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Westeinde 5, Leimuiden

� 071 331 5434

� info@vissertuinen.nl

� www.vissertuinen.nl

WERKZAAMHEDEN: 
•  In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het 

periodiek onderhoud en acute reparaties/storingen aan de 
machinerie binnen de kwekerij. Ook zorg je voor periodiek 
onderhoud aan kassen en bedrijfsruimten. 

•  Je bent op technisch gebied de eerste contactpersoon naar buiten 
en hebt geregeld contact met diverse technische dienstverleners. 

•  Je bent enthousiast over de functie en je straalt dat uit. Je bent 
zelfstandig, innovatief en fl exibel. Je durft anders te denken maar 
tegelijkertijd ken je je verantwoordelijkheden binnen je werk. 

VERDER BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR:
• Het aansturen van je collega monteurs (2 FTE)
• Het op voorraad houden van diverse onderhoudsmaterialen
• Het begeleiden van projecten, zoals wisselen van schermdoek
•  Bereidheid om (indien nodig) ’s avonds en in het weekend 

te werken
•  Bereidheid om in overleg storingsdiensten te draaien 

op gebied van klimaat, energie en intern transport

WAT BIEDEN WIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:
•  Verantwoordelijk en uitdagend werk binnen een gemotiveerd en 

betrokken team
• Goed en passend salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingsmogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling
•  Gezonde werkomgeving met o.a. fruit in de kantine en 

mogelijkheid tot sporten
•  Iedere vrijdagmiddag gezellig socializen en een actieve 

personeelsvereniging

SOLLICITEREN: 
Ben je geïnteresseerd in de functie van onderhoudsmonteur en 
voldoe je aan het profi el? Solliciteer dan via vacature@vdeplant.nl.  
We zien je C.V. en motivatie graag tegemoet. 
Neem voor meer informatie contact op met Hein Visser 
via 0172 51 8941 of kijk op www.intenzhome.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VDE plant kweekt bijzondere tropische kamerplanten. Wij bieden creatieve groene en gezonde concepten. 
De planten van ons merk ‘Intenz Home’ worden op 9 hectare geteeld en bestaan uit 30 verschillende soorten.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Ervaren onderhoudsmonteur m/v (fulltime)
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REDACTEUR 

Alice Bakker
Mijn werk speelt zich vooral af aan een 
bureau. Alleen al daarom ga ik voor Hier! 
graag op pad. Zo was ik voor dit nummer  
in het tiny house van Jolande, het  
gestripte klushuis van Britt en de oer- 
gezellige woonkeuken van Geraldine.  
Dionne en Machiel interviewde ik tele- 
fonisch, omdat Machiel tijdelijk in een 
Rotterdams verpleeghuis verbleef. Door 
een crowdfunding is hun woning aange-
past en met een beetje mazzel leest ook 
hij deze Hier! weer in zijn eigen woon- 
kamer. Waar ‘binnenkijken’ bij deze  
mensen mij aan hielp herinneren? Wat 
een goeie plek om te wonen én te werken, 
dat Kaag en Braassem!  

REDACTEUR 

Niko van Brussel
Hoe vaak heb ik dit al gedaan? Het is 5 
augustus: ik zit op de fiets op weg naar  
het gemeentehuis voor een interview  
met wethouder Financiën Petra van der 
Wereld. Uiteraard heb ik me voorbereid, 
maar op de fiets gaan mijn gedachten  
alle kanten op. Even geen gemeente- 
politiek. Zou de Veense kermis nog  
doorgaan? En 3 oktober? En 11-11 in Den 
Bosch? En carnaval? En Trump, hij zal 
toch niet… Wel; lekker weer vandaag, maar 
die droogte… Weet je wat: vanmiddag  
even naar het Haventje. De horeca heeft 
het ook niet makkelijk, misschien ook maar 
een hapje eten. En een biertje natuurlijk.  

Inhoud

6 Hier! en Daar!
8 Moeten we bezuinigen of niet? 
12 Eerste hulp bij scheiden 
14  Binnenkijken bij Dionne, Geraldine, Britt 
 en Jolande 
22 Een cadeautje om te krijgen
24 De week van: Erik van Rijn  
25 Nomineer nu: de helden van Kaag en Braassem
26 Zij wonen én werken in de regio
28 De deuren van het AmandiHuis zijn open
32 Kennismaken met: Keur & Keur
33 Aan de slag met inbraakpreventie
34 Duurzaam doe-het-zelven
36 Fotorubriek
37 Kunststof kozijnen: onderhoudsarm en 
 milieuvriendelijk
38 Bas Hoogerhuis over duurzaam wonen
40 3 kunstenaressen geven je tips voor thuis 
 + ontdek de lokale galerijen
44 Een feestjaar voor schilder Han de Jong
46 Starter in de regio: restaurant Aqua
47 Ga voor groen in de tuin
48 Een rookvrije gemeente. Maar hoe?
50 Gemeentenieuws
51 Column Patrick

De coverfoto werd deze 
keer gemaakt door: 
Miranda Castelein

Tips van de redactie
ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN  
FAVORIETE PRODUCTIE OF BIJDRAGE AAN DIT NUMMER.
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Alles voor de borrel
bestel je bij PLUS (en vergeet de drankjes niet)Ons assortiment borrelhapjes is nogal uitgebreid al zeggen we het zelf. 
Van kaasjes tot dips, van van tapas tot stokbroden. Daarom hoeft geen borrel 
hetzelfde te zijn! Kijk in de winkel of zoek op onze bestelsite op ‘borrel’ 
en vind volop borrelinspiratie en aanbiedingen.

Van Dijk�/�Noordplein 25 // Roelofarendsveen // T: 071 3312139

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 10.00-18.00 plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood

Supermarkt
20192020 2020

NIEUW in ons assortiment

plusrveen 

Groencentrum

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Geniet van het 
najaar met veel 

nieuwe kamerplanten,
sierpotten, boeketten 

en mooie droog-
bloemencreaties.

Welkom in 
onze winkel, let op onze 
winter  openingstijde n.
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 

& zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

1_8 staand 46,25x132,5mm.indd   11_8 staand 46,25x132,5mm.indd   1 09-09-2020   16:1809-09-2020   16:18

Voor al uw schilder- 
en behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

Behoefte aan een veilige moderne 
werk- of praktijkruimte?

Kijk op www.businesspointroelofarendsveen.nl 
of bel met makelaar Lisa Mink 06-23905041
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MIRANDA CASTELEIN is grafi sch vormgever en fotograaf. Negen jaar geleden bedacht zij Hier! in 

de regio magazine. Al jaren woont ze met veel plezier in de gemeente Kaag en Braassem. ‘Er zijn nog 

steeds zoveel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen offl  ine en inmiddels online.’ 

De eerste Hier! na de vakantieperiode gaat over wonen en tuinen. 
Toepasselijk, aangezien we de afgelopen tijd allemaal veel rond de deur 
zijn geweest. In de vakantie hebben mijn gezin en ik — op een paar dagen 
Deventer na — ons vooral vermaakt rondom huis. We hebben de Aderroute 
gewandeld, veel gekanood in de polder én we zijn aan de slag gegaan 
in huis. De houten vloer is geschuurd en opnieuw in de olie gezet. Het 
resultaat? Een mooie, lichte vloer. Binnenkort worden er nieuwe binnen-
deuren met glas geplaatst, zodat de huiskamer nóg lichter wordt. Oh, en 
ik wil in de keuken nog graag tegeltjes achter het fornuis. Kortom: het 
huis krijgt een make-over. Ik liep al langer met deze ideeën rond, maar nu 
we meer tijd thuis doorbrengen was het een goed moment om actie te 
ondernemen. Maar al die veranderingen brengen ook een boel werk met 
zich mee. Die nieuwe deuren moeten wit afgelakt worden en daarmee ook 
de deurposten. Die zijn namelijk nog crème van kleur. Maar als ik het ver-
schil zie met hoe het was, dan weet ik weer waarom we het doen.

Voor deze Hier! mochten we binnenkijken bij verschillende inwoners uit 
onze gemeente. Britt vertelt over hoe ze eigenhandig haar huis aan het 
verbouwen is. De uitspraak ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 
ik het wel kan’ neemt bij haar nieuwe vormen aan. Britt zoekt de dingen die 
ze niet weet gewoon op YouTube op en gaat met behulp van video’s aan 
de slag. Daar heb ik echt bewondering voor! 
We hebben ook een kijkje genomen in het nieuwe AmandiHuis, dat 
inmiddels geopend is. We spraken met de vrijwilligers die er alles aan 
doen om van het huis een echt thuis te maken. In dit nummer lees je ook 
een interview met Bas Hoogerhuis. Hij is een groot voorstander van duur-
zaam wonen en daagt zijn klanten uit om zelf aan de slag te gaan met 
verduurzamen. Het besef dat het echt anders moet met onze planeet en 
het voorgerekende plaatje maakte dat er bij ons op het dak inmiddels 
zonnepanelen liggen. Ik kijk regelmatig in de app hoeveel CO2-uitstoot we 
bespaard hebben en wat dit voor de bomen betekent. En daar word ik dus 
best wel blij van.

