opvolger Ronald
doet het al ontzettend goed, maar als ik
dan toch iets moet noemen, hoop ik dat
hij blijft luisteren naar de gesprekken in
de wandelgangen. En verder duim ik dat
iedereen in deze tijd gezond blijft en we
ons jubileumfeest snel kunnen inhalen.’

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Best Budget

Starter in de regio!

BIGGER

& better

DEALS

Je geldzaken
(weer)
op orde

-50%

€ 7.973,€ 3.984,-

Extra

-10%

€ 3.586,-

MEERPRIJS
INDUCTIE

€ 249,-

Bianca werkte al twintig jaar in de financiële sector toen ze
vorig jaar het roer omgooide. Ze miste het maatschappelijke deel
in haar werk en wilde meer betrokken zijn bij de mens. Bianca
besloot de opleidingen Budgetcoach en Schuldhulpverlener te
volgen. In beide vakken is zij nu gecertificeerd.
Samen met haar klanten gaat ze op zoek naar een gezonde
financiële situatie. Ze begint met het vinden van een balans in de
inkomsten en uitgaven. ‘Met als doel dat je op lange termijn zelf
de financiën gezond kunt houden. Ook help ik met het uitzoeken of je recht hebt op toeslagen of regelingen.’ Haar doelgroep
is groot: ‘Mensen die het overzicht kwijt zijn, maar bijvoorbeeld
ook werkgevers die zien dat een van hun werknemers zijn of haar
financiën niet onder controle heeft.’

WAT GAAT ER MIS?

best deal!

-50% € 4.798,€ 9.595,-

Noordeinde 116A • LEIMUIDEN

Tel. 0172 506 130 • www.bestbudgetkeukens.nl
Alle prijzen en
informatie in deze
advertentie zijn
onder voorbehoud
van fouten en
wijzigingen .

Acties zijn geldig
t/m 11 juli 2020.
Informeer naar
de voorwaarden.

LEIMUIDEN
H03 Budget Balance_JH.indd 20

Wie de touwtjes even niet aan elkaar kan vastknopen, heeft niet
per definitie een laag inkomen, vertelt Bianca. ‘Sinds ons geld
vooral digitaal is, ben je sneller het overzicht kwijt. Je houdt je
pasje tegen een apparaat en je hebt betaald. Soms heeft iemand
veel kredieten afgesloten of koopt iemand spullen om emoties
te onderdrukken. Met mijn inlevingsvermogen kan ik achterhalen
wat er misgaat en leer ik mijn klanten het uitgavepatroon aan te
passen.’
Naast een budgetcoachingstraject kun je bij Bianca terecht voor
een maandelijkse check. ‘Een periodieke ondersteuning, waarbij
ik kijk of het goed gaat met de inkomsten en uitgaven en advies
geef. Ik werk op een laagdrempelige manier, vaak bij de mensen
thuis of online. Mensen vinden het vaak heel erg als ze het overzicht kwijt zijn, ze schamen zich. Ik help ze graag weer op weg
met alles op een rijtje zetten.’

Budget Balance 4 You
Oude Wetering

Redactionele samenwerking

SUPERDEAL

Bianca Warmerdam uit Oude Wetering startte
onlangs Budget Balance 4 You, een praktijk voor
budgetcoaching.

Tekst: Alice Bakker		

best deal!

www.budgetbalance4you.nl
06 - 3047 8546
09-06-2020 15:02

Feest
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein, Studio 071
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Met z’n allen u
26, 27 en 28 juni staat Samen Uit Samen Thuis (SUST)
op het programma. Een gratis online festival voor alle
inwoners van Kaag en Braassem en omgeving. Het
organisatieteam is hard aan het werk voor het aller
eerste lokale festival waar iedereen voor thuisblijft.
Oude Ade

Samen Uit, Samen Thuis is een Festiviral: een viraal festival dat je kunt volgen
in je eigen achtertuin. Of op de bank,
mocht het weer tegenzitten. Via vijf film
studio’s, een radiostudio en een airstreambus brengt de organisatie plezier bij de
mensen thuis. Hierbij wordt elk dorp in de
gemeente betrokken.
Via www.festiviral.nl krijg je toegang
tot alle hoeken en gaten van het online
terrein. En zoals dat hoort bij een festival,
is er een blokkenschema en kun je zelf
kiezen aan welke interactieve activiteit je
meedoet of welk liveoptreden je bekijkt.
Zelfs met een koud glas drinken ‘ouwehoeren’ met andere festivalgangers is
in het cybercafé mogelijk. De doelgroep
voor dit festival? Alle inwoners van Kaag
en Braassem. Echt iedereen, van jong
tot oud.

LIVESTREAMS
UIT HET VET

Initiatiefnemers zijn Roel Bettonviel
en Cas van Brussel. Roel is een van de
oprichters van Beeldr, een marketing- en
communicatiebureau in Leiden; Cas van
Doorgedraaid Sfeeringenieurs, ook in Leiden. ‘Wij zorgen voor sfeer op elke plek,
maar normaal vooral op festivals die op
dit moment geen doorgang vinden’, vertelt Cas. ‘Ook run ik met drie compagnons
de Wibar, een Leidse club en evenementenlocatie. Allebei bedrijven in de evenementensector, die op zijn gat ligt. Er wordt
wat gevraagd van je creativiteit.’ Hoewel
beide mannen er op dit moment niet meer
wonen, ligt hun hart bij de gemeente waar
ze opgroeiden: Kaag en Braassem. Roel:
‘In deze rare tijd wil ik iets organiseren wat
vooral voor positieve energie zorgt.’

Rijpwetering

Roelofarendsveen

De bedrijven van Roel en Cas waren al
verenigd in Storezender. Cas: ‘Storezender biedt bedrijven en organisaties
livestreams aan. Nu evenementen ‘in real
life’ niet door kunnen gaan, hebben we dat
weer uit het vet gehaald. We organiseren
live-evenementen waarmee je interactief publiek trekt. Wij regelen de techniek
rondom een livestream en inhoudelijk
zorgen we samen voor het programma.
Met Samen Uit, Samen Thuis is dat niet
anders. Toen de online bingo van de
Vergulde Vos, die we met Storezender
hebben georganiseerd, zo’n ontzettend
groot lokaal succes bleek, was het tijd
om dit uit te breiden. Het is in coronatijd
gevormd, samenwerking zorgt voor
goede dingen.’ Roel: ‘We wilden iets
tofs gaan doen voor de hele gemeente.
We gaan met zijn allen uit en blijven
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V.l.n.r.: Herke Tuinstra, Paul Krijger, Arjan van Leeuwen, Cas van Brussel en Roel Bettonviel.

maar dan thuis

Rijnsaterwoude

Oude Wetering

Bilderdam

toch thuis. We vinden het belangrijk om
iedereen een podium te geven en kunst
en cultuur zichtbaar te maken. Zo
ontstaat er nog meer bewustzijn voor je
eigen omgeving. We zoeken elkaar in
deze tijd op andere manieren op.’ Nog niet
alle plannen zijn op het moment van het
interview concreet, maar één ding staat
voor de organisatie als een paal boven
water. ‘We willen starten met een grote
vrijdagmiddagborrel. En de burgemeester
opent het festival.’

STUDIO’S EN
FILMOPNAMES

Naast Roel en Cas bestaat de organisa
tie uit Herke Tuinstra, opgegroeid in Rijp
wetering en onder meer werkzaam als dj,
Arjen van Leeuwen uit Rijpwetering,
eigenaar van eetcafé De Vergulde Vos,

Hoogmade

Woubrugge

Paul Krijger uit Leimuiden, freelancer in
de evenementenbranche, Len van Brussel,
Cas’ broer en compagnon en Oude
Weteringer Kris Boris Beuk, videoman bij
Beeldr. Ze werken allemaal in een sector
die het moeilijk heeft en zijn stuk voor
stuk gebrand op het organiseren van een
onvergetelijk evenement. De drijfveer
is het samen te doen, leuke mensen
ontmoeten uit de hele gemeente en iets
neerzetten waar nog lang op wordt terug
gekeken. De kracht van de samengestelde
groep is dat ze een breed netwerk hebben
en weten wat er nodig is om een feest te
organiseren.
Het laatste weekend van juni is bewust
gekozen. Roel: ‘Ten eerste omdat vanaf
1 juli de maatregelen rondom corona
soepeler worden en er weer meer mag.
Maar ook omdat het nog vóór de vakan

Kaag

Leimuiden

Nieuwe Wetering

ties is. Het is nu relevant. Begon het met
de bingo van de Vergulde Vos, het voelt nu
als het organiseren van tweehonderd bin
go’s tegelijk. Spannend, maar ook vet. Al
les wat dicht is en niet meer kan, bestaat
nog steeds wel; dat willen we laten zien.’
De studio’s voor de filmopnames wor
den tijdelijk opgesteld. De organisatie
is erg blij met de medewerking van HS
Events, Solid rental en Backline rental en
BITS workspace op industrieterrein De
Lasso. ‘Super dat HS Events, een evene
mentenbureau dat op dit moment ook
stilligt door de maatregelen, de hal
beschikbaar heeft gesteld. Daar wordt
ook een keuken geïnstalleerd voor de
verschillende kookworkshops die we
via de livestreams aanbieden en er
worden ook drie studio’s opgebouwd
waaronder het grootste livepodium. Bij
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BITS workspace, normaal gesproken een
ﬂexwerkplek waar je een bureau of kantoor kunt huren, worden twee ﬁlmstudio’s
en een radiostudio opgebouwd. Hier komen we ook samen om plannen te maken
en alles door te spreken. Zonder die medewerking is een festival van dit formaat
niet te organiseren.’ Ook de hoofdsponsors die het evenement steunen zijn voor
het organisatieteam onmisbaar. ‘Hier! in
de regio, Rabobank, Verdel ICT&Media,
Infogroen/Van Wal, Dobbe Transport,
Solid Rental, Backline Rental, Ruiten
Foodpack en It’s your hair ze hebben
allemaal toegezegd mee te werken.
Bij Dobbe gaan we zelfs vanaf het dak
streamen. En Jan Akerboom heeft toegezegd om onze bus te beletteren. Mooi hoe
alle handen ineengeslagen worden.’

MAAR HÓE DAN?