Veel inspiratie en leesplezier gewenst!

Vakantie thuis...
Elk huis 

elk huis past in 

kartonnen dozen

dat waar ik geboren ben

toont schaamteloos

haar naakte muren

de kale plekken op de vloer

elk huis is een hoer

streng of speels

naar gelang de wil

van haar bewoner

maar nooit te lang

en als je gaat

is de herinnering

met het slaan

van de deur gewist

elk huis raakt

een keer uitgewoond

dat waar ik geboren ben

waar ik elk stofnest ken

elke noest in het hout

verkend en in mijn

harde plaat gebrand heb

toont schaamteloos

haar naakte muren

lonkt naar het volk

op straat.

Anneke Claus.

Uit Met dat hoofd gebeurt nog 

eens wat van Arie Boomsma

Voorwoord
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…Malthie Hardoar die haar draai niet kon vinden in Den Haag. 
Samen met haar man verhuisde ze naar Roelofarendsveen, 
waar ze helemaal op haar plek is.

Zo’n drie jaar geleden verhuisden Malthie en Roy Hardoar naar 
Roelofarendsveen. Malthie: ‘Ik kom oorspronkelijk uit Soest, mijn 
man uit Enschede. Hij werkte destijds in Den Haag. Voor hem 
verhuisde ik naar de stad. Maar ik kon er niet aarden. Zo miste 
ik een tuin heel erg. We besloten iets te zoeken buiten de stad. 
Niet te ver van Den Haag, maar ook niet te ver van Amsterdam. 
In die steden woont veel familie van ons. Bovendien wilde ik wat 
dichter bij mijn werk in Leiden wonen. We hebben rondgekeken 
en kwamen bij de Veen uit. Er is goed openbaar vervoer en vanaf 
hier is het makkelijk om naar werk te gaan.’

CARPOOLEN
Malthies man reist voor zijn werk bij een ministerie heen en weer 
naar de Hofstad. ‘Voor de coronacrisis reisden we samen met de 
auto naar Leiden. Daar nam mijn man de trein naar Den Haag. 
’s Middags pikte ik hem weer bij het station op om samen naar 
huis te gaan. Het is niet alleen makkelijk, maar ook sneller. Met 
het openbaar vervoer ben je sneller in Den Haag dan over de 
weg,’ vertelt Malthie aan de telefoon. De komende tijd zit het stel 
in quarantaine. ‘Roy is positief getest. Hij was goed ziek, maar  
inmiddels aan de beterende hand. Voorlopig zitten we opgesloten  
in ons huis. Samen met onze zoon Xavier, die ook tijdelijk weer 
thuis woont.’ 

INGEBURGERD?
Malthie en Roy zijn helemaal op hun plek in de Veen. ‘Het 

is hier geweldig. We wonen prettig en hebben lieve  
buren’. Van inburgeren in de gemeente is nog niet 

veel gekomen, geeft zij toe. ‘We zijn beiden niet 
zo van het sporten, dus lid worden van een 

sportvereniging is niet echt iets voor ons. En  
andere verenigingen? Daar zijn we nog niet 

 aan toegekomen. We hebben veel sociale 
contacten en een grote familie. Daarnaast 
zijn we twee ochtenden per week in Den 
Haag om ouderen te helpen. Mijn moe-
der woont in een tehuis en als we daar 
zijn dan help ik altijd een handje mee. Ik 
houd heel erg van koken en als we naar 
Den Haag gaan, dan neem ik altijd wat 
lekkers mee voor de groep ouderen. Al 
zes jaar vier ik ook kerst daar. Ik vind het 
geweldig om die mensen te helpen. Daar 
word ik zo blij van!’

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.

‘Van inburgeren is  
nog niet veel gekomen’
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Tekst: Gijs Korevaar

‘Ik sluit niet uit  
dat ik ooit weer terugga 
naar de Veen’ 

Hoe is het met...
Daar…Els van der Zwet die in de jaren zeventig van Roelofarends-

veen naar Beinsdorp verhuisde om daar samen met haar man 
een bedrijf op te starten. 

Zo ver ligt Beinsdorp niet van Kaag en Braassem. Even drie kwar-
tier langs de ringvaart fietsen en het bordje is al in zicht. Hier 
woont Els van der Zwet in een mooi huis aan de weg langs 
de ringvaart. ‘Ik ben geboren en getogen Veense,’ zegt 
zij op het balkon met uitzicht over haar prachtige 
tuin. ‘Mijn familie woont er nog steeds. Mijn nicht-
je woont in het huis op de Noordkade waarin 
ik ben geboren. Ze zijn een bed & breakfast  
begonnen in de oude bollenschuur achter 
hun huis. Zo leuk!’

KAMPEREN IN DE TUIN
In de jaren zeventig verhuisde Els naar 
Beinsdorp. Zij volgde haar man, die er 
een stuk grond had gekocht om een 
bedrijf in grondverzet op te vestigen. 
‘We konden later een oud huisje op de 
dijk kopen. De toenmalige bewoners 
mochten er nog even inblijven, maar zij 
vertrokken eerder dan verwacht. Soms 
zitten dingen mee. We hebben het huis 
platgegooid en vervolgens ons huidige 
huis laten bouwen. Tot het klaar was 
woonden we beneden in de tuin in een soort 
keet waar we een keuken aan vast hadden 
gebouwd. Daar hebben we 2,5 jaar in geleefd 
tot het nieuwe huis klaar was. Op die plek staat 
nu een tuinhuis’. Samen kregen Els en haar man 
drie zonen, die alle drie naar school in Hillegom gin-
gen. Na het overlijden van haar man jaren geleden heeft 
zij het bedrijf met haar zonen voortgezet. Haar zonen heb-
ben het uitgebouwd tot wat het nu is. ‘Daar ben ik trots op!’

VEENSE VRIENDEN
In al die jaren is Els niet echt gehecht geraakt aan het dorp. 
‘Ik moest altijd thuis zijn,’ legt zij uit. ‘Ik heb vanaf het begin in 
ons bedrijf gewerkt en kwam daardoor niet veel in contact met 
de mensen hier. Zo ging dat in die tijd als je man ondernemer 
was. En iemand die een nieuwe wasmachine komt brengen, is 
niet meteen een sociaal contact, toch? Mijn sociale leven speelt 
zich dan ook nog steeds vooral in Roelofarendsveen af. Mijn  
familie, vrienden, het koor Vox Laeta: ik ga regelmatig terug naar 
de Veen. Dat is en blijft mijn plekje op deze aarde. Ik sluit ook  
zeker niet uit dat ik terugga om daar mijn oude dag te slijten. 
Mijn buurvrouw hier in Beinsdorp zal dat echt heel erg vinden’. 
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nu naar uitziet krijgen grote gemeenten meer geld en kleine  
minder. ‘We zijn daar, als kleine gemeentes, ontzettend 
kwaad over. Niet omdat het fonds herzien wordt, maar wel 
om de manier waarop het vorm dreigt te gaan krijgen en we 
pas aan het eind van dit jaar duidelijkheid krijgen. In het 
ergste geval krijgen we honderd euro per inwoner minder. 
Dat is 2,7 miljoen euro. En dat naast de afschaffing van de 
precariobelasting in 2022 — ook 2,7 miljoen minder aan in-
komsten — maakt dat we een probleem hebben. Dan zullen 
we echt keuzes moeten maken. We gaan daarom ook niets 
in de begroting zetten aan nieuwigheden. We maken een  
basisbegroting, want we moeten eerst weten hoe de discussie  
afloopt. Maar we moeten sowieso geld zoeken. Niet alleen 
voor nieuwe scholen, maar ook voor de toename van kosten 
in het sociale domein, de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en jeugdzorg, en niet te vergeten de toename van 
kosten in het beheer van openbare ruimte. Die scholen, ook 
die van Woubrugge, moeten er natuurlijk gewoon komen.  
Die zijn verouderd en afgeschreven.’

Een nieuwe school voor Woubrugge? 
Woubrugge? Ja, ook in Woubrugge is dringend behoefte aan 
een nieuwe school, maar een besluit daarover heeft de politiek  
nog steeds niet genomen. Een nieuwe school staat nog op een 
wensenlijstje terwijl het besluit voor nieuwbouw van inte- 
grale kindcentra (IKC) voor andere kernen al is genomen 

Ze wordt er niet chagrijnig van. Integendeel: Hier! 
wordt hartelijk ontvangen in een bijna leeg ge-
meentehuis. Het is corona- en vakantietijd. Twee 
wethouders en de burgemeester zijn op vakantie,  
een andere wethouder werkt — net als vele 

ambtenaren — thuis, en wethouder Petra van der Wereld  
bewaakt het fort. Maar daarvoor is Hier! niet op bezoek. 
Op 13 juli heeft de gemeenteraad de Richtnota 2021-2024  
zonder enige discussie — als ‘hamerstuk’ — aangenomen. 
De eerste horde is genomen denk je dan waarschijnlijk als 
wethouder Financiën. Geen politiek vuurwerk: de partijen 
zijn het voorlopig eens over de invulling van de begroting en 
waar we ons geld de komende jaren aan gaan uitgeven. Maar 
de vraag is of dat in het najaar ook nog zo zal zijn, want de 
echte discussie is uitgesteld. Er dreigt een tekort aan geld en 
als er iets is wat je als politieke partij liever niet doet dan is 
dat wel bezuinigen. En dat dreigt. Maar zoals gezegd de wet-
houder Financiën wordt er niet chagrijnig van. Of misschien 
toch een beetje?