Het idee is als volgt: je waant je op een
festival, maar zit gewoon thuis in je eigen
tuin. Muntjes kopen is niet nodig, alleen
een wandeling naar je eigen koelkast.
Eten kun je gewoon bestellen en natuurlijk
wordt dat bij je thuisgebracht. Roel: ‘Verschillende horecaondernemers werken
mee. Normaal geef je geld uit aan de bar,
nu ben je van alle gemakken voorzien. Wil
je niks missen, dan hoef je niet eens te
koken. Het is een nieuwe manier van uitgaan. In de chatroom kun je contact maken met andere festivalbezoekers. Voor
de workshops die we aanbieden moet je je
vooraf inschrijven, waarbij je bijvoorbeeld
ook de ingrediënten voor een kookworkshop vooraf bestelt. Ook voor proeverijen
kun je pakketten bestellen. Alles wat we
aanbieden, komt uit de gemeente.’
De workshops en proeverijen in het programma gaan alle kanten op. Van bloemschikken tot koken en van yoga tot kaas
proeven. Voor volwassenen én voor kinderen. Zelfs de bingo van de Vergulde Vos
– waar alles mee begon – komt weer in
het festivalschema terug. Dat maakt dat
voor écht iedereen iets in het programma
te vinden is.
Niet alleen online gebeurt van alles, ook
op straat. Maar dan wel verantwoord,
volgens de RIVM-maatregelen. In de
horeca mogen op dit moment dertig mensen bij elkaar komen, dus ook daar biedt
SUST vertier aan. Daarnaast rijdt er een

airstreambus rond. ‘Dat is een camper
waarin een mobiele studio is gebouwd’,
vertelt Cas. ‘Met deze bus willen we de
gemeente doorkruisen om elk plekje te
laten zien, in alle dorpen en buurtschappen. Van Woubrugge tot Bilderdam en van
Rijpwetering tot Kaageiland. Met een
reporter gaan we alle dorpen langs. We
gaan sfeerproeven, bedrijven in de watten
leggen en rijden langs straatactiviteiten
en kleine straatfeestjes. Er is een cameraploeg aan boord voor het ﬁlmen on the
road.’

D E M A K E R S VA N D E S I G N

LOKALE HULP

Kaag en Braassem heeft 12.000 woningen en zo’n 28.000 inwoners. ‘Het
zou tof zijn als we 5.000 tot 10.000
mensen met ons festival kunnen
bereiken. En misschien wel meer.’ Om
zoveel mogelijk mensen in de gemeente
te bereiken, is ingezet op lokale organisaties en hun achterban. ‘We kunnen het niet
alleen. In onze gemeente zijn zoveel actieve mensen, daar maken we graag gebruik
van. Denk eens aan alle feesten die de afgelopen tijd niet door konden gaan, sportclubs die niet open mochten. Vrijwilligers
staan te trappelen om weer iets te organiseren. Theatervoorstellingen van WIJ
Presenteert werden afgelast, SplotsZ en
Meddle konden niet open, we hebben ze
allemaal bereid gevonden mee te werken.
Heel veel lokale bandjes hadden ineens
een lege agenda. Komen Lopen en Lekker
Weer komen op het virale festival optreden en uiteraard gaan we meezingen met
Wim Loos. Er staan theatervoorstellingen
van WIJ Presenteert op het programma.
Kroegen en bedrijven hebben we benaderd, maar ook de kerken. USM is weer van
stal gehaald, Veens Verbond en Rave van
Fortuin gaan iets doen en misschien
komen er rare fratsen van de zolder
van HOEK. Kaag en Braassem Promotie zorgt voor een virtuele invulling, we
zenden ﬁlms uit en documentaires. Er
komt zelfs een Kaag en Braassem Voetbal
Kampioenschap, waarbij we de zes
voetbalverenigingen uitdagen het tegen
elkaar op te nemen met hooghouden en
zo. We slaan bruggen en willen iedereen
verbinden.’

VAN DER GEEST
TRAPPEN
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Blijf tijdens het festiviral op
de hoogte met de Hier online-app!
Elk steentje is er

een

Je kunt het fest
iviral Samen Ui
t
Samen Thuis gr
atis bezoeken.
Wel kun je even
tueel online ee
n
donatie te doen
. Met een gebrui
ke
rsproﬁel kun je ov
eral terecht.
Wil je de organi
satie bij voorba
at
steunen, dan ka
n dat door hun
merchandise te
kopen. Ze hebb
en
‘vette streetwea
r’ en nog veel m
ee
r.
Op
de website vind
je van alles waa
rm
ee
je er tijdens Sa
men Uit, Samen
Thuis
Festiviral in stijl
bij zit, dat laatst
e
weekend van ju
ni.

Hier! in de regio maakt een verslag van het Samen Uit
Samen Thuis festiviral. Zo mis je niets van wat er allemaal
gebeurt in het weekend van 26, 27 en 28 juni.
De Hier! in de regio-app is gratis te downloaden voor
mobiele telefoon en tablet.
SCAN HIER!

SCAN HIER!

Kijk voor meer
informatie én vo
or alle
merchandise op
www.festiviral.n
l.
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Wat valt er te doen?
LIVEMUZIEK

Een festival zonder livemuziek is natuurlijk als een biertje
zonder schuimkraag, en dat begrijpen we bij Samen Uit Samen
Thuis maar al te goed. Daarom hebben wij Kaag en Braassems
beste muzikanten uit het stof getrokken en zorgen we er ook
voor dat jij thuis vanaf je bank de interactie kunt opzoeken
met wellicht wel jouw nieuwe favoriete band. Geen suf online
optreden, maar een volwaardig festivaloptreden. Dit maken wij
gewoon mogelijk in jouw huiskamer.

DJ’S

De heupen moeten goed
worden
losgeschud,
want na al die weken quarantaine is iedereen wel toe aan een
dansje. Tijdens Samen Uit Samen Thuis passeren er voldoende dj’s de revue om daarvoor te zorgen. Denk aan de lekkerste
meezingers, proud-to-be-fout-muziek, vieze glijers en hip-hop.
En nog vele genres waarmee je lekker uit je slof kunt schieten.

mensen de competitie met elkaar aan gaan? Dat komt dan
goed uit, want tijdens de Six SUST Gemeente League strijden
de zes voetbalverenigingen uit Kaag en Braassem met elkaar
om de felbegeerde gouden bal en eeuwige roem.

WORKSHOPS/PROEVERIJEN/
BINGO’S/VERHALEN

Altijd al willen weten waarom dat wijntje zoveel lekkerder
smaakt als je er moeilijker bij gaat kijken? Of ben je een gigantische kaasliefhebber? Doe dan mee met een van de vele
workshops tijdens het Samen Uit Samen Thuis Festiviral.
Want je kunt het zo gek niet bedenken of wij leren het je. Wil je
leren bloemschikken, een creatieve workshop volgen, je haren
doen of hoe je een lekkere laag make-up opbrengt? Geen probleem, er is voor ieder wat wils. Bestel jouw thuispakket bij een
van de deelnemende ondernemers, zet de datum en tijd in je
agenda en tune-in.

THEATER

DOCU/FILM

Even klaar met al het
dans- en springgeweld? Mooi. Dan kun je lekker meegenieten van verschillende
theateroptredens. Kaag en Braassem staat bekend om haar
mooie en talentvolle theaterverenigingen en ook die willen we
maar wat graag een podium bieden. Dus ben je klaar? Voetjes
op tafel, rug in de bankleuning en genieten maar.

Je kennis bijspijkeren of gewoon een lekker lokaal filmpje
pakken is tijdens Samen Uit Samen Thuis geen enkel probleem.
We laten je de mooiste films en documentaires van lokale
bodem zien: ga mee op reis door de mooiste stukjes natuur van
Kaag en Braassem met Niko en Frans, bekijk een van de beste
speelfilms van theaterverenigingen uit Kaag en Braassem of
kijk mee naar de Oudejaarsconference van 2019.

Uiteraard is interactie een van de belangrijkste aspecten
bij een festival. Daarom mag ook zeker het spelelement niet
ontbreken binnen de verschillende livestreams. Zo is er bij
Samen Uit Samen Thuis Festiviral ook genoeg ruimte voor
een klein spelletje. Versla je huisgenootjes tijdens een goede
quiz, span de spieren even goed aan tijdens een heerlijke workout of win een boel prijzen tijdens de bingo. Kijk je liever hoe

Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Maak jij thuis ook wel
eens zandkoekjes met je vader of cupcakes met je moeder,
maar lukt dat eigenlijk nooit echt? Leer dan de fijne kneepjes
van het koekjesbakken. Ken jij Achterwerk in de Kast nog? Nee,
nooit gezien? Dan mag je dit niet missen! Ga er lekker klaar
voor zitten en laat het over je heen komen. En wellicht denken
je ouders wel: ‘hé verrek, dit ken ik nog!’

SPORT & SPEL

KIDS
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ON THE ROAD

Natuurlijk laten we je niet alleen maar dingen zien vanuit de
studio, we gaan ook op pad! Samen met onze razende reporter
bezoeken we alle stukjes van Kaag en Braassem en gaan we
langs bij de (op dat moment) meest interessante mensen, onze
beste vrienden (sponsors) en gaan we op zoek naar de meest
bizarre, leuke en grappige verhalen uit de gemeente.

RADIOSHOW

Naast alle mooie streams en uitzendingen die dit Festiviral
te bieden heeft. Zal er het hele weekend lang radio gemaakt
worden met recaps, slappe en sterke verhalen, kleine tastings,
geweldige radprijzen, spelletjes en ga zo maar door. Moet je
toch werken, zit je in het café of wil je entertainment op de
achtergrond? Tune in en luister mee met het geluid van Samen
Uit Samen Thuis Festiviral.

Hoe vind ik het online festival?
De online omgeving van het festivalterrein kun je bereiken via
het internet. Ga daarvoor naar www.festiviral.nl.
Wat kan ik op deze webpagina vinden?:
Op deze website vind je verschillende icoontjes waarop je
kunt klikken. Hierdoor kom je terecht in een nieuwe omgeving
waar op dat moment een activiteit gaande is. Het hele programma voor dit weekend is te vinden op de homepagina van
www.festiviral.nl.
Kan ik ook meedoen met de verschillende programma’s?
Jazeker! Om mee te doen met programma’s, zoals de workshops, zul je van tevoren spullen moeten bestellen en je
moeten inschrijven bij de lokale ondernemer. De verschillende workshops en hoe je deelneemt kun je ook vinden via
www.festiviral.nl. Zorg wel dat je je voor 24 juni inschrijft voor
de workshop die je wilt volgen!
Waar kan ik me inschrijven voor een workshop?
Dit doe je bij de lokale ondernemer die de workshop gaat
geven. Via de festivalsite navigeer je gemakkelijk naar de
website, de facebookpagina of het telefoonnummer van de
ondernemer en neem je contact op.
Moet ik, net als bij een offline festival, een kaartje kopen?
Oftewel: hoe krijg ik toegang?
Samen Uit Samen Thuis Festiviral is gratis, dus je hoeft geen
ticket te kopen! Wel heb je een virtueel festivalbandje nodig
om mee te kijken of mee te doen met een onderdeel uit het
programma. Zo kun je in het weekend van 26, 27 en 28 juni,
zelf kijken en deelnemen wanneer je wilt en waaraan je wilt.
Hiervoor hoef je alleen je naam, e-mailadres en dorp waar je
vandaan komt in te voeren.

Hier vast een selectie van programmaonderdelen
• Bierproeverij (’t Veen eten & drinken)
• De natuur van Kaag & Braassem met Frans, Kiek & Niko:
Q&A en docu.
• De Winkel Draait Door (Veenerick Boek & Kantoor)
• SIX SUST Gemeente League (competitie tussen de
voetbalclubs van K&B)
• Kappersworkshop (Loox Kappers)
• Foxy’s bingo (de Vergulde Vos)
• Workshop gezichtsbehandeling (Pouw Nail & Skinstudio)
• Zingen met Wim (Wim Loos)
• Eigenhuis & Thijs: Q&A over tuinproblemen
(Uit den Booghaard hoveniers)
• Komen Lopen
• Rave van Fortuin
• Lekker Weer
• MegaVrijdagMiddagBorrel
• Cursus Bloemschikken
• Kookworkshop (Bostel Brothers)
• Creatieve workshop met kunstimpuls (Atelier op Bestelling)
Bij het samenstellen van deze pagina was nog niet alles bekend
wat er allemaal gaat komen. Dus houd hiervoor de komende
dagen de website, Facebook- en Instagrampagina van Samen
Uit Samen Thuis Festiviral goed in de gaten. Dit kan natuurlijk
ook via de app van Hier! online.

Tot snel!
Tot SUST!
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HULP NODIG BIJ DE INRICHTING
VAN JOUW (THUIS)WERKPLEK?

Start
1 juli
2020

Betrouwbare apparatuur is onmisbaar om thuis efficiënt te

kunnen werken. Maar wat dacht je van een goed draadloos
netwerk of beveiligde opslag van jouw data?

Onze experts denken graag met je mee en komen langs

voor een vakkundige inrichting van jouw (thuis)werkplek.

Verdel ICT & Media | Veenderveld 32 | 2371 TV Roelofarendsveen
071-3310184 | info@verdel.nl | www.verdel.nl
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Aan wal groepsfeesten
Van wal groepsarrangementen
Fantastisch gelegen aan de Braassemermeer • Vanaf 20 personen
Meer informatie van-wal.nl
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TS BITS
WORKSPACE

Transport

INSPIRERENDE WERKPLEKKEN
ROELOFARENDSVEEN

•
•
•
•
•

TS BITS

Mis jij thuis de dynamiek van de werkvloer? Een praatje
bij de koffie, sparren met andere ondernemers en klanten professioneel ontvangen. Vanaf € 95 euro beschik je
al over een mooie werkplek bij BITS workspace.

Benelux
Frankrijk
Rest Europa
Luchtvracht
Kraantransport

WORKSPACE

Warehouse

• Op- en overslag
• Weblogistiek e-fulfilment
• Douane-entrepot
& Accijnsgoederen

ACTIE
Speciale actie voor Hier! in de Regio lezers: de eerste
maand gratis in de maand juni en juli. Voor meer
informatie e-mail naar info@bitsworkspace.nl

Special Care
• Koel- en Ambient
• Gevaarlijke stoffen
(ADR)/(PGS)
• Medicijnen (GDP)

Veenderveld 116
2371 TX
Roelofarendsveen
+31 (0)71 331 29 74
dobbetransport.nl

OR:
IALIST VO
ERVICE
UW SPEC
HOUD & S
ER
D
APK, ON
AUTO.NL
W.WERELD
O@WE
7030 - INF
071 - 331

.NL - WW
RELDAUTO

CONSERVENWEG 1 - 2371 DT ROELOFARENDSVEEN

www.lasso.events
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MOORENAUTO.NL
alles voor je auto, op één adres

Van der Meer
ROELOFARENDSVEEN - NIEUW VENNEP

ing
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Festivir

4 PERSONEN
LUXE BBQ
PAKKET

4 stuks Gemarineerde biefstuk
4 stuks Varkenshaas brochette
4 stuks Gemarineerde kipfilet
4 stuks Kalfsbiefstukspiesje
4 stuks Lamsrack voor maar

3950

Postbus 128, 2370 AC Roelofarendsveen - 0713312312
www.vandermeer.keurslager.nl - info@keurslagerijvandermeer.nl

Strategie
Branding
Huisstijlen
Websites
Drukwerk

kordaat.nl

Drukkerij Bakker

Pastoor Onelplein 22
2371 EZ Roelofarendsveen
071 331 45 23
info@drukkerij-bakker.nl
www.drukkerij-bakker.nl

VERNIEUWD!*
*Kwaliteit & service als van ouds.

SAMENSAMEN
UIT, UIT,SAMEN UIT,Alles al
SAMEN THUIS.
in huis?
SAMEN
SAMEN
Spoorstraat 34
2371 XC Roelofarendsveen
T. +31 71 3315200
E. info@stolpkab.nl
Spoorstraat 34
2371 XC Roelofarendsveen
T 071 3315200
E info@stolpkab.nl

www.stolpkab.nl
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Bestel ons ‘samen
uit samen thuis’
feestpakket!

POELVERS.NL

Enthousiasme,
plezier en nét
dat stapje extra
www.rietbroekmakelaardij.nl
info@rietbroekmakelaardij.nl

071 - 331 04 53
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SOLID RENTAL IS PARTNER VAN FESTIVIRAL.
SOLID
RENTAL
IS
LIVE
ONLINE.
SOLIDEN
RENTAL
IS PARTNER
PARTNER VAN
VAN FESTIVIRAL.
FESTIVIRAL.
LIVE
EN
ONLINE.
LIVE EN ONLINE.

WWW.SOLIDRENTAL.NL
Untitled-7 1

22-11-2019 20:57

WHERE DO
THOSE
EXTRAORDINARY
VIBES
COME
FROM?

WWW.SOLIDRENTAL.NL
WWW.SOLIDRENTAL.NL

TOT
STREAMS!

www.doorgedraaid.com
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Partner van
Samen uit
Samen thuis
Festiviral

Dé evenementenlocatie in de omgeving!
Ook voor festiviral.
PASTEURWEG 60 - DE LASSO NOORD
2371 DW ROELOFARENDSVEEN
071 303 0007
POWERED BY HS EVENTS

Veenderveld 110, 2371 TX Roelofarendsveen
T +31 (0)71 331 90 10 ruitenfoodpack.com

party
SAMEN UIT, SAMEN THUIS.
WIJ ZIJN ERBIJ!
JULLIE OOK?

R O E LO FA R E N D SV E E N

GOEDKOPE OPSLAGRUIMTE NODIG?



Huur per maand
7 dagen per week
toegankelijk

WWW. D E LASSO.N L
071 33 14 051 | info@delasso.nl

In Hier!
word je gezien!
NOORDEINDE 5, 2371 CM ROELOFARENDSVEEN
TEL: 071 331 6566 / WWW.ITSYOURHAIR.NL
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Sociaal

In voor een praatje?

Tekst:Alice Bakker

Voor veel ouderen betekenen de coronamaatregelen
dat ze een eenzame tijd beleven. De Driemaster
schakelde daarom het Rode Kruis in. Op 26 en
27 juni staat er bij elke 70+’er in Kaag en Braassem
een vrijwilliger aan de deur voor een praatje.

L

isa de Graaf, vrijwilliger bij het
Rode Kruis, coördineerde eenzelfde actie in Alphen aan den
Rijn en heeft nu de taak voor Kaag en
Braassem op zich genomen. ‘We gaan
drieduizend adressen langs. We bellen
aan, vragen hoe het gaat en blijven op
gepaste afstand. In Alphen hebben we
gezien dat de mensen dit erg prettig
vonden.’

250 vrijwilligers

Voor deze actie heeft het Rode
Kruis 250 vrijwilligers nodig. Peter
Lasschuijt, coördinator Noodhulp van
district Hollands Midden voor het
Rode Kruis, vertelt dat de organisatie
beschikt over een groot netwerk.
‘Onder de naam Ready2Help hebben
wij een oproep gedaan voor burgers
die inzetbaar zijn bij calamiteiten.
Landelijk hebben zich daar zo’n 88.000
mensen voor aangemeld. Onze vrijwilligers dragen een herkenbaar vestje
met ‘Ready2Help’ en ‘Rode Kruis’ erop.’
Lisa: ‘Ziet u iemand met zo’n vestje

voor de deur staan, dan kunt u gerust
opendoen. We komen niet bij u binnen
en houden anderhalve meter afstand.’
De reacties naar aanleiding van de actie in Alphen aan den Rijn zijn positief.
‘Door een gesprekje laten we de mensen weten dat er aan ze gedacht wordt,’
vertelt Lisa. ‘De een vertelde enthousiast dat ze zo blij was dat ze weer naar
de kapper mocht, terwijl iemand anders huilend aan de deur kwam, omdat
ze het zo ﬁjn vond dat er eindelijk eens
aan haar werd gevraagd hoe het met
haar ging. Als onze vrijwilligers constateren dat iemand extra aandacht
nodig heeft, dan wordt dat genoteerd.
Zo geven we de mensen niet alleen positieve aandacht, we bieden ook hulp.’

Puzzelboekje

Rettie Bentvelsen van De Driemaster
liep als vrijwilliger mee in Alphen.
Toen wethouders Floris Schoonderwoerd en Petra van der Wereld de wens
uitspraken om alle ouderen in deze
coronatijd te bereiken, was dat reden

om in Kaag en Braassem hetzelfde op
te zetten. Het Rode Kruis werkt daar
graag aan mee. Lisa: ‘Voor elke bewoner hebben we een informatief boekje
met belangrijke telefoonnummers en
een puzzelboekje voor de aﬂeiding.’
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V.l.n.r.: Lex Hoogenboom, Renee Verbraak,
Barry Verdel en Dirk Straathof

Geen diploma’s

Hij begon alleen, maar had al snel
een club systeembeheerders om
zich heen. Dat Barry Verdel twintig
jaar later hele bedrijfsprocessen zou
automatiseren, ging geleidelijk aan.
Saai is het nog altijd niet. Net zo
min als de ‘beruchte’ bedrijfsuitjes.

Toen hij op 14 januari 2000 zijn
bedrijfsplan schreef, was Barry
vast van plan geen personeel aan
te nemen. ‘Ik zou kleinere mkbbedrijven gaan helpen met hun
ICT. Ik wilde toen, behalve het uitvoeren, ook al meedenken,
adviseren. En inderdaad: dat zou ik alleen gaan doen.’
Gek genoeg heeft hij geen enkele vervolgopleiding afgemaakt. ‘Ik was in de eerste twee jaar van mijn hbo-opleiding
Management, economie en recht al snel meer bezig met
werken dan met mijn studie. Ik strandde in mijn derde jaar,
toen ik na twee jaar werken in 2002 op het Noordeinde de
eerste winkel opende. Op dat moment kwamen er vooral
vanuit de kwekers in de regio al veel ICT-vragen op me af.
Ik had wel meteen het idee dat dit weleens langdurig heel
interessant kon blijven.’ Barry besloot het groter aan te
pakken en toch te gaan voor eigen mensen. ‘Zo kon ik
meteen al de gewenste kwaliteit garanderen.’