Keuzes maken
Petra van der Wereld: ‘Er is iets dat we twee jaar geleden 
totaal niet zagen aankomen.’ Ze heeft het niet over corona, 
maar over het gemeentefonds. Dat is een fonds waaruit alle 
gemeenten geld krijgen van het Rijk. In 2019 was dat bijna 
29 miljoen. Dat gemeentefonds wordt herijkt. Zoals het er 

Politiek

De zorgen van  
een wethouder

en de gemeenteraad
Op de gemeentelijke begroting worden de voorgenomen 
uitgaven en inkomsten opgesomd. Maar als je nog niet 
weet wat er binnenkomt, kun je moeilijk plannen maken.  
En hoe houd je dan rekening met tegenvallers? Hier! 
sprak met wethouder Financiën Petra van der Wereld 
over haar zoektocht naar geld. 

Tekst: Niko van Brussel
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk
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is echt niet goed meer. We gaan het nog verder bekijken, 
maar dat wordt ook een fl inke kostenpost. Daar word ik als 
wethouder Financiën niet blij van. Wat het gaat kosten we-
ten weten we pas volgend jaar.’ 

Zijn alle risico’s wel in beeld?
De Noorderhemweg in Roelofarendsveen is eigenlijk geen 
weg, maar een lange op heipalen gefundeerde brug uit de 
jaren van de ruilverkaveling zo’n zestig tot zeventig jaar 
geleden. Weer een tegenvaller, je zou er chagrijnig van 
worden. Zeker als je nog niet weet wat de fi nanciële gevol-
gen zijn. Van der Wereld is dan wel wethouder Financiën, 
maar dat wil niet zeggen dat ze van elke cent kan bepalen 
waaraan die wordt uitgegeven. Dat bepaalt grotendeels de 
Rijksoverheid en daarnaast de gemeenteraad, maar ze is, 
samen met de andere collegeleden, wel verantwoordelijk voor 
de informatie op basis waarvan de gemeenteraad haar beslui-
ten moet nemen. Dan is zo’n bericht natuurlijk niet prettig. 
Als wethouder Financiën probeer je dergelijke risico’s af te 
dekken door geld achter de hand te houden. Dat doe je door 
in de Richtnota en begroting geld te reserveren per risico. 
Hoe werkt dat? Stel: je weet dat je veel bruggen en andere 
civiele kunstwerken hebt, maar je weet niet precies hoe-
veel dat er zijn en of ze nog in goede staat zijn. Dan moet 
je natuurlijk eerst onderzoek doen. Je schat in wat zo’n 
onderzoek kost, bijvoorbeeld maximaal 250.000 euro, maar 
het kan ook veertig procent minder zijn. Voor de zekerheid 
ga je dan op tachtig procent zitten, dus 200.000 euro. En dat 
bedrag neem je op in de begroting. Zo staat het ook in de 
door de raad vastgestelde Richtnota. Natuurlijk moet ook 
het risico ingeschat worden dat er kosten gemaakt moeten 
worden voor het opknappen of nieuwbouwen. Ook dat is 
meegenomen in de Richtnota. Ze wisten nog niet bij de op-
stelling van de Richtnota wat het moet gaan worden. Maar 
een memo aan de raad van 21 juli voorspelt niet veel goeds. 
Groot onderhoud is nodig en misschien moet de Veense 
brug wel vervangen worden. Het beheerplan 2021-2025, dat 
inzicht biedt in de kosten, wordt februari volgend jaar voor-
gelegd aan de gemeenteraad (zie kader). 

Bezuinigen of verhogen?
Wat moet je daar nou mee als wethouder? Van der Wereld: 
‘We weten pas in december meer over het geld dat we van het 
Rijk krijgen. Worden we gekort en zo ja: om hoeveel geld gaat 
het dan? Als het goed is weten we dan ook iets meer over de 
bruggen. Dus de begroting die we in oktober gaan bespreken 
wordt een basisbegroting. Daar komen geen nieuwe ambi-
ties in. Na december kunnen we daarmee aan de slag. Dat 
doen we dan met een begrotingswijziging. En de raad heeft 
ons college al lang opdracht geven dat die schoolgebouwen 
er moeten komen. Ook die van Woubrugge. We moeten geld 
zoeken. Gaan we bijvoorbeeld toeristenbelasting invoeren 
of gaan we met minder wethouders werken? We hebben 
een lijst van zestien onderwerpen waarmee we mogelijk 
geld mee kunnen vrijmaken. En daarover moet, na discus-

(zie kader). En de gemeenteraad heeft toch al niet zo’n goede 
naam bij de inwoners van Woubrugge. De ene keer gaat het 
over een niet gewenste varkenshouderij, de andere keer over 
sociale woningbouw op de verkeerde plek, en dan hebben we 
het nog niet eens over een ‘arbeidsmigrantenhotel’ of de plaat-
sing van windmolens. Raadslid Thijs Brambach (PRO) had 
andere partijen gepolst of ze nu al een besluit wilden nemen 
over de nieuwbouw van de school in Woubrugge, maar 
dat voorstel deed hij uiteindelijk toch niet. Wat besloot de 
gemeenteraad wel op 13 juli? De raad gaf het college de 
opdracht om voorstellen ter dekking van het begrotings-
tekort ter besluitvorming voor te leggen bij de begroting 
2021-2024. Kortom: er moet bezuinigd worden of de 
belastingen moeten omhoog. Of… allebei?

Dure bruggen
Een paar miljoen minder per jaar betekent ook dat je veel 
minder kunt doen. En die school in Woubrugge moet er wel 
komen. Daar is de hele gemeenteraad het over eens, maar is 
het geld er ook? Want er is nog een onverwachte tegenvaller. 
Bekend was al dat de Langebrug bij het Vennemeer in Oud 
Ade direct gesloten moest worden wegens instortings-
gevaar. Er wordt nu een nieuwe brug aangelegd. De kosten? 
2,7 miljoen euro. Maar hoe zit het eigenlijk met de andere 
bruggen en duikers in de gemeente? Wethouder van der 
Wereld: ‘Ik vraag me weleens af wat we de afgelopen jaren 
hebben zitten doen. Er zijn steeds onderzoeken gedaan naar 
de aantallen en de staat van onderhoud van bruggen en dui-
kers. Nu blijkt opeens dat we er veel meer hebben dan we 
wisten. En dat niet alleen… De brug van de Noorderhemweg 

Scholenstatus

De school in Hoogmade is dit jaar 

geopend en die in Leimuiden zal dit 

jaar klaar zijn. In Rijnsaterwoude wordt 

het oude gemeentehuis verbouwd naar 

een school en er komen woningen in. 

De drie oude scholen in Oude Wetering 

worden afgebroken en vervangen door 

één IKC met een kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang. Daarvoor zijn 

de besluiten genomen. De plannen 

worden nu uitgewerkt. Maar er zijn nog 

meer scholen: Rijpwetering/Oud Ade 

heeft ook een verouderd schoolge-

bouw en in Roelofarendsveen staat het 

IKC er al lang, maar dat heeft 

uitbreiding nodig.
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sie, in november worden besloten.’ Hoe kom je als gemeente 
aan geld? Dat wordt dus de politieke discussie dit najaar. 
Iedereen wil de scholen. Ook die in Woubrugge, maar kunnen 
we dat ook betalen? De gemeenteraad heeft een lijstje van 
mogelijkheden vastgesteld. Minder wethouders wil ieder-
een wel, als het maar niet van zijn of haar partij is. Die staat 
er dan ook nog niet op. Wat staat er wel op? De belastingen 
verhogen; dat is niet populair, zeker de onroerendezaakbe-
lasting niet. Geen gezellige hangende bloempotten meer? 
Daar is nou juist iedereen zo blij mee. Stoppen met werk-
zaamheden op het gebied van recreatie en toerisme? Ook 
niet zo handig in een tijd dat de horecasector het zo zwaar 
heeft. Bovendien: we zijn toch een recreatiegemeente? Meer 
reclamezuilen langs de A4? En zo zijn er nog wat mogelijk-
heden, maar tegen alles valt wel iets in te brengen 
(zie kader). Dat wordt een boeiende discussie dit najaar.   