Veense mentaliteit

De ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie gingen hard. Barry: ‘Ook toen al was
de rode draad: hoe kun je zoveel mogelijk mensen online
veilig laten samenwerken. Daarin is, behalve de manier
waarop je dat doet, eigenlijk niks veranderd.’ Die bedrijfsprocessen zijn dan ook echt zijn ding. ‘Inmiddels is het adviseren van bedrijven onze kernactiviteit. Waarbij ICT bij ons
natuurlijk niet veel anders is dan bij eenzelfde bedrijf in Amsterdam of Groningen. Maar de manier waarop wij werken, is
dat wel. De dorpse, Veense mentaliteit is voor mij belangrijk.
Dat we elkaar als collega’s kennen en samen geregeld een
biertje drinken. Ja, onze kwaliteitsnorm ligt steeds hoger, we

bedenken steeds hoogwaardiger
oplossingen, maar die mentaliteit
willen we niet kwijt. Daar besteden
we veel aandacht aan. Zo hebben
we nu, in coronatijd, in plaats van
de werkelijke vrijmibo elke vrijdag een digitale borrel.’ Ook naar buiten toe is de regionale
belangstelling er. ‘Ik ben en blijf een Veense ondernemer. Ik
wil hier graag altijd gevestigd blijven. Dan hoor je ook iets
terug te doen. De een sponsort een schaatsclub of cultureel event; wij sponsoren hardloopvereniging Plantaris. Zo
blijven we in het dorp meteen wat zichtbaarder.’

De volgende twintig

Wat wil hij nog voor de toekomst? ‘We zijn van een techneutenclub naar een consultancybedrijf gegaan. We doen nog
steeds technische dingen, maar willen ook in de toekomst
meer op die manier werken. Meer partnergericht gaan
adviseren. Meedenken. Heb je in de toekomst nog wel een
website nodig? Volstaat een goede app? En op het gebied
van High End Security: zijn al je bedrijfsgegevens goed beveiligd? Dat soort dingen. Dat verschilt natuurlijk per bedrijf,
per doelstelling, en daarin denken wij gericht mee.’
Maar eerst: het jubileum. Hoe gaan jullie dat – in deze
bizarre coronatijd – eigenlijk vieren? ‘Tja, dat was natuurlijk wel een dingetje. We hadden een programma voor het
hele jaar, inclusief presentjes, een feest en een dag met alle
collega’s en familie. Die activiteiten zijn nu in het water gevallen. We gaan het anders invullen, virtueel. En natuurlijk
houden we partybudget over voor later in het jaar. Het idee is
nu: niet ver weg, we houden het lokaal. Dat feest voor al onze
medewerkers gaat er komen. Want het succes van twintig
jaar bestaan, van ‘echte Verdellers’ zijn, dat willen we vieren.’
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Ondernemen

‘Van techneutenclub
naar consultancybedrijf’

Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

EARLY
ADOPTER

Lex
Hoogen
boom, senior ICT-

adviseur/consultant,
begon in 2002 als
stagiair bij Verdel.
Computers repareren deed hij al vanaf zijn
negende, dus was het niet zo gek dat hij
een ICT-opleiding ging doen. ‘We waren in
die tijd nog met z’n zessen. Ik repareerde
voornamelijk computers en af en toe een
server. Na mijn stage ben ik in de avond
uren blijven plakken. Ik rondde na mijn
mbo ook een hbo-opleiding af en ging
stagelopen bij een groot internationaal
bedrijf. Daar leerde ik dat mijn hart meer
lag bij een kleiner bedrijf. Ik wilde meehelpen, een bedrijf vooruithelpen. Verdel
was inmiddels flink aan het groeien, en in
een gesprek met Barry hebben we toen de
functie van accountmanager bedacht. Tot
die tijd deed hij alles nog zelf, vaak vanuit
de auto. Dat hebben we toen professioneler opgezet. Na 2015 ben ik me meer gaan
toeleggen op wat ik nu doe: nog steeds
adviseren, maar nu ook meer intern. Ik zit
in het managementteam, zorg ervoor dat
de training- en kennisontwikkeling van het
personeel up-to-date is en kijk welke producten we het beste kunnen voeren. Daarbij richt ik me vooral op de diensten van
Microsoft zoals Azure en 365. Er is sinds
2002 ontzettend veel veranderd. Van de
computerboer op de hoek zijn we gegroeid naar een professioneel ICT-bedrijf
met veel kennis. Er werken hier inmiddels
zo’n vijftig mensen. De motivatie is groot,
daar worden mensen ook op uitgezocht.
Er werken hier niet voor niets veel oud
gedienden, met hart voor de zaak.’

COMMUNI
CEREN IS
EEN VAK

Renee Verbraak

werkt sinds afgelopen
december
bij Verdel als media- en communicatieadviseur. ‘Veel
webbouwerskunnen natuurlijk een website neerzetten, maar wij leggen de focus
op een mix van een mooie site, goede
content en social media. Zodat onze klanten online optimaal presteren en vindbaar
zijn.’ Elke dag is haar agenda heel divers
gevuld. ‘Ik schrijf webteksten, digitale
nieuwsbrieven of socialmediaposts; uitvoerend of adviserend – net waar die
klant behoefte aan heeft. Ik schrijf voor
restaurants, winkeliers, bouwbedrijven,
tuinders. Heel breed en heel leuk. Belangrijk voor mijn werk is dat je je kunt inleven
in het bedrijf en de doelgroep. Wat wil je
overbrengen en hoe wil je dat dat overkomt? Klantcontact is ook belangrijk, dat
je een band opbouwt, waardoor er korte
lijntjes ontstaan.’ Na haar afstuderen had
ze bij willekeurig elk bedrijf aan de slag
gekund. Waarom werd het Verdel? ‘Natuurlijk stond de vacature me aan, maar
daarnaast: ondanks dat Verdel flink gegroeid is, hangt er nog steeds een gezellige sfeer. Dorps bijna. Ik woon vlakbij, was
al wel bekend met Verdel en het kwam op
me over als een bedrijf waar hard gewerkt
wordt en de sfeer goed is. En inmiddels
weet ik dat dat klopt. Het teamgevoel
is groot en dat wordt ook door de leuke
uitjes, actieve personeelsvereniging en de
gezellige vrijmibo’s in stand gehouden.’

DIE LAGE
DREMPELS

Dirk

Straathof

werkt sinds 2012
als
software
ontwikkelaar
bij
Verdel. Hij maakt
.NET maatwerk-applicaties voor klanten.
‘Van betaalmodules, een internationaal
bloemistenplatform, een oplossing voor
dat businessproces met honderden
Excelsheets tot bijvoorbeeld de Hier! in
de regio-app: wat een klant vraagt, dat
bouwen wij.’
Hij kwam van de afdeling Innovative Technology van ICT-gigant Getronics, maar
viel voor het laagdrempelige van Verdel.
‘Er zijn wel managers, maar die lopen
niet als zodanig rond. Bovendien was ik
voorheen dik twee uur onderweg. Toen
Barry op zoek was naar uitbreiding op
de developmentafdeling ben ik eens
vrijblijvend komen praten. Dat bleek
na dat eerste gesprek al snel goed te
passen. Nu woon en werk ik in de Veen:
heerlijk. Ik herinner me nog mijn eerste
werkdag: ik zat om half zes thuis op de
bank en kon gewoon nog boodschappen
doen. Ongekend!
De toekomst? Zolang Verdel mij nog wil
hebben, ga ik nergens anders heen, haha.
Ik heb leuk werk, in een leuke omgeving
en genoeg groeimogelijkheden. En op developmentgebied komen er alleen maar
nieuwe ontwikkelingen bij. De klanten zijn
heel veelzijdig, dus mijn werk is uitdagend
en interessant genoeg. Bovendien heb ik
nog nooit bij een bedrijf gewerkt waar we
zoveel bedrijfsuitjes hebben. Superleuk,
want zo leer je echt je collega’s kennen.
Ook diegenen die je niet elke dag ziet.’
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Op de gezonde toer
Gezonder leven is een combinatie van voeding, mind en bewegen.
Maar hoe zorg je ervoor dat alles in balans is? En hoe doen we
het qua gezond leven eigenlijk in Kaag en Braassem? Hier! ging
op onderzoek uit.
GEZOND ETEN

GEZONDE GEEST

Gezond eten is belangrijk voor een
gezond lijf. Gewichtsconsulent en
voedingsadviseur Rianne Koek van
Riact Coaching uit Roelofarendsveen vertelt hoe je dat de hele dag
door kunt doen.
‘Door gezond te eten kun je veel
bereiken. Je gaat lekkerder in je vel
zitten, je voelt je fitter en energieker, maar ook is het mogelijk
dat je ’s middags minder last hebt van dips, je huid kan rustiger
worden en er is een grote kans dat je beter slaapt. Veel mensen
hebben baat bij voeding die aansluit bij de schijf van vijf; voeding
die laag in zout is, zo min mogelijk toegevoegde suikers bevat en
vooral onverzadigd vet. Het verschil tussen verzadigd en onverzadigd vet? Verzadigd is verkeerd. Gebruik je gezonde verstand
als je iets koopt of eet. Check bijvoorbeeld het etiket en neem
voor jezelf de meest positieve variant. Wees ook niet te streng
voor jezelf. Gezond eten moet je leefstijl worden in plaats van
een tijdelijke aanpassing. Het is belangrijk om te weten wat je
eet. Een goede balans is dat tachtig procent van alles wat je eet
lekker en gezond is, en dat twintig procent lekker en ongezond is.
Om te zorgen dat je op een dag goed en voldoende eet, is het slim
om te plannen. Schrijf op wat je de komende dagen gaat eten. Zo
kun je bewuste keuzes maken en bijvoorbeeld inspelen op etentjes en kun je zo veel mogelijk variëren op een dag. Elke maaltijd
moet iets anders bevatten, maar het moet natuurlijk wel reëel
voor je boodschappen zijn. Om te zorgen dat je goed en gezond
eet, kun je het best zo veel mogelijk gezonde en lekkere producten in huis halen. Zet de gezonde producten voorin de kast, de
ongezonde achterin en zet de chocolade uit het zicht. Ga je naar
je werk? Neem dan zelf eten mee, want dan hoef je het niet te
kopen. Als je iets zelf maakt, dan weet je wat erin zit. Maak eens
wraps, couscoussalade, verse soep of neem lekkere paprikaatjes
en komkommerschijfjes mee om in hummus te dippen. Luister
naar je lichaam en probeer de signalen te onderscheiden: heb je
honger of gewoon lekkere trek? En onthoud: je hersenen geven
pas na twintig minuten het signaal af dat je verzadigd bent.’

Om je goed te voelen is het maar wat
belangrijk dat je geest in balans is.
Maar kom je weer even op adem?
En hoe kun je je focussen in die
chaotische werkomgeving? Ylonka
Kramers, eigenaar en docent van
Yoga-Touch in Roelofarendsveen,
weet als geen ander hoe je dat doet.
‘Een gezonde geest is in balans. Die reageert ondanks alle
zintuigelijke prikkels – zoals dingen die je ziet, hoort of ruikt – niet
gelijk op wat er om je heen gebeurt. Je moet de balans vinden
in wat er binnenkomt aan die prikkels, maar ook de balans in je
eigen gedachtegang en emoties. Je kunt in een bepaald
gevoel blijven hangen, maar je kunt het ook loslaten en parkeren.
De kracht van je geest is namelijk groot. Zit het daarboven niet
goed? Dan zit je waarschijnlijk ook niet lekker in je vel en geeft
je lijf signalen af. Met yoga kun je die dingen aanraken en opruimen. Maar hoe begin je daarmee? Zet de eerste stap naar een
gezonde geest en durf de stilte op te zoeken. Ga gewoon even
zitten. Een minuut zonder prikkels is al een begin. In stilte ga je
zien hoe druk het in je ‘mind’ is. Doe dit tijdens de afwas of als je
de was staat op te vouwen. Stapje voor stapje kun je dit verder
uitbreiden. In bedrijven wordt er veel gewerkt in kantoortuinen.
Daar is het eigenlijk nooit stil, terwijl dat juist zo goed voor je
is. Kun je je niet focussen of heb je stress? Om even tot rust te
komen, moet je ook daar uit die drukte stappen. Ga even naar
het toilet, zoek daar de stilte op en stap uit de energie. Focus
bewust op je adem, die heb je tenslotte altijd bij je. Tel tot tien en
let op je ademhaling. Ik durf te wedden dat je niet eens bij drie
komt zonder dat je afgeleid bent. Dit is echt iets wat je moet oefenen. Maar je kunt je hoofd ook leegmaken door iets te doen wat
jou plezier en ontspanning geeft. Ga bijvoorbeeld naar buiten en
voel bewust je voeten als je wandelt. Of ga borduren of breien,
zodat je je focus kunt verleggen. Voel je lijf, adem in en leer
ontspannen.’
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Gezond

Tekst: Yvette Hoogenboom,
Ilse van Staveren (portretten)
Beeld: Miranda Castelein

GEZOND BEWEGEN

Kom in beweging en houd je
gezondheid op peil. Artur Grigoryan,
personal trainer en eigenaar van
BodyArt in Roelofarendsveen, geeft
je tips hoe je je sporten en bewegen
eigen maakt.

MARCO VAN BOSTELEN (46)

Drukte
‘Mijn week is goed gevuld. Ik wandel, schaats en wielren
graag, ik heb een gezin en werk als pensioenadviseur;
een drukke baan waarvoor ik veel op pad ben en waarbij
er veel van me wordt gevraagd. Een paar jaar geleden
was de werkdruk erg hoog en kreeg ik het advies om wat
ontspanning te zoeken. En zo belandde ik bij Ylonka op
de yogamat.’

Tijd voor jezelf
‘Dat heeft mij heel erg geholpen en dat doet het nog
steeds. Je leert er ademhalingsoefeningen, waardoor je
weer helemaal rustig wordt. Maar je leert ook dingen die
je in lastige situaties helpen, hoe je rustig blijft en hoe
je anders en beter kunt reageren. Na een lesje hathayoga en een meditatie erachteraan ben ik weer helemaal
gereset en voel ik me weer lekker. Het is een moment voor
mezelf waarin ik even kan bijkomen. Heerlijk, ik had tien
jaar eerder moeten beginnen!’

‘Bewegen doe je omdat het mag
en kan, niet omdat het moet. Je
kunt van alles doen: buiten sporten, sporten in groepsverband
of in een sportschool. Door te bewegen werk je preventief aan
je gezondheid: je onderhoudt jezelf er als ware mee. Als je jong
bent, leg je met sporten een goede basis voor later. Ben je al wat
ouder? Dan kun je er door sporten voor zorgen dat je gezondheid niet afneemt. Van sporten ga je lekker in je vel zitten. Dat
komt onder andere door je hormoonbalans. Door flink te sporten
maak je het gelukshormoon endorfine aan en neemt het stress
hormoon cortisol af. Een stevige wandeling maken is al een
begin, maar voor die hormonen moet je hartslag echt omhoog.
Het belangrijkste is dat je iets doet wat je leuk vindt en wat bij je
doel past. Doe je iets tegen je zin in, dan ben je in het begin fanatiek en kun je het later niet meer opbrengen. Kies er bijvoorbeeld
voor om twee keer een sport te doen die je heel leuk vindt en
één keer een die goed voor je is. Je gedrag kan al blijvend veranderen vanaf drie maanden, maar bij een volwassen persoon
kan het je eigen maken van een nieuwe leefstijl zelfs twee jaar
duren. Probeer er dus achter te komen bij wat jouw lichaam en
geest past en wat jij vol kunt houden. Begeleid sporten of sporten in groepsverband kan hierbij helpen, maar je moet hier wel
voor openstaan. Om te beginnen is het goed om het bewegen te
integreren in je dagelijkse leven. Dat al kan heel goed op je werk.
Maak in de pauze een wandeling, pak de trap in plaats van de
lift of fiets naar je werk. Of initieer iets met je collega’s om gezamenlijk te gaan sporten. Wellicht wil ook je werkgever daarin iets
betekenen, want een fitte en gezonde werknemer betekent
minder stress, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Kleine dingen kunnen al het verschil maken.’
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YAVANNA BENNA (22)

Balans
‘Als mijn fysieke en mentale gezondheid in balans
zijn, dát betekent gezond leven voor mij. Als ik
goed in mijn vel zit, heb ik meer motivatie om te
sporten en gezond te eten. Daar focus ik me dus
het meest op. Het is belangrijk om tussendoor je
rustmomenten te blijven pakken. Dan zet ik mijn
telefoon uit en ga ik wandelen, mediteren of iets
creatiefs doen.’

Geen stress
‘Ik werk veel en probeer daarnaast ook nog
minimaal drie keer per week te sporten. Als ik het
overzicht begin te verliezen, trek ik aan de bel bij
mijn personal trainer. Samen zorgen we ervoor
dat ik niet in ongezonde patronen terugval. In
het weekend ben ik wat makkelijker voor mezelf.
Achteraf kan ik me daar schuldig over voelen,
maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Stress is
een van de grootste ziekteveroorzakers, daarom
vind ik ontspanning juist zo belangrijk.’

COEN STRAVER (12)

Hobby’s
‘Twee jaar geleden zocht ik naar een leuke teamsport en ben ik gaan basketballen. Ik doe dat
nog steeds elke week. Naast basketballen speel
ik soms buiten met vrienden. Dan gaan we bijvoorbeeld een potje voetballen. Ik vind het leuk
om te sporten, maar ik noem het niet per se ‘ontspannend’. Als ik wil ontspannen, ga ik lekker op
de bank liggen en filmpjes kijken op de iPad. Of
gamen met mijn vrienden, dat doe ik ook graag.’

Snoepen
‘Gezond eten is wel belangrijk, maar ongezond eten ook. Mijn favoriete gezonde maaltijd
zijn wraps. Maar ik vind pizza, patat of snoep
natuurlijk veel lekkerder. Ik voel me niet slecht
als ik soms iets ongezonds eet, juist lekker toch?
Ik sta positief in het leven en ben eigenlijk altijd
vrolijk. Positiviteit en leuke dingen doen vind ik ook
belangrijk voor je gezondheid.’
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LEILA BORST (24)

Verleidingen
‘Ik werk als assistent-bedrijfsleider in een koffie- en broodjeszaak en help ’s zomers op het terras van de camping
van mijn schoonouders. Ik ben dus de hele dag door met
eten en drinken bezig. Er staat superveel lekkers, maar
dat is inmiddels geen verleiding meer voor me. Vroeger
had ik nog weleens het gevoel dat die lekkere repen me
riepen.’

Lunch uit een bakje
‘Ik vind het belangrijk om mijn eten zelf te maken, zodat ik
weet wat erin zit. Op een vrije dag duik ik de keuken in en
maak ik granola en bananenbrood. Dat kan ik meenemen.
Als lunch neem ik vaak in een bakje restjes van de avond
ervoor mee. Ik merk dat ik, als ik een dag minder goed eet,
last krijg van een grote dip. Dat probeer ik te voorkomen.
Als ik de dag gezond begin, met eerst wat fruit en daarna
granola, dan heb ik daar op mijn werk de hele dag profijt
van.’

RON HOGENBOOM (53)

Voetballen
‘Door te sporten houd ik mezelf fysiek en mentaal
gezond. Ik zit nu al 46 jaar op voetbal en 31 jaar op tennis.
Ik beoefen beide sporten nog steeds elke week met veel
plezier. Ook fiets ik regelmatig met een groep vrienden en
loop ik hard.’

Gezelligheid
‘Het liefst doe ik het allemaal in een gezellige grote groep.
Achteraf met z’n allen een drankje doen – of iets anders
gezelligs – vind ik een belangrijk onderdeel. Eens in de
zoveel tijd hebben we bijvoorbeeld een uitje met z’n
allen. Dat soort tradities moet je erin houden. Sporten is
goed voor mijn lichaam, maar ook voor mijn hoofd. Voor
mij is het een manier van ontspannen. Ik voel geen genot als ik een hele zak snoep naar binnen werk, maar een
gebakje tussen het fietsen door moet kunnen. Het gaat
mij er vooral om dat ik het naar m’n zin heb.’
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SABINE VAN BOSTELEN (36)

Buiten sporten
‘Ik ben echt een buitenmens. Ik skeeler, kano, wandel en
fiets veel. Ook zwem ik veel in buitenwater. In koudere
tijden zwem ik wel in een binnenzwembad, maar zodra
het buiten, kan ben ik weer in het buitenwater te vinden. Ik
ben constant in beweging, zeven dagen per week. Zonder
uitzondering.’

Eten
‘Ik eet best veel en dat doe ik minimaal vijf dagen per
week gezond. Diëten en dat soort gedoe is niks voor mij.
Ik vind het juist ongezond om je daar zo extreem mee
bezig te houden. Ik ben een levensgenieter. Mijn favoriete
gezonde maaltijd is ‘Paprika-kaas-smeltsoep’: een goed
vullende soep met veel groenten erin. In het weekend is
het tijd voor mijn guilty pleasure: Ben & Jerry’s Cookie
Dough-ijs. Dat moet ook gewoon kunnen.’

MIA VAN STUIJVENBERG SIMONS (85)

Contact
‘Ik vind in beweging blijven en contact met anderen
onderhouden erg belangrijk op mijn leeftijd. Vrijdag
ochtend sport ik wekelijks met een groep en eens in de
twee weken ga ik sjoelen. Ook sta ik ingeschreven bij de
KBO (Katholieke Bond van Ouderen, red.). Daarmee ga ik
twee keer per jaar op vakantie. Thuis probeer ik drie of
vier keer per dag de trap op en af te lopen.’

Favorieten
‘Verder kan ik me gelukkig ook in mijn eentje vermaken. Ik
rijd veel auto, ik rijd graag nog grote afstanden. Ik pak dus
wel vaker de auto dan dat ik ga lopen of fietsen, maar dat
kan haast niet anders op mijn leeftijd. Ik ben geen fan van
groenten, nooit geweest. Ik probeer wel iedere dag een
warme maaltijd te eten. Maar ook ik zondig weleens! En
dat doe ik het liefst met Belgische chocola.’
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Starter in de regio!

Kennismaken met

Financieel adviseur Maurice van der Meer
werkte al veel samen met Have & Goed in
Leiderdorp. In zijn woonplaats Roelofarendsveen
zag hij dat in nieuwbouwproject De Post nog één
unit te huur was. Het werd de nieuwste locatie.