HET GAAT NIET GOED 
MET DE BRUGGEN EN DUIKERS

Er zijn meer bruggen en civiele kunstwerken dan de gemeente 
dacht. Er zijn geen 145, maar 221 vaste bruggen. En geen 22 
duikers, maar 374. De volgende conclusies zijn te lezen in een 
memo van 21 juli (zaaknummer 29908) aan de gemeenteraad:

‘Geconcludeerd moet worden dat op onderdelen het areaal van 
de gemeentelijke civiele kunstwerken aanmerkelijk groter is 
dan in 2018 vastgesteld. In 2019 is er op basis van digitale tech-
nieken een nieuwe zoekronde gedaan waarbij het merendeel 
van deze nieuwe kunstwerken is geconstateerd. Vervolgens 
is hier nader onderzoek naar gedaan. Wij zijn gestart met het 
onderzoeken van de constructieve veiligheid van, met name, 
oudere betonnen bruggen en duikers. Van de 47 betonnen 
objecten zijn er ondertussen drie oudere objecten onderzocht. 
Uit deze onderzoeken is gebleken dat de Langebrug construc-

tief onveilig is en vervangen dient te worden. Voor het tweede 
object (Noorderhemweg) blijkt groot onderhoud nodig of zal 
vervanging op termijn noodzakelijk zijn. Een second opinion 
zal nog volgen. Uit het onderzoek kwam ten slotte naar voren 
dat de Wittert van Hooglandbrug constructief in orde is en 
voor de komende vijftien jaar capaciteit heeft om belast te 
worden conform berekening. De overige bruggen worden eerst 
constructief geschouwd. Hierin worden alle bruggen bekeken 
en de prioritering voor nader onderzoek bepaald. Dit wordt 
vervolgens opgenomen in de planning voor het constructief 
onderzoek voor de verschillende bruggen. Deze onderzoeken 
kunnen leiden tot onvoorziene extra kosten, omdat bruggen 
mogelijk extra onderhoud nodig hebben of vervangen dienen 
te worden. Deze planning zal onderdeel uitmaken van het be-
heerplan kunstwerken. De defi nitieve fi nanciële consequenties 
kunnen echter pas bepaald worden wanneer alle kunstwerken 
zijn geschouwd en zo nodig nader onderzocht. Het beheer-
plan 2021-2025 zal dus op dit onderdeel nog een planning en 
aanpak bieden om te komen tot defi nitieve grip op het areaal.’

Waar moet het geld vandaan komen?
Dit zijn de keuzes voor de gemeenteraad: (Bron: Richtnota 2021-2024 Kaag en Braassem)1. Inkomsten uit arbeidsmigranten (forenzenbelasting) 2. Verhogen van de OZB (Onroerende Zaak Belasting)3.  Een deel van het gemeentehuis sluiten/andere huisvesting 

4. Kostenbesparing op afvalinzameling 5. 100% kostendekkende leges 6.  Precariobelasting innen voor gebruik van openbare gronden 
7. Hanging baskets (wegbezuinigen)8.  Nog één of twee reclamezuilen langs de A4 plaatsen, zoals op het Veenderveld staat 9. Invoeren van toeristenbelasting 10. Zonnevelden aanleggen op gemeentelijke gronden 11.  Stoppen met werkzaamheden op het gebied van Recreatie & Toerisme 

12. Actief verkopen van snippergroen (reeds opgestart) 13. Verkoop aanlegplaatsen en havens 14. Privatiseren begraafplaats Woubrugge 15. Afstoten maatschappelijk vastgoed 16.  Wees een beetje meer projectontwikkelaar (de gemeente dus)
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‘Mediation is voor   iedereen beter’
Sinds een jaar is  
Roelofarendsveen een  
advocatenkantoor rijker:  
Nijssen Advocatuur &  
Mediation. De specialiteiten 
van het kantoor richten zich  
op zaken die mensen in  
hun persoonlijke levenssfeer 
raken en waar vaak veel  
emoties bij komen kijken: 
scheiden, personen- en  
familierecht en erfrecht. 

‘Soms doe ik ook vastgoedzaken,’  
vertelt Mariska Nijssen, advocaat en 
eigenaar van Nijssen Advocatuur & 
Mediation. ‘Daarbij draait het vaak om 
twee partijen die beiden gelijk willen 
krijgen, bijvoorbeeld over de aan- en 
verkoop van woningen en bedrijfs-
panden, (ondernemers)huurrecht of  
een erfdienstbaarheid. Ik duik er graag 
in. Voor de afwisseling is het verfris-
send en minder emotioneel. Maar het 
merendeel van mijn werk gaat om 
mensen, veelal mediation bij echt-
scheidingen.’ Mariska beschikt over 
een veelzijdige juridische achter-
grond: voordat zij advocaat werd, was 
zij zes jaar kandidaat- en waarnemend  
notaris bij verschillende notariskan-
toren. Ook is zij MfN-registermediator 
en als advocaat-scheidingsmediator  
aan gesloten bij de Vereniging van  
Familierecht Advocaten en Schei-
dingsmediators (vFAS).

Het is al lastig genoeg
Mariska houdt van het persoonlijk 
contact dat ze heeft met haar cliënten. 
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Bedrijf

Tekst: Alice Bakker

Fotografie: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking‘Mediation is voor   iedereen beter’
‘De drempel is zo laag mogelijk. Het 
gebeurt dan ook dat er zomaar iemand 
aan de deur staat voor het maken 
van een afspraak. Ik vind het fijn als  
mensen dat doen. Het is al lastig  
genoeg om naar een advocaat te gaan.’ 
Het persoonlijke contact is dan ook wat 
Mariska vooral miste tijdens de eerste 
weken van de coronacrisis. ‘Gesprek-
ken via beeldbellen zijn toch even  
anders dan aan tafel. Je ziet minder 
goed hoe mensen reageren. Er was in 
het nieuws dat na de lockdown in China  
enorm veel scheidingen waren. Hier 
is dat (nog) niet zo. Mensen denken er 
veel langer over na. Ook uit praktisch 
oogpunt. Probeer in deze tijd maar 
eens een woning te vinden!’ Nijssen  
Advocatuur & Mediation geeft ook  
advies. Bijvoorbeeld over trouwen of 
samenwonen: wat moet je regelen 
en wat is belangrijk? Mariska krijgt  
regelmatig vragen over veranderde 

wet geving zoals bijvoorbeeld over de 
dit jaar doorgevoerde wijziging in de 
duur van partneralimentatie. ‘Bel me 
gerust, dat kan vaak problemen in de 
toekomst voorkomen.’

De kaarten op tafel
Mediation kan volgens Mariska pittig 
zijn, maar is voor veel stellen beter dan 
scheiden op eenzijdig verzoek. ‘Dat zijn 
zulke langdurige procedures van soms 
zelfs jaren. Via mediation eruit komen,  
met een schikking in der minne,  
is voor iedereen beter. Zowel finan-
cieel als emotioneel. Als dat niet lukt, 
kan het altijd nog via een gerechtelijke  
procedure met inschakeling van een 
eigen advocaat. Als ik start met een 

mediationtraject begin ik met de 
scheidingsmelding. Dat is lastig. Mijn  
cliënten moeten daarbij hun kaarten 
op tafel leggen. Maar om eruit te komen 
is het voor iedereen beter als ik weet 
hoe de zaken ervoor staan. Welke part-
ner wil scheiden en wie heeft de eerste 
stap tot mediation gezet? Ook belan-
genbehartiging voor kinderen vind ik 
heel belangrijk. Kinderen zijn vaak de 
dupe. Is het niet nu, dan wel over tien 
jaar. Er komt vaak een moment dat ze 
bij zichzelf te rade gaan of ze iets aan 
de scheiding hadden kunnen veran-
deren. Als ouder moet je over je eigen 
schaduw heen stappen. Je wordt dan 
wel elkaars ex-partner, je blijft altijd 
samen ouder.’

Familiekwesties
Een ander rechtsgebied waar  
Mariska in is gespecialiseerd is erf-
recht. ‘Het is voor de afwikkeling van 

nalatenschappen erg handig dat ik een  
notariële achtergrond heb. Ik weet hoe 
je een testament moet lezen, want ik 
heb er vele opgesteld. Het komt regel-
matig voor dat er ruzie ontstaat over de  
verdeling van een erfenis. Of dat  
iemand vermoedt dat een nalatenschap  
niet correct wordt afgewikkeld. Zeker  
bij grote families waar veel geld zit.  
Mediation is dan soms lastig, zeker  
als er ook sprake is van oud zeer. Hoewel  
ik ook wel zie dat mensen zeggen:  
‘Ik heb een hekel aan mijn zus, maar 
als ik denk aan wat mijn vader gewild 
zou hebben…’ Iedereen is anders, dat 
maakt mijn werk afwisselend.’

Lekker dorps
‘In de rechtbank kwam ik collega-
advocaat Carla de Jongh regelmatig 
tegen,’ vertelt Mariska over hoe ze in 
Roelofarendsveen terechtgekomen is. 
‘We waren aan elkaar gewaagd. Tot we 
ontdekten dat we elkaar als mens heel 
leuk vonden. Ik heb een tijdje met haar 
in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw 
aan de Stationsstraat in Roelofarends-
veen gewerkt. Van het een kwam het 
ander. Ik wilde altijd al graag in deze 
omgeving wonen. Ik houd wel van dat 
dorpse. Mensen zeggen elkaar hier  
gedag en kijken naar elkaar om. Ook is 
er tijd voor een praatje en dat is fijn!’

INTENSIEF EN BEPALEND

Toen Janneke* en haar toenmalige 
partner wilden scheiden, zocht ze 
op internet naar een mediator. ‘Ik 
zocht naar iemand in de buurt en 
kwam bij Nijssen terecht. Mariska is  
professioneel, maar ook betrokken en  
menselijk. Scheiden gaat om  
intensieve zaken die bepalend zijn 
voor de rest van het leven van onze  
kinderen. We hadden allebei onze  
input; op sommige vlakken de een 
wat meer dan de ander. Mariska 
zorgde ervoor dat niemand onder
sneeuwde. Een soort voorzitter van 
het project. Soms zeiden we allebei 
hetzelfde, maar in andere bewoord
ingen. Die dingen bracht zij to the 
point. Op andere vlakken zocht ze 
compromissen en zorgde ze ervoor 
dat het niet uit de hand liep. Wij  
verloren soms het doel een beetje uit 
ogen, zij hield ons op de rit.’

*Fictieve naam, geïnterviewde wenst anoniem te blijven.

Nijssen Advocatuur & Mediation 
www.nijssenadvocatuur.nl

‘Kinderen zijn vaak de dupe. Is het niet nu, 
dan wel over tien jaar’
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droom komt deze maand uit: dankzij een 
crowdfundingsactie van zijn vrienden 
komt hij weer thuis. Dionne: ‘Bizar, hoe snel 
het doel was behaald. Binnen vijf weken!’ 

AANGEPASTE WONING
De aanpassingen die nodig waren in hun 
woning zijn vooral gebaseerd op de vrij-
heid van Machiel. ‘Met de vergoedingen 
vanuit de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) kon hij beperkt naar huis, 
met het extra bedrag van de crowdfunding 
krijgt hij weer een thuis. Een woning die 
geschikt is voor Machiel, met al zijn be-
perkingen. Hij heeft het bijvoorbeeld altijd 
koud. De woning is zo verbouwd dat hij niet 
per se bij de straalkachel hoeft te zitten  
om comfortabel te zijn,’ vertelt Dionne. 
Machiel: ‘Straks kan ik de deur opendoen 
als er aangebeld wordt en zelfstandig iets 
te drinken pakken. Dat maakt dat ik in 
principe een middag alleen thuis kan zijn.’ 

VERTROUWEN
Om zover te komen, was niet alleen geld 
nodig, ook vertrouwen van de mensen om 
hen heen. ‘Welke aannemer gaat gewoon 
beginnen met verbouwen, zonder dat hij 
weet of de financiering rondkomt? Stefan 
Brug van Brug Bouwbedrijf had er alle ver-
trouwen in. ‘Dat komt wel goed,’ zei hij van 
begin af aan. Hij heeft ons erdoorheen  
gesleept, met de verbouwing, maar ook 
met het voortraject WMO vanuit de ge-
meente.’ De hartelijkheid van de mensen 
in het dorp, daar kan het stel nog niet over 

Het leven van Machiel en Dionne staat nu, 
ruim een jaar later, nog steeds op zijn kop. 
Hoewel het eerst de vraag was of hij zijn 
armen ooit weer kon gebruiken, kan hij 
dat gelukkig weer en — met aanpassingen 
— zelfstandig functioneren. Zijn grootste 

uit. ‘Toen ik vier jaar geleden in Roelofa-
rendsveen kwam wonen, zei men: ‘Nou, 
dat zal wel lastig zijn, de mensen zijn daar 
stug.’ Daar heb ik niets van gemerkt. Er 
wonen fijne, hardwerkende mensen hier,’ 
vertelt de van oorsprong Haarlemmer-
meerse Dionne. 
 
ENORM DANKBAAR VOOR 
ALLE HULP
‘Als ik zie hoeveel lokale bedrijven iets be-
schikbaar hebben gesteld voor de loterij 
of voor de veiling,’ vertelt Machiel. ‘Ik ben 
zo dankbaar voor elke bijdrage. Het is 
niet uit te leggen, uit alle hoeken komen 
schenkingen.’ Dionne: ‘Zelfs mensen die 
op het adres van de stichting anoniem een 
envelop in de bus doen. Ook de mensen 
die bij ons komen werken. Van binnen ons  
netwerk, maar ook via via. Staan ze voor 
de deur met de vraag ‘Wat kunnen we voor 
je doen?’ Het is zo fijn om in dit dorp te 
wonen. Ik weet echt niet hoe ik iedereen 
kan bedanken.’ Nu het bedrag voor de ver-
bouwing bijeen is, gaat de stichting door. 
‘Er wordt gespaard voor een elektrisch 
ondersteunde handbike, waarmee ik nog 
meer vrijheid krijg en zelf van A naar B 
kan. Zelf weer door het dorp kan rijden,’ 
vertelt Machiel. De kans is groot dat hij 
bij het verschijnen van deze Hier! thuis 
is. ‘Het is serieus haalbaar,’ zegt Machiel  
resoluut. ‘Ik heb al zo veel grenzen ver-
legd, ik zou balen als het niet lukt.’

Kom maar binnen
Achter al die deuren in de regio zit een mooi 
verhaal, een indrukwekkende inrichting of een 
prachtige tuin die je normaal gesproken niet 
ziet. Hier! mocht binnenkijken bij vier huishou-
dens. Gluur mee en laat je inspireren.

Eindelijk weer 
thuis
Machiel en Dionne Wesselius staan volop 
in een actief leven als Machiel tijdens een 
zwemevenement valt en op een obstakel 
terechtkomt. Hij breekt zijn nek, met een 
hoge dwarslaesie tot gevolg. Een lang  
revalidatietraject met veel onzekerheid 
gaat van start. Na maanden knokken is het 
moment daar: Machiel mag naar huis.
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Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Wonen

Dionne: ‘Het is zo fi jn 
om in dit dorp te wonen. 

Ik weet niet hoe ik 
iedereen kan bedanken’

Crowdfunding
De crowdfunding ‘Machiel naar huis’ is opgezet door 

vrienden van Machiel en Dionne. Er werd een werkgroep 

opgericht en ze bedachten een aantal acties via particu-

lieren en bedrijven. Zo werd er een tijdlang dagelijks een 

(lokaal) product verloot via Facebook, was er een veiling en 

werden er diverse acties gehouden, bijvoorbeeld door het 

waterpoloteam van Machiel. Het hoofddoel was gelijk aan 

de naam van de actie: Machiel naar huis. De grenzen werden 

verlegd met meer doelen, waaronder een elektrische hand-

bike waarmee Machiel zich zelfstandig kan verplaatsen.
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‘Mijn interieur is  
een allegaartje met  
een mix van oud, tijdloos 
en diverse culturen’
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Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Gastvrijheid is Geraldine met de pap
lepel ingegoten. Haar Indonesische  
ouders vroegen al wat je wilde eten of 
drinken voordat je je jas uit had. Die  
traditie zet ze met haar gezin graag 
voort. Haar vier kinderen – inmiddels 
allemaal de deur uit – weten met hun 
vrienden haar keuken nog steeds te  
vinden. ‘Zo is het altijd geweest,’ vertelt 
Geraldine. ‘Het is hier een zoete inval.’

THUIS IN EEN DORP
Als kind verhuisde ze van hot naar her 
door het werk van haar vader. Toen ze 
elf jaar was, kwam Geraldine in Leiden  
terecht. ‘Zodra ik op de middelbare 
school zat, had ik vooral Veenders in de 
klas. Ik voelde me direct thuis bij hen. 
Ik houd van dat dorpse, het bindt. Mijn 
hele jeugd speelde zich af in Roelof
arendsveen en de dorpen eromheen. Ik 
ging werken bij De Vergulde Vos en bij 
De Woelige Baren. Met mijn man Hugo 
kwam ik in Rijpwetering terecht. Daar 
hebben we vijftien jaar gewoond, onze 
kinderen zijn er geboren. Tot we naar 
het geboortedorp van Hugo verhuisden: 
Oud Ade. We wonen hier nu dertien jaar.’ 
Dertig jaar heeft Geraldine als zelfstan
dige een praktijk gerund in de zorg. Tot 
ze de regeltjes zat was en zzp’er werd in 
de evenementencatering. Je kunt haar 
tegenkomen bij opdrachtgevers als Van 
Wal, restaurant Aqua, café de Haven 
of HS Events. Ook de Bostel Brothers  
weten haar te vinden. ‘De evenementen 
sector past bij mij, met alle gezelligheid.’

DROOMKEUKEN
Toen Geraldine met haar gezin in Oud 
Ade kwam wonen, was de keuken het 
laatste dat werd aangepakt. ‘Na twee, 
drie jaar tekenen en verbouwen was het 
niet het slotstuk van de begroting, maar 
eerder het slotstuk van de energie. Dat 

komt nog wel, zeiden we tegen elkaar.’ 
Met wat kastjes en een aantal apparaten 
werd een tijdelijke keuken neergezet, die 
er nu nog staat én aan vervanging toe is. 
‘De apparaten begeven het om de beurt, 
er komt nu echt een nieuwe keuken.’ Of 
die kleiner wordt nu ze nog maar samen 
in het huis wonen? ‘Zeker niet,’ lacht  
Geraldine. ‘Hij blijft zo groot, mijn droom 
is dat alles en iedereen komt aanwaaien 
en altijd welkom is om aan te schuiven.  
Het enige dat ik anders wil is meer  
planten. Ik wil buiten meer naar binnen  
halen,’ wijst ze op haar uitzicht over de 
weilanden. ‘Het is hier lekker wonen.’ 