Van ski’s tot
de kerstboom

Voor al je
have en goed
Je gaat naar Have & Goed voor onafhankelijk financieel advies
op gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen of voor
een financiële planning. Een afspraak maken kan bij Maurice op
kantoor, maar ook in je eigen huis. ‘Wij begeleiden je van A tot Z.
Kom je bij ons met de vraag wat je kunt lenen, dan ondersteunen
wij je tot en met de spreekkamer van de notaris. Dat maakt het
heel persoonlijk. Ik ben blij met de vestiging in mijn eigen dorp. Ik
heb een goede klik met de mensen hier.’

Waar ze begonnen met zestig units, zijn dit er nu honderdveertig,
voor zowel particulieren als bedrijven. De units variëren van
tweeënhalf tot vijftien vierkante meter. De populairste maat is vijf
vierkante meter, een modaal schuurtje. Janny: ‘Je kunt er gebruik
van maken als je geen zolder hebt of maar een klein schuurtje.
Van tuinmeubelen tot ski’s en van de kerstboom tot kampeerspullen: er gaat van alles voorbij. Wij zijn er voor iedereen die
behoefte heeft aan ruimte, thuis wil ontspullen, in een verhuizing
zit of tijdelijk naar het buitenland vertrekt. En hoewel wij dachten
dat mensen vooral tijdelijk opslag nodig hadden, hebben we van
het begin af aan vaste klanten.’

Redactionele samenwerking

WEBSHOPMOGELIJKHEDEN

De meerwaarde van zijn werk noemt Maurice het ontzorgen. ‘Het
is niet nodig om wakker te liggen van je financiën. Als het maar
goed geregeld is. Na het afsluiten van een hypotheek of verzekering wordt er vaak jaren niet meer naar omgekeken. Zonde, want
je persoonlijke situatie verandert steeds. Binnen je gezin, qua
werk of in je arbeidsvoorwaarden. Het liefst kijken we er eens per
jaar kort naar en eens per drie jaar uitgebreid. Als je weet dat het
goed zit, kun je het loslaten.’

Tekst: Alice Bakker		

NIET WAKKER LIGGEN

Op de kop af tien jaar geleden openden Janny
en Leo Jansen Self-Storage aan de Lasso in
Roelofarendsveen. De behoefte aan verhuren
van tijdelijke opslag bleek groot.

Maurice kan zijn onafhankelijkheid garanderen, hij doet zaken
met meer dan twintig banken en verzekeraars. ‘Nadat we samen
de wensen in kaart hebben gebracht, gaan we op zoek naar een
hypotheek of verzekering met de beste voorwaarden. Voor elke
specifieke situatie is een product dat bij je past. Hoe fijn is het
dan dat ik vergelijkingsmateriaal aanbied? De uiteindelijke beslissing neem je zelf.’

Self Storage is altijd telefonisch bereikbaar en omdat je een
eigen sleutel hebt, kun je er altijd in. De verhuisbus is in de directe omgeving gratis te gebruiken voor het vervoer. Daarnaast
hebben Janny en Leo een standaard actie: wie langer dan drie
maanden huurt, krijgt de eerste maand gratis. Omdat ze tien jaar
bestaan, is er een extraatje. ‘Vanaf nu tot eind juli krijg je tien
procent korting op de huurprijs. Ongeacht de tijd dat je blijft.’

Have & Goed, Sotaweg 134B
Roelofarendsveen

Self-Storage De Lasso,
071-331 40 51
Kabelweg 80, Roelofarendsveen www.delasso.nl

KIJKEN EN VERGELIJKEN

H03 Self Storage + Starter Have en goed_JH.indd 42

071-820 03 61
www.havegoed.com

Ook bedrijven kunnen terecht bij Self-Storage. Bijvoorbeeld voor
je archief of de voorraad. Naast opslagruimtes verhuren Janny
en Leo ook vijf eenpersoonskantoortjes. ‘Ideaal in combinatie
met opslag, bijvoorbeeld voor iemand met een webshop, maar
de kantoortjes zijn ook los te huren. Coronaproof: er wordt goed
schoongemaakt en koffie en thee is inclusief. Ook handig als je
thuis moet werken, maar eigenlijk de ruimte niet hebt.’

TIJDELIJKE KORTING

42

09-06-2020 15:26

Sociaal
Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

Adviesraad Sociaal Domein

Op tijd invloed uitoefenen
Al tijdens het opstellen van nieuw beleid is de
Adviesraad Sociaal Domein alert. Je kunt beter
tijdens het proces invloed uitoefenen, dan
pas reageren als de inkt op het papier droog is.
‘Dan kun je er niets meer aan veranderen.’

D

e
coronapandemie
heerst,
de ‘intelligente lockdown’ in
Nederland wordt stapje voor
stapje opgeheven, de deur gaat weer
op een kiertje. Leny van Luling, voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein: ‘De mantelzorgers hebben
in deze tijd veel extra’s op hun bordje
gekregen. Dat is natuurlijk breder dan
alleen Kaag en Braassem. Tegelijk
vragen wij ons in de Adviesraad Sociaal
Domein wel af wat het betekent voor de
mensen in onze gemeente. Als er
bijvoorbeeld geen dagopvang meer is
voor onder andere gehandicapten en
mensen met dementie, vragen wij de
gemeente of er aandacht is voor de
verzorgers in de thuissituatie. Kan er
een telefoontje van af, zodat de mensen
hun verhaal kwijt kunnen?’

Harde kanten, zachte kanten

Juist in deze tijd dat corona een
benauwende deken over de samenleving heeft gelegd, zijn dergelijke
vragen belangrijk, zeker als het gaat
om het sociale domein. Dat domein
beslaat eigenlijk alle ‘zachte’ kanten
van de samenleving, zaken als maatschappelijke ondersteuning, zorg,
participatie maar ook sociale zaken en
wonen. Daar staat tegenover de ‘harde,
ruimtelijke’ kant van de maatschappij:
bouwen, infrastructuur, economie.
Maar er is wel een verbinding tussen
alle onderdelen.
Voor het sociale domein heeft het college van burgemeester en wethouders

een adviesraad in het leven geroepen om het bestuur van de gemeente
gevraagd en ongevraagd van advies
te voorzien. ‘Bij vernieuwende zaken,
zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie,
zijn wij vanaf het begin betrokken. Als
je invloed wilt uitoefenen, moet je er op
tijd bij zijn. Als het brood al is gebakken, ben je te laat’, zegt Hans Witvoet,
penningmeester van de adviesraad.
Leny vult aan: ‘Wij geven commentaar
bij voorstellen. Dat advies zit al bij de
omgevingsvisiestukken die naar de
gemeenteraad gaan.’

Zelfstandig opererend

Alle adviezen gaan natuurlijk in
eerste instantie naar het college van
B&W, maar worden ook ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.
‘Als het college de adviezen niet overneemt, dan weten de gemeenteraadsleden dat ook’, zegt Leny. ‘We zijn geen
verlengstuk van het college, maar een
zelfstandig opererende adviesraad’.
De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers uit de hele gemeente vandaan.
Zij brengen ieder hun eigen kennis en
netwerk mee. Leny heeft bij diverse
gemeenten gewerkt op dit terrein. Ook
nu ze gepensioneerd is, blijft ze hierbij
betrokken en daarom heeft zij gesolliciteerd bij de adviesraad. Ook Hans
is gepensioneerd, na zijn jaren in het
basisonderwijs. Leny: ‘Maar het zijn
zeker niet allemaal gepensioneerden.
De leden van de raad zijn qua leeftijd
goed gemengd. Daar ben ik blij om.’
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Niet: hoe kom je

ín de schulden?

Maar:

zo kom je ervan af!
Dat mensen in de schulden komen, is ze
vaak niet echt aan te rekenen, vertelt Jitta
Slotboom van De Driemaster. ‘Door pinbetalingen raak je het overzicht snel kwijt.
Er komen mensen bij de Papierwinkel die
nooit geleerd hebben om met geld om
te gaan, door bijvoorbeeld een kasboek
bij te houden of te kleine bedragen te reserveren. Ik adviseer hen altijd om per
week een vast bedrag op een vaste dag
te pinnen. Maar zelfs dan duurt het een
aantal maanden voor iemand daaraan gewend is. Onze oma’s gebruikten altijd een
kasboek en hadden het, door grote gezinnen en weinig inkomen, ook vaak zwaar.
Toch wisten zij hoe ze rond moesten
komen, door wat ze van huis uit hadden
meegekregen.’

ZORGEN EN VERDRIET

Als wijkcoach bij Tom in de Buurt begeleidt Karin Breedijk mensen met verschillende problemen en kwetsbaarheden.
‘Bij hen is inzicht en overzien van ﬁnanciën nog ingewikkelder.’ Paul Wiewel van
Go voor Jeugd ziet vooral wat ﬁnanciële
stress bij kinderen doet. ‘Ze kunnen niet
meedoen met de rest en zitten met vragen als: waarom heeft de hele straat een
step en ik niet? Als ouders ga je dan niet
de hulpverlening bellen. Dat maakt dat de
stress achter de voordeur blijft. Terwijl er
zoveel hulp is. Een fonds voor schoolspullen, een fonds voor sport en cultuur, een

Wie eenmaal in de schulden zit,
komt daar niet eenvoudig uit.
De gemeente heeft veel
regelingen die je kunnen
helpen bij ﬁnanciële stress.
Toch wordt daar minimaal
gebruik van gemaakt.

Jitta: ‘Als je op zo’n moment vergeet je
zorg- en huurtoeslag bij te werken, moet
je dat in een later stadium terugbetalen. Ik
wijs mensen er direct op de gegevens aan
te passen, zodra er iets verandert.’

GESPREK IS BELANGRIJK

fonds voor talentjes, je kunt het zo gek
niet bedenken.’ Financiële stress uit zich
in lichamelijke en geestelijke klachten.
‘Slapeloosheid, piekeren, zorgen, verdriet.
Ook onzekerheid. Het isoleert en het werkt
in alles door. Ik zie ook veel onverschillige
reacties als iemand geen uitweg meer
ziet. Het vertrouwen lijkt dan totaal weg.
Eerst zien, dan geloven, dat werk.’ Maar je
schamen voor schulden is volgens Jitta,
Karin en Paul absoluut niet nodig.

HUUR- EN ZORGTOESLAG

Omdat er vaak sprake is van meerdere
problemen is een goede samenwerking
belangrijk. ‘We verwijzen de mensen naar
elkaar door,’ vertelt Jitta. ‘Ik ben geen
maatschappelijk werker. Karin biedt bijvoorbeeld geestelijke ondersteuning. We
weten goed van elkaar wat we doen en verwijzen door als we zien dat iemand daar
iets aan heeft.’ Laat je hulpverlening toe,
dan proﬁteer je ook van de kennis die er
is. Karin: ‘Ik zie wat er gebeurt als iemand
met pensioen gaat of een baan krijgt en
daardoor boven bijstandsniveau uitkomt.’