NOOIT UIT DE MODE
Geraldine houdt, zoals ze dat zelf noemt, 
van een bijeengeraapt interieur. ‘Ik ben 
dol op Marktplaats en struin graag over 
rommelmarkten. Het voordeel van mijn 
spullen is dat het nooit uit de mode is. 
Het is een allegaartje met een mix van 
oud, tijdloos en diverse culturen.’ Wat  
direct in het oog springt in de grote 
woonkeuken zoals die nu nog is, zijn 
de twee enorme koelkasten. ‘Die waren 
er eerder dan het huis zelf,’ grapt ze. ‘Ik 
vond ze gewoon mooi. En aan één koel
kast had ik niet genoeg. Tien man aan 
tafel is voor mij heel gewoon, ik moest 
ook ontzettend wennen toen ik nog 
één kind thuis had. Voor drie mensen  
koken? Geen probleem!’ Toen de laatste  
de deur uitging, kwam de oudste tijdelijk 
terug. ‘Haar huis wordt op dit moment 
verbouwd. Ze woont hier nu met haar 
vriend tot het klaar is. Ze zijn hier meer 
dan welkom.’

Wonen

Waar het allemaal gebeurt
Geraldine Liem houdt van eten en gezelligheid. Het liefst heeft ze veel mensen om 
zich heen. Geen wonder dus dat haar leven zich vooral in haar grote woonkeuken 
afspeelt. De tafel in de woonkamer wordt nauwelijks gebruikt: het is de keuken waar 
het gezin het liefst vertoeft. De plek waar de beste gesprekken plaatsvinden en waar 
men – altijd met zijn allen aan tafel – met elkaar eet.
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Een klushuis is een understatement: 
Britt heeft alle plafonds en muren 
verwijderd, en gaat de woning van 
voor af aan opnieuw opbouwen. 
Authentieke details als de schouw 
en de kachel komen straks terug. 
Ook de voordeur en de trap worden 
onderworpen aan renovatie. Verder 
is het plan overal vooral haar eigen  
draai aan te geven. Of ze spijt 
heeft van de impulsieve aankoop?  
‘Meestal niet,’ lacht Britt.

HANDIGE HULPLIJNEN
Britt is werkzaam in de evenementen- 
branche en heeft door alle afgelaste 
evenementen nauwelijks werk. Tijd 
om bij de pakken neer te zitten heeft 
ze niet. ‘De dagen die ik nu extra 
heb zijn me echt wat waard. Ik wil 
zo veel mogelijk zelf aanpakken en 
dat kan nu. Ik heb nooit eerder ver-
bouwd, moet voor alles uitzoeken 
hoe het werkt en doe elke dag wat 
ik kan. Wat ik niet weet, daar schakel 
ik hulplijnen voor in. Voor een aan-
tal grote klussen als een dakkapel, 
lichtkoepel en onderhoud aan het 
dak heb ik een aannemer ingehuurd. 
Op dit moment zijn we bezig met de 
leidingen en kabels. Gelukkig is mijn 
vader handig met elektra en helpt 
een vriend met de leidingen. Zonder 
hulp is het niet te doen. Iedereen is 
er maar druk mee.’

VERRASSING NA  
VERRASSING
Tijdens de verbouwing staat Britt 
regelmatig voor verrassingen. ‘Toen 
er een plafond verwijderd werd, 
bleek er nog een boven te zitten. En 
daarboven nog een. We hebben ze 
alle drie weggehaald en er kwamen 
mooie bovenlichtjes bij de ramen 
tevoorschijn. Hoe meer licht, hoe be-

ter. Het geeft een ruimtelijk gevoel. 
Maar ja, dan val je van het een in 
het ander: er bleef geen muur over-
eind, dat bleken voorzetwanden die  
gestut werden door het plafond. 
Achteraf natuurlijk logisch.’ Het  
toilet in de woning zat in de bad-
kamer, maar tot Britts verbazing, 
vond ze nog een verstopte aanslui-
ting in de garderobekast. ‘Ik haalde 
een vloertje weg en daar kwam een 
gat tevoorschijn. Op advies van de 
aannemer heb ik bij de buurman een 
pak melk in het toilet gegooid, waar-
na ik door de melksporen die langs 
het gat kwamen kon zien dat de 
oude riolering nog werkzaam is. Ik  
besloot direct het toilet te verplaatsen  
naar de originele plek.’ 

PRACHTPLEK
Dat de woning aan het water ligt, is 
voor Britt een pluspunt. ‘Als ik ooit 
weer tijd en geld heb, komt er zeker 
een boot. Je vaart vanaf mijn huis 
zo met een kano de Kagerplassen 
op. Daar viel ik op.’ Ze kampeert nu 
in haar nieuwe huis, maar mist het 
om af en toe even lekker op de bank 
te zitten. Doel is daarom de twee  
kamers boven als eerste af te  
maken. ‘Er is niets dat niet aan gepakt 
wordt. Er komt een nieuwe keuken, 
een nieuwe badkamer, nieuwe kozij-
nen. Omdat het fijn voelt om iets af 
te ronden, ben ik boven begonnen. 
Dan kan ik me in een van de twee  
kamers terugtrekken van de stof-
bende. Hoewel stof ook een  
motivatie is om een tandje bij te  
zetten. Ik wil wel door die fase heen.’ 
Voorlopig heeft Britt nog wel een uit-
daging. ‘Ik heb bewust geen planning, 
dan kan het ook niet tegenvallen.’ 

Van klushuis naar droompaleis
De van oorsprong Veense Britt de Jeu woonde in een klein appartement  
in Amsterdam toen ze toe was aan rust en ruimte. Ze bezichtigde een  
karakteristiek gemeentelijk monument in Rijpwetering, besloot het te kopen 
en begon met klussen. 
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‘Ik wil zo veel mogelijk 
zelf aanpakken ook  

al heb ik nog nooit eerder 
verbouwd’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Wonen
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‘Ik laat de natuur haar 
gang gaan. Een beetje 
verwildering mag wel’
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Tekst: Alice Bakker 
Beeld: Miranda Castelein

Op de plek waar de jongens vroeger voet-
balden, staat nu een duurzaam gebouwd  
comfortabel huisje met natuurlijke af-
werking, zonneboiler en palletkachel. 
Voor het genieten is er een sauna en 
hottub én uitzicht op een prachtige 
treurwilg. De steiger ernaast maakt dat 
je met een kano of klein bootje zo de 
polders kunt ontdekken. En die tuin, daar 
valt genoeg in te ontdekken! 

KLEIN KEUKENHOF
De tuin is ooit aangelegd door een hove-
nier. De grote lijnen uit het ontwerp zijn 
nog hetzelfde gebleven. Omdat Jolande 
zelf ‘in het groen’ zit, heeft ze samen met 
de ontwerper een beplantingsplan ge-
maakt, die ze in de loop van de jaren zo 
af en toe aanpast. ‘Ik zit, als ik de inkoop 
voor mijn bloemenwinkel doe, dicht bij 
het vuur. Ik verander dus regelmatig 
wat in de tuin, omdat ik mooie planten 
ingekocht heb. Afgelopen jaar had ik 
bollen geplant, om zo in onze eigen tuin 
een klein Keukenhof te maken. Veel van 
onze gasten combineren slapen bij ons 
met een bezoek aan het lentepark. Dit 
jaar hebben we vooral zelf genoten van 
de blauwe druifjes, tulpen, alliums en 
sneeuwklokjes, omdat we door corona 
tijdelijk geen gasten hadden.’ 

BESCHUTTING
Door het bestaande groen als beuken-
hagen en fruitbomen, biedt de tuin veel  
privacy. ‘Toen wij hier zeventien jaar 
geleden kwamen wonen wist ik al dat 
er ooit een nieuwbouwwijk achter onze 
tuin zou komen,’ vertelt Jolande. ‘Die is 
nu in aanbouw. Al die jaren hebben we 
van de beschutte tuin kunnen genieten. 
Nu is het huisje zo in onze tuin gebouwd 
dat wij nog steeds beschut zitten. Maar 
onze gasten ook. De ramen in het huisje 
zijn zo gemaakt dat er veel lichtinval 

is, zonder dat we bij elkaar of bij de  
buren naar binnen kijken.’ Jolande ge-
niet enorm van tuinieren. ‘Daar zou ik 
wel meer tijd voor willen hebben. Hoe-
wel ik ook graag de natuur haar gang 
laat gaan. Het mag best een beetje 
verwilderen. Wat we trouw doen is de 
wilgen knotten. Het hout wat daardoor 
vrijkomt, gebruiken we om de wal in het 
slootje dat dwars door de tuin loopt te 
versterken. Het krijgt er een natuurlij-
kere uitstraling van. We zien dat het 
leven in het water er gretig gebruik van 
maakt: eenden en koeten, of ik zie er kik-
kers overheen lopen. Dit jaar is het de  
bedoeling dat we de wilgentenen gebrui-
ken om een natuurlijke afscheiding te  
maken met de buren, op de plek waar nu 
nog een coniferenhaag staat.’ 
 
LOGEREN IN DE TUIN
Jolande hoopt dat haar tiny house deze 
maand klaar is voor verhuur. Voor men-
sen die een weekendje tot rust willen  
komen, maar ook voor mensen die tij-
delijk woonruimte zoeken. Tot die tijd  
slapen Jolande en Richard er zelf af en 
toe in, als ze in hun eigen huis gasten 
hebben. ‘Sinds onze kinderen stude-
ren, verhuren we één van de kamers via 
Airbnb. We hebben veel plezier in het 
ontmoeten van verschillende mensen. 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal, daar ge-
nieten we enorm van. Door de geldende  
RIVM-maatregelen slapen we nu zelf 
in ons tuinhuisje wanneer we gasten  
hebben in ons huis, zodat we hen een 
privé-badkamer kunnen bieden. Handig, 
want we zien nu precies wat er nog beter 
kan of aangepast moet worden.’

Wonen

Een tiny house in de tuin
De functie van de tuin van Jolande van der Meer en Richard Kroese uit Roelof
arendsveen veranderde de afgelopen jaren een aantal keer. Van speel en voetbaltuin 
naar relaxtuin: het is een supertuin met alle privacy. Nu hun twee zoons studeren en  
werken is het tijd om ook anderen van hun tuin te laten genieten. En daarom bouwden 
ze een tiny house in de tuin.
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Inmiddels zijn ze vijf jaar verder. De  
PakkettenFabriek uit Roelofarendsveen is 
een begrip voor veel bekende webshops 
en merken. Bedrijven als Lexmond vs. 
Lexmond, Crisp Sheets en Ateljé weten 
de e-fulfilment specialist te vinden voor 
opslag, pick & pack en verzending. Hoe 
de producten verzonden worden? ‘Met 
aandacht, als een cadeautje! Wij doen dit 
op een manier waarop een ander het niet 
zou doen,’ vertelt Josine. ‘Door onze eigen 
ervaring weten we wat onze klanten wil-
len en denken met ze mee.’ Joeri: ‘Onze 
klanten vinden wij vooral in ons brede  
netwerk of doordat klanten over ons pra-
ten.’ ‘Stuk voor stuk verkopen ze dingen 
die je wilt hebben,’ lacht Josine. ‘Het zijn 
veelal bedrijven die de verzending van hun 
producten eerst zelf deden, maar zo groot 

Josine Castelein runde samen 
met haar partner Joeri Borst 
een eigen kledingmerk en zocht 
een logistieke partij die met 
hen meedacht over het  
verpakken en verzenden van 
hun producten. Toen ze die niet 
konden vinden, besloten ze het 
— samen met compagnon Aldo 
Valentijn — zelf te doen: de  
PakkettenFabriek was geboren.

geworden zijn, dat het geen doen meer is 
om elke dag met de pakketjes in de rij te 
staan bij het postagentschap.’ 

VAN 3 NAAR 30 
Aldo is verantwoordelijk voor het admini-
stratieve gedeelte. ‘Per maand worden 
bij ons duizenden pakketjes verzonden,’ 
vertelt hij. ‘Dat maakt dat de administratie 
nogal complex is.’ Josine: ‘Joeri is verant-
woordelijk voor de sales en het contact 
met klanten, ikzelf ben vooral bezig op 
strategisch niveau en ben verantwoorde-
lijk voor de marketing.’ Van een bedrijfje 
met zijn drieën is de PakketenFabriek uit-
gegroeid naar een organisatie met zo’n 
dertig jonge medewerkers en 2.200 m2 
opslagruimte. Nog steeds vinden ze logis-
tieke ervaring niet belangrijk, als er nieuw 

personeel aangenomen wordt. Aldo: ‘Wie 
gemotiveerd is, ontwikkelt zich vanzelf in 
de functie. Je krijgt bij ons veel ruimte om 
mee te denken en mee te groeien.’ 

ZO DUURZAAM MOGELIJK 
Hoe de pakketjes verpakt worden, is  
afhankelijk van de wensen van de klant. 
‘Handgeschreven kaartjes, touwtjes, lint-
jes, vloeipapier: alles kan,’ vertelt Josine. 
‘De producten van onze klanten worden 
het liefst duurzaam verpakt, met bijvoor-
beeld composteerbare verpakkingen, of 
papieren tape in plaats van plastic,’ vult 
Joeri aan. ‘We denken graag mee over 
duurzaamheid en moedigen dat zeker 
aan. Zo weinig mogelijk plastic en bezor-
ging via fietskoeriers, bijvoorbeeld.’

Een cadeautje 
om te krijgen
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LIEKE & JETTEKE VAN LEXMOND VS. LEXMOND
‘Werken met de Pakkettenfabriek is een geweldige match.  
Precies waar wij voor staan: persoonlijke aandacht, kwaliteit en 
nauw keurigheid. Wij zijn uitermate tevreden en dankbaar dat we 
een ‘team’ vormen.’

Bedrijf

‘Ik houd van de variatie in mijn werk. Klanten te woord 
staan, maar ook bijspringen met inpakken als het druk 
is. Elke dag geef ik de pakketten mee aan de juiste ver-
voerders en ontvang ik alles wat binnenkomt. Er is veel te 
leren bij de Pakkettenfabriek. Men denkt mee en zijn altijd 
in voor een praatje of een grap.’

‘Wij hebben een jong, enthousiast en gezellig team 
waarvan de meesten collega’s al meerdere jaren bij ons  
werken. Er zijn medewerkers begonnen met doosjes 
vouwen en nu zelf een deel van het team begeleiden. We  
kunnen zo allemaal groeien; als bedrijf én als persoon.’

‘In de vijf jaar dat we nu bestaan maken we vooral de  
laatste drie jaar een enorme groei door. Mede door onze 
persoonlijke benadering, klanten zijn bij ons geen num-
mertje zoals bij de grote bedrijven. We werken met een 
jong en enthousiast team dat elk moment aangrijpt om 
ons te komen helpen, al is het maar een paar uurtjes.’

‘Tijdens mijn werk zorg ik ervoor dat alle pakketjes eruit-
zien als cadeautjes. In plaats van alles in een standaard 
kartonnen doos te versturen, maken wij dat een bestelling 
er een stuk specialer uitziet. Hierdoor is het voor de ont-
vanger veel leuker om uit te pakken.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

Branco

Iris

Ramon

Claudia
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Woensdag

Ik ben nu bijna een jaar voorzitter van 

DOSR. Om de vier weken is er een 

bestuursvergadering.

Maandag
Het begin van een nieuwe week! Na 

’s ochtends de nieuwe folderartikelen 
te hebben verspreid, heb ik ’s middags 

overleg met Mary en Pieter. 

Maandagavond
Ik zet me al ruim twintig jaar in voor de vrijwillige brandweer van Roelofarendsveen. Elke maandag-avond oefenen we. Vanavond ben ik met de boot op het water te vinden. 

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere editie 
van Hier! een ondernemer van 
Winkelhart Roelofarendsveen in de 
picture. Deze keer: Erik van Rijn, 
bouwmarktmanager van Karwei 
Roelofarendsveen. Naast zijn werk 
is hij actief bij de vrijwillige Veense 
brandweer en is hij voorzitter van 
voetbalclub DOSR. 

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert? 
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook! 

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

H er

Dinsdag Tijd voor een winkelcheck. Ik loop een ronde en controleer aan de hand van een vragenlijst of alle aanbiedingen uit de folder goed in de winkel staan. 

Donderdag 
Mijn vrije dag! Als het weer het toelaat 
begin ik de dag met een rondje fi etsen.

Zondag 
Als ik niet hoef te werken, ga ik met mijn vriendin een stuk wandelen of fi etsen. We eindigen dan vaak bij restaurant Wagenaar voor een borrel met een hapje of een ijsje.

Vrijdag 
Ik begin elke dag met het beantwoor-
den van mijn mail en het controleren 

van het rooster. 

Zaterdag 
Om 18.00 uur ben ik thuis na een dag 

werken. Koken is een hobby van mij, 

en barbecueën al helemaal. Ik vind het 

erg leuk om wat lekkers voor familie 

en vrienden te maken.
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DENNIS 
WESSELMAN
Tijdens de coronacrisis maak-
te Dennis en zijn team van 
restaurant Wagenaar soep 
voor de mensen die het 
nodig hadden. Zieken, 
ouderen, mantelzorgers, zorg-
personeel... Stuk voor stuk 
werden ze voorzien van een 
verse portie soep op de stoep. 
Met de gratis groenten die 
hij van lokale bedrijven kreeg 
maakte Dennis honderden 
liters soep, waarvan honder-
den mensen konden mee-
genieten.Nomineer 

nu!