Bij ﬁnanciële stress komt ook onbegrip
van de omgeving om de hoek kijken.
Karin: ‘Vrienden vragen of je ergens
mee naartoe gaat, maar je kunt dat toegangskaartje niet betalen. Het is lastig
om steeds ‘nee’ te zeggen. Problemen
zijn ook niet zomaar opgelost. Als wij
bezwaar maken tegen een betaling, dan
gaan er maanden overheen voordat de
processen in gang zijn gezet.’ Jitta: ‘Veel
van mijn spreekuurtijd gaat op aan het
rechtzetten van fouten. Ik zie dat er beide
kanten op onbegrip en onwetendheid is.’
Wat de hulpverleners regelmatig zien, is
dat brieven voor stress zorgen. ‘De schrik
als er alleen al een oﬃciële envelop op de
mat valt,’ vertelt Karin. ‘Mijn klanten kunnen in de war raken van brieven over bijvoorbeeld huurverhoging.’ Jitta: ‘Mensen
die bij ons komen, willen uit de problemen
komen, geholpen worden. Ze willen echt
wel betalen, maar kunnen vaak niet het
hele bedrag ophoesten. Als ik instanties
dan bel en uitleg wat er aan de hand is,
kan met kleinere bedragen terugbetalen
vaak wel. Met communicatie en de juiste
uitleg komen we samen een heel eind.’
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Taboe doorbr

DIE HELE PAPIERWINKEL

Heb je informatie nodig over wettelijke
regels, hulp bij het invullen van papieren of
lukt het niet om rond te komen?
Meld je bij de Papierwinkel. Zij stellen
geen vragen over hoe het komt dat je in de
ﬁnanciële problemen bent beland of waarom je bepaalde uitgaven hebt gedaan. De
Papierwinkel is er om te helpen, niet om te
oordelen. Hoe eerder er hulp in gang wordt

gezet, hoe beter. Ook voor kleine vragen
kun je er terecht. Er wordt op afspraak
gewerkt, privacy is gewaarborgd.
papierwinkel@dedriemaster.nu
071-331 79 67
Heb je ﬁnanciële kennis en wil je mensen
helpen? De Papierwinkel is altijd op zoek
naar vrijwilligers.
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De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van Hier! een ondernemer van
Winkelhart Roelofarendsveen in de
picture. Deze keer: Danny Pen van
De GoedkoopsteNL

Xxx xxxxxx xxxx xxxx

Danny is eigenaar van De
GoedkoopsteNL, de specialist in
smartphonereparaties. Daarnaast
verkopen zij een groot assortiment
smartphones en tablets.
‘Mijn vrije tijd breng
ik graag door
met mijn hond Chick
a. Vaak gaan we
dan lekker naar het
strand om uit te
waaien.’

‘Met trots openden wij in 2019 onze
nieuwe winkel op het Noordplein in
Roelofarendsveen.’

‘In de winkel en in onze webshop hebben we een groot assortiment nieuwe en
refurbished smartphones en tablets.’

ik
‘Ik ﬁtness graag. Hierbij kan
ker
lek
ag
rkd
we
kke
na een dru
mijn hoofd leegmaken.’

Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick
en First Lady. Te besteden
bij alle leden van Winkelhart
Roelofarendsveen.

We verkopen
maal doen?
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‘Een reparatie kan heel snel gaan.
Voor de meeste smartphones en
tablets bieden we een klaar-terwijlje-wacht service. Terwijl jij een
kopje koﬃe drinkt, repareren wij je
telefoon of tablet.’

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
46
Volg Winkelhart Roelofarendsveen
op Facebook!
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Vrijwilliger
Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Miranda Castelein

‘Nog niet iedereen kent het’

De Mariakapel is een bijzonder
plekje naast het Hof van
Alkemade, op de grens van
Roelofarendsveen en Oude
Wetering. Dit jaar staat het
kapelletje er alweer vijf jaar.
Lydia van der Zwet is er al net
zo lang vrijwilliger.
Elke dag van half tien ’s ochtends tot
half acht ’s avonds, en in wintertijd tot
vijf uur, is het minigebouw van drie
bij drie meter open voor bezoek. In de
kapel staan twee bankjes, een klein
altaar, een standaard met kaarsjes en
een Mariabeeld. De achterwand is
bedekt met mozaïeksteentjes.
Lydia: ‘Je kunt de kapel gebruiken
om even tot rust te komen en om te
bidden. Maar ook kun je een kaarsje
opsteken en een bericht schrijven in
het logboek. Het is voor iedereen, of je
nu gelovig bent of niet.’

Rozenkransbidden

Als vrijwilliger opent en sluit Lydia al
vijf jaar de deuren van het gebouw, vult
ze de voorraad kaarsjes bij en zorgt ze
ervoor dat alles er netjes uitziet. Na
een week geeft ze de beurt door aan de
volgende vrijwilliger. ‘Toen ze mij vroe-

gen om me bij de kapel aan te sluiten,
zei ik direct ja. Ik woon dichtbij, dus
voor mij is het makkelijk om er even
heen te lopen. Ook vind ik het echt
leuk om te doen. Het geeft voldoening
en ik merk dat mensen blij zijn met de
kapel. Laatst zwaaide er een man van
het Hof van Alkemade naar me en
vervolgens begon hij te klappen, als
een soort bedankje. Voor deze mensen
doe ik het vooral, het is ﬁjn dat ze blij
zijn met wat ik doe’, vertelt Lydia.
Buiten het feit dat mensen de
kapel kunnen bezoeken, worden er ook
bijeenkomsten georganiseerd. In de
Mariamaanden
mei
en
oktober
wordt er aan rozenkransbidden
gedaan. Alleen in deze coronatijd
konden mensen niet naar de kapel komen. ‘Gelukkig konden ze het
gebed toch volgen via een livestream
op Facebook. Het is ﬁjn dat we op

deze manier de mensen toch kunnen
bereiken.’

Feestdag in oktober

Vanwege het vijfjarig bestaan, zou bij
de kapel in mei een speciale, feestelijke dag worden georganiseerd. Helaas
kon ook dit niet doorgaan. ‘Het staat nu
op zondag 4 oktober gepland, onder
voorbehoud natuurlijk. We willen een
koor uitnodigen en Marialiederen zingen, er wordt een gebed voorgedragen
en natuurlijk horen daar ook een hapje
en drankje bij.’
Voor die tijd hoopt Lydia dat meer
mensen de kapel komen bewonderen.
‘Nog steeds weet niet iedereen van het
bestaan van de kapel. Het staat op een
paadje waar niet iedereen langsloopt of
-ﬁetst. Als je er nooit komt, dan weet je
ook niet dat het er is. Dus neem gerust
een kijkje, het is echt de moeite waard.’
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Compliment voor inwoners
Kaag en Braassem
We zijn trots op onze inwoners. Zij verdienen een compliment.
In 2019 is het huishoudelijk afval beter gescheiden dan in 2018.
Hierdoor is per inwoner weer minder restafval ingeleverd.
Inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben met elkaar 78% van het afval gescheiden. Hiermee zitten we boven de landelijke doelstelling en scheiden we ons afval
ook weer beter dan in 2018.
Dit betekent dat we steeds meer afval gescheiden aanbieden. Denk aan het apart
aanbieden van GFT (groente-, fruit- en tuinafval), papier, glas, textiel, PMD (plastic
verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons) en klein chemisch
afval. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we steeds meer afval kunnen hergebruiken.

AFVAL GOED SCHEIDEN BELANGRIJK

Het is belangrijk dat we ons huishoudelijk afval op een goede manier scheiden. Alleen
dan kan dit afval goed verwerkt worden. Zitten er bijvoorbeeld luiers in de GFT-bak? Dan
wordt de hele lading GFT afgekeurd en alsnog verbrand als restafval. Dat is niet alleen
zonde van de inzet van ons allemaal om afval te scheiden, maar dit brengt ook extra
kosten met zich mee. Wilt u nog eens bekijken welk afval waar hoort? Download dan de
Cyclus-afvalapp of kijk op www.cyclusnv.nl U ziet hier ook op welke dagen u het afval
kunt aanbieden.

Laten we er
met elkaar voor
zorgen dat we
ook in 2020 ons
huishoudelijk
afval goed
scheiden!

Afval scheiden loont!
AFVAL ANDERS;
SCHEIDEN LOONT

Ook in 2020 blijven we ons inzetten voor
een schoon Kaag en Braassem. Dat doen
we onder andere met ons ‘Afval Anders’systeem: het scheiden van afval waardoor we waardevolle grondstoffen beter
inzamelen en opnieuw kunnen gebruiken. Fijn dat we met elkaar steeds meer
gescheiden afval inleveren.

AFVALSTOFFENHEFFING

De afvalstoffenheﬃng 2020 bestaat uit
een vast tarief en een variabel tarief. Het
vaste tarief betaalt u altijd. Deze kosten
zijn voor de inzameling en verwerking
van de gescheiden afvalstromen, zoals
GFT, PMD en glas. Het variabele tarief is
afhankelijk van het aantal keren dat u uw
restafval aanbiedt. U betaalt deze heﬃng
via de aanslag gemeentelijke belastingen.

STIJGING ONVERMIJDELIJK

Ondanks het feit dat inwoners grote stappen hebben gezet in het gescheiden inzamelen van het afval, gaan de kosten
van het vaste tarief toch omhoog. Dat
heeft te maken met een aantal kostenstijgingen, zoals de stijging van de
landelijke verbrandingsbelasting. Die
wordt door de overheid doorbelast aan
gemeenten. Daarnaast heeft de aanbesteding van de regiogemeenten
(Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen
a/d IJssel, Krimpenerwaard, Zuidplas,
Nieuwkoop, Waddinxveen en Kaag en
Braassem) voor verwerking van het restafval geleid tot hogere kosten. Ook de
lokale kosten zijn gestegen door een
groter aanbod aan PMD- en GFT-afval. De
tarieven per aanbieding van de containers
blijven ten opzichte van 2019 gelijk.
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Hier ziet u wat er nu nog
allemaal in de grijze bak wordt
gedaan. Een groot deel
kan nog gescheiden worden
aangeboden.
U helpt toch ook mee?
Restafval

13

Kleine elektische apparaten 1
Klein Chemisch Afval

1

Hout

3

Puin en keramiek

3

Textiel

6

Metalen

4

Glas

3

Overigen kunststoffen

5

Kunststof verpakkingen

7

Drankkartons

1

Hygiënisch papier

12

Papier en karton

9

GFT-afval

33

Totaal

SCHEIDEN LOONT

Het loont om uw afval zo goed te blijven
scheiden als u dat nu doet. Als dat niet
het geval zou zijn, leidt dat tot nog grotere
kostenstijgingen. Door uw inzet weten we
dat beperkt te houden. Inwoners die hun
afval goed scheiden, kunnen nog steeds
goedkoper uit zijn dan met de systematiek van het hogere vaste tarief in 2018.
Mooi om zo bij te dragen aan een duurzaam Kaag en Braassem.
Een meerpersoonshuishouden betaalde
in 2018 € 273,00. Een meerpersoonshuishouden dat het afval goed scheidt en
daarmee de verzamelcontainer restafval
in 2020 6 keer aanbiedt, betaalt in 2020
dan € 223,00 vast tarief en 6 keer € 4,50
voor de leging; totaal dus € 250,00.

www.kaagenbraassem.nl
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VOORLOPIGE AANSLAG

Elke keer dat u uw grijze container laat
legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt dit geregistreerd door
Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt.
Hoe vaak dat in 2020 zal zijn, weten wij
nu nog niet. Daarom wordt voor de voorlopige aanslag uitgegaan van de gegevens
van het jaar 2019. De gegevens van alle
containers en verzamelcontainers ontvangen wij na aﬂoop van elk jaar. Als u in
2020 minder restafval heeft weggegooid
dan in 2019, wordt het variabele deel van
de aanslag afvalstoffenheﬃng verminderd. Heeft u meer weggegooid dan in
2019, dan gaat het variabele deel van het
bedrag omhoog. In het eerste kwartaal
van 2021 ontvangt u de deﬁnitieve aanslag over 2020 en ziet u of u geld terugkrijgt of moet betalen.