DE ORGANISATOREN VAN SUST
Arjen van Leeuwen, Herke Tuinstra, Paul Krijger, Roel Bettonviel, 
Kris Beuk en Cas en Len van Brussel sloegen eerder dit jaar de 
handen ineen met het doel: een online evenement voor jong en 
oud organiseren. In zes weken tijd draaiden de organisatoren 
— die zelf uit alle hoeken van Kaag en Braassem komen — een 
bomvol programma in elkaar, met en door inwoners uit de ge-
meente. En met succes, want tijdens het weekend van 26 t/m 28 
juni genoten meer dan 2.500 unieke kijkers van ruim honderd uur 
live tv. Het Samen Uit, Samen Thuis Festiviral was een enorme 
blijmaker en precies wat we op dat moment nodig hadden.

25

We boffen maar: onze regio zit vol met helden. De buurvrouw die 
een boodschap doet voor diegene die niet naar buiten kan, het 
kleinkind dat elke week een tekening maakt voor opa, de brand-
weer die koe heeft gered... Noem maar op! En die toppers, die 
verdienen het om eens geroemd te worden. Daarom zijn we op 
zoek naar grote en kleine helden. 

NOMINEER JOUW HELD
Stuur voor 12 oktober 2020 een mailtje met het onderwerp ‘Held 
in de regio’ naar info@hierinderegio.nl. Vertel daarin kort wie je 
nomineert, waarom en uit welk dorp diegene komt.

DE HELDEN VAN 
HIER!
Deze pagina is te klein om alle 
helden van Hier! te noemen. We 
trappen af met deze drie.

CLOWN TOET 
Met gevaar voor eigen leven klom 
deze vrolijkerd in een hoogwerker 
om bij de bejaarden in lokale ver-
zorgingshuizen een lach op het 
gezicht te toveren. Deze actie is 
mede mogelijk gemaakt door PRO 
Kaag en Braassem.

Wie is jouw 

held?
De laatste Hier! van 2020 staat in het teken 
van… de helden van Kaag en Braassem. Een 
kleine actie of een groot gebaar: wie heeft 
volgens jou een heldendaad verricht afgelopen 
jaar? Nomineer jouw held en wie weet zetten 
wij hem of haar in het zonnetje in het volgende 
nummer! 

      in de regio 
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‘Wij voelen ons   hier thuis’

Martin Vrana, Mateusz Szuba en Pawel Chwiej  
werken via uitzendbureau Human Services bij diverse 
tuinbouwbedrijven in de regio. Ze wonen samen met 
negen andere arbeidsmigranten in de woonlocatie 
Pride aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. 

beter geregeld. Er zijn meerdere  
douches en wasmachines en de woon-
units, waar we met twee personen  
verblijven, zijn ruim en modern inge-
richt.’ Mateusz lacht: ‘En de bedden, die 
zijn helemaal top.’ 

Geen nummers
Volgens de mannen dragen de goede  
woonomstandigheden bij aan de  
prettige sfeer binnen de woongemeen-
schap. Martin: ‘We leven hier met 
twaalf mensen onder één dak, waar-
van een aantal stelletjes. Ruimte en  
privacy zijn dan naast eten een eerste 
levensbehoefte. Omdat het hier zo ruim 
en comfortabel is, voelen we ons veilig  
en is de sfeer relaxt. Natuurlijk zijn er 
— net als in een gezin — weleens wat  
irritaties of meningsverschillen, maar 
die praten we altijd uit.’ De bewoners 
werken allemaal fulltime bij verschil-
lende tuinbouwbedrijven, vaak zes 
dagen per week. Doordeweeks zoeken 
ze na het werk de rust van hun eigen 
woonunit op, maar de zaterdagavond 
brengen ze doorgaans samen door in 
de gemeenschappelijke woon kamer 
of tuin. Martin: ‘Dat is zeker geen  
verplichting, maar omdat het gezellig  
is, zijn we er meestal allemaal. We  
barbecueën samen, kletsen wat en 
spelen spelletjes, bijvoorbeeld een 
bordspel met persoonlijke vragen  
zodat we elkaar beter leren kennen.’ Of 
dat het geheim is, weten de mannen  
niet, maar ze het samenleven gaat ze 
prima af. Zelfs over de noodzakelijke 
corvee-afspraken bestaat geen discus-
sie, blijkt. Tijdens het gesprek wordt  
de gang gestofzuigd door een  

Pawel: ‘Het is fijn om hier te wonen. De 
woonlocatie is top en de mensen in dit 
dorp zijn vriendelijk.’ Martin beaamt 
dat.’ Ik heb een aantal jaar geleden al 
twee seizoenen bij Wesselman Flowers 
en Tulpen.nl gewerkt. Ik vond het daar 
zo leuk dat ik graag terug wilde komen 
toen ik bij deze bedrijven een baan in 
de logistiek aangeboden kreeg. Het 
werk is uitdagend, de omgeving mooi 
en de mensen zijn relaxed en toe-
gankelijk. Ik werk en woon hier met 
plezier.’ In hun vrije tijd trekken de 
mannen er graag op uit: in en om het 
dorp. Mateusz: ‘Ik houd van zwemmen 
en vissen dus je begrijpt dat ik regel-
matig te vinden ben aan de Braassem  
of de Ringvaart hier om de hoek.’  
Martin verkent de omgeving liever 
wandelend of steppend: hij heeft sinds 
kort een elektrisch exemplaar. Ook 
dart hij weleens in café De Buren. ‘Het 
spelletje verbindt omdat het zo leuk is. 
Het is niet moeilijk is om aansluiting te 
vinden bij andere darters.’ 

Ruimte genoeg
Pawel is daarentegen na zijn werk  
bijna altijd op de Sotaweg te vinden: hij 
is gek op koken en is mede daarom blij 
met zijn woonplek. Pawel: ‘Kijk maar, 
we hebben twee kookfornuizen en 
een groot werkblad. Dat werkt prettig.  
Omdat het hier allemaal zo ruim is, 
kunnen we met meerdere tegelijk  
koken. Dat heb ik in andere huizen 
echt wel anders meegemaakt. Kwam je 
thuis na een lange dag werken, moest 
je in de rij staan om je eten te maken.’ 
‘Of je stond in de rij om te douchen,’  
vult Martin aan. ‘Dat is hier ook veel 

bewoner: huize Pride ziet er schoon en  
netjes uit. Pawel: ‘En als er toch wat is, 
of als we vragen hebben, dan weten we 
dat we bij ons contactpersoon terecht 
kunnen. We worden hier als mensen  
behandeld en niet als nummers.  
Daarom voelen we ons zo thuis.’

Samenwerken
Karin Wubben, mede-eigenaar van 
uitzendbureau Human Services, is 
blij met de positieve reacties. ‘Dit  
precies waarom we vanuit Tulpen.nl en  
Wesselman Flowers in 2017 een  
eigen uitzendbureau zijn begonnen.  
Wij vinden het belangrijk dat de  
arbeidsmigranten die voor ons werken  
goed begeleid worden en een goede 
woonplek hebben. We willen ze in alle 
opzichten behandelen, zoals we zelf 
behandeld willen worden.’ Buiten dat 
vindt Karin het leuk om met arbeids-
migranten samen te werken en op de 
hoogte te blijven van hun wel en wee. 
‘Het zijn tenslotte collega’s van me 
die ik graag wegwijs maak bij onze 
klanten en in onze gemeenschap. De  
belangstelling en hulpvaardigheid 
zijn wederzijds, merk ik. Op hun beurt  
helpen ze mij bijvoorbeeld met het  
werven van nieuwe uitzendkrachten 
en het oplossen van kleine klusjes in en 
om onze woonlocatie. Dat werkt super.’  

Kwaliteit = belangrijk
De woonlocatie voldoet ruimschoots 
aan alle wettelijke eisen. Toch zou het 
uitzendbureau de medewerkers nog 
meer privacy willen bieden. Er is een 
vergunning verleend om in het andere  
deel van het gebouw vijfentwintig  
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Wonen

Tekst: Annemieke de Man
Beeld: Human Service 

Redactionele samenwerking

‘Wij voelen ons   hier thuis’
studio’s met eigen douche en keuken 
te bouwen. Karin: ‘We zijn nog niet  
gestart met de bouw omdat de bouw-
kosten ten opzichte van twee jaar 
geleden, toen we met de vergunning-
aanvraag startten, gestegen zijn en de 
vergunning maar voor tien jaar geldig 
is. We kunnen de investering moeilijk 
rond rekenen.’ Ondanks deze situatie, 
wil het uitzendbureau geen concessie  
doen in de kwaliteit van de huis- 
vesting. Karin: ‘Als we gaan investeren 
in huisvesting doen we dat goed. Hoe 
belangrijk ruime woon- en leefruimte 
en privacy is, is tijdens de corona- 
crisis nog eens extra gebleken.’ Een  
ander probleem is dat arbeidsmi-
granten die in de studio’s gehuisvest  
zouden worden, volgens de regels alleen  
in de gemeente Kaag en Braassem  
mogen werken. Karin: ‘Onze mede- 
werkers worden ingezet tijdens  
seizoenpieken: ze werken vaak zes 
maanden bij het ene bedrijf