Inzameling oud papier

De manier waarop de inzameling van
oud papier in onze gemeente plaatsvindt, verandert halverwege dit jaar. De
inzameling wordt nu voornamelijk gedaan door verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en scholen. Hiervoor zijn in het
verleden afspraken gemaakt met twee
private bedrijven, die de inzameling samen met vrijwilligers van deze organisaties verzorgen.
Oud papier bijna niets meer waard
De marktprijs voor de verwerking van
oud papier is in 2019 gestaag gedaald.
Momenteel is de opbrengst lager dan
de kosten voor de inzameling van oud
papier. De twee private bedrijven hebben bij de gemeente dan ook aangegeven dat de vergoeding aan de betrokken organisaties per 1 januari 2020 is
gedaald tot € 0 en dat zij de inzameling
vanaf de zomer 2020 niet meer continueren. Het is niet de verwachting dat
de oud-papierprijs binnen enkele jaren
weer op het oude niveau zal zijn. Door
deze waardedaling moet papier nu
eigenlijk als ‘gewoon’ afval gezien worden. Dit maakt dat het huidige systeem,
dat op dit moment nog naar tevredenheid van én met inzet van alle betrokkenen wordt uitgevoerd, moet worden herzien. Hierover is afstemming geweest
met Cyclus, de afvalinzamelaar in onze
gemeente. Ook is contact geweest met
allebetrokken organisaties, over de (on)
mogelijkheden.
Vrijwilligers uitgangspunt
De gemeenteraad heeft besloten dat
papierinzameling met vrijwilligers het
uitgangspunt moet zijn. De inzameling
moet dan op de zaterdag gebeuren,
omdat inzameling op de avonden niet
meer haalbaar is vanwege het tekort
aan chauffeurs. In de maanden mei en
juni wordt dit model verder uitgewerkt.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was de exacte invulling dus nog
niet bekend. Als wij weten hoe de inzameling eruit gaat zien, dan brengen
wij u daarvan via onze kanalen op de
hoogte.

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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Heeft u de spandoeken gezien?
Hebben we uw aandacht? Voelt u zich gepasseerd?
Had de gemeente eerder met u in gesprek moeten gaan?
U kunt gerust zijn, want die tijd is nu!
De spandoeken die we hebben opgehangen gaan (nog) niet over concrete
ontwikkelingen, besluiten, bruggen
of windturbines. De spandoeken gaan
over de visie die de basis vormt voor
dit soort besluiten. De eerste stap die
de gemeente zet om te bepalen welke
koers we inslaan. Dat is waarom wij uw
aandacht proberen te trekken.

Belangrijk voor iedereen

De afgelopen periode heeft de gemeente Kaag en Braassem gewerkt aan de
ontwerp-omgevingsvisie. Deze visie
beschrijft de opgaven en doelen waar
de gemeente Kaag en Braassem de
komende jaren prioriteit aan zal en wil
geven. Deze omgevingsvisie, de koers
die hierin wordt bepaald en de keuzes
die hierin worden vastgelegd, raakt alle
inwoners. De omgevingsvisie is dus
belangrijk voor Kaag en Braassem, voor
alle inwoners. Dit maakt ook dat de
gemeente de afgelopen periode zoveel
mogelijk inwoners heeft geprobeerd te
betrekken bij het opstellen van dit stuk,
zoals onder andere met het ﬁlmpje
met Kai Verbij, het ﬁlmpje waarin de
ambtelijke organisatie zichzelf op de
hak neemt en met het inwonerspanel
‘Kaag en Braassem Spreekt’.

We moeten het samen doen

Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat het niet meevalt om inwoners
en organisaties warm te krijgen om

samen met de gemeente te werken aan
een visiedocument. Dit is begrijpelijk
wanneer we kijken naar de uitkomsten
van het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’. Ook bij de inwonersbijeenkomsten kregen wij vooral vragen
over wat de omgevingsvisie voor hun
dorp betekent. Daaruit blijkt duidelijk dat inwoners voornamelijk willen
samenwerken als het gaat om vraagstukken die voor de eigen deur spelen, in de
eigen straat, in het eigen dorp. En ook
dat begrijpen we. Maar we beseffen
ons ook dat het één niet kan zonder
het ander. De doelen en opgaven die
we vastleggen in de omgevingsvisie
bepalen namelijk wel de kaders voor de
gemeente om straks wel of niet met u
te kunnen samenwerken in de vraagstukken die ook in ‘uw straat’ leven.
Hoe mooi zou het zijn als u straks zelf
de koers voor uw dorp bepaalt? Dat u
zelf meebepaalt welke opgaven worden
aangepakt en hoe die worden aangepakt. Of is dat nog een stap te ver? Welke
rol wenst u dat de gemeente hierin
neemt? Meld u aan voor het inwonerpanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’, via
www.kaagenbraassemspreekt.nl. Kijk
voor meer informatie op www.kaagenbraassem.nl/omgevingsvisie.

REIZEN IN CORONATIJD;
GA WIJS OP REIS!
Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie?
Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de
schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (blijf
bij klachten thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw
handen). Als de lokale regels ergens anders strenger zijn, dan gelden deze.
Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele informatie.

www.kaagenbraassem.nl
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COMPLIMENT AAN
VERENIGINGEN EN
ORGANISATIES!
Bent u alweer aan het sporten,
muziek aan het maken of toneel aan het
spelen? Een groot deel van de inwoners van Kaag en Braassem wel! Maar
heeft u er ook bij stilgestaan hoe dat
mogelijk is?

Verenigingen en
organisaties kunnen weer
starten

Het aantal coronabesmettingen is
in de afgelopen periode afgenomen.
We hebben ons in Kaag en Braassem
goed aan de maatregelen gehouden
en dat zorgt ervoor dat verenigingen en
andere organisaties hun activiteiten
weer deels kunnen opstarten. Natuurlijk onder alle voorwaarden, die steeds
weer veranderen. Best complex dus
om in korte tijd plannen en protocollen
te ontwikkelen om activiteiten mogelijk te maken.

Alleen samen

In Kaag en Braassem zien wij dat
heel veel betrokken inwoners hier,
veelal vrijwillig, mee aan de slag zijn
gegaan en dat nog steeds doen.
Dankzij deze inzet is het voor u, of
uw kinderen (al heel snel) mogelijk
om weer te starten. Daar waar de
activiteiten weer zijn opgestart, zien
we dat dat heel goed gaat. We zien dat
verenigingen en andere organisaties
in Kaag en Braassem creatieve oplossingen vinden om activiteiten weer
veilig te laten starten. Verenigingen en
bedrijven stellen zelfs ruimtes beschikbaar voor (andere) verenigingen. Ook
inwoners die niet lid zijn van verenigingen en organisaties kunnen meedoen.
Geweldig!
Als gemeente zijn we hier erg #trots
op! Wethouder @Floris Schoonderwoerd (sport) geeft al deze organisaties en vooral de vrijwilligers die op
de achtergrond de plannen maken,
toezicht houden, trainingen geven,
complexen ‘corona proof’ maken, etc.
een groot #compliment!

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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COLOFON

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, Yvette Hoogenboom,
Joyce Huigsloot, Gijs Korevaar, Ilse van
Staveren
Fotograﬁe Miranda Castelein

Veel…

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 mogelijkheden op het gebied van redactionele
samenwerkingen en (personeels)advertenties. Hier! in de regio magazine verschijnt
zes keer per jaar in de gemeente
Kaag en Braassem
Bel: 071-331 11 19 of mail
adverteren@hierinderegio.nl
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
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van druk- en zetfouten uit.

Er zitten 414 stenen in de muur van de buurman. Tenminste, 413 hele en
één halve! Het is een raar gezicht eigenlijk, die halve steen. Als je lang
genoeg binnen zit, ga je over van alles nadenken natuurlijk. Bijvoorbeeld
over als ik weer naar buiten mag. Ah… daar droom ik nu al van. Maar ja,
terwijl ik dit schrijf, mogen we nog niet naar buiten, dus dat doe ik dan ook
braaf niet. Want ik mag dan een grote bek op een podium hebben, in het
echt ben ik gewoon een brave burger die luistert. Dus ik zit binnen… en tel.
Mijn 20 plantjes hebben 325 blaadjes. Maar dan tel ik de bloemblaadjes
voor het gemak niet allemaal mee. Want laatst heeft mijn vriendin 100
tulpen binnengehaald en als ik daar dan ook alle bloemblaadjes van ga
tellen, word ik gek. Alhoewel… ik was tot 534 gekomen, maar toen begonnen de eerste blaadjes uit te vallen. Dus ik weet dan ook niet of ik door mag
tellen, niemand heeft mij nog de regels van het spel toegezonden. Dus ik
ben toen opnieuw begonnen. Maar bij de 463 vielen er weer blaadjes af en
toen heb ik de handdoek in de ring gegooid.
Oh, goed dat ik het zeg: we hebben dus 19 handdoeken. Tenminste, dat
zijn 5 keukenhanddoeken, 4 sporthanddoeken, 6 douchehanddoeken en
3 strandhanddoeken. Dus zijn dat allemaal handdoeken, of moet ik daar
een andere telling voor bijhouden? Misschien moet ik een kopje ‘textiel’ maken, want dan kan ik de daar de vaatdoeken ook onder scharen. Dat zijn er
trouwens 5; tenminste: 5 die we nog gebruiken en nog wat oudere exemplaren voor als de nood aan de man is. Maar ja, als we textiel doen, moet ik
daar dan mijn kleding ook bij tellen? Want ik heb 94 kledingstukken (overhemden, broeken, T-shirts, onderbroeken, sokken – die ik maar per paar ben
gaan tellen–, truien, jassen en colberts. Dus een kopje ‘textiel’ lijkt me bij
nader inzien toch niet heel handig.
Over handig gesproken, ik heb 3 hamers, 5 horloge-schroevendraaiers,
een 100-delige schroefbitset met 89 delen, 7 inbussleutels van de Ikea, 54
verschillende huis- of kluisjesleutels (waarvan ik van 48 niet weet waar ze
van zijn), 7 paar schoenen die nog oké zijn voor uit of op de tuin, 9 rechterwerkhandschoenen en 17 linkerwerkhandschoenen en 1 functioneel brein.
Tenminste: 94 procent van de tijd.

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen
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

Patrick Deters, iemand die niet graag binnen zit als het moet. Dol op
tellen als hij wil, wandelen als het kan, ﬁetsen als het niet anders kan en in
een tuin zitten als het niet langer kan wachten!

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

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

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

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
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Bloksma Advertentie
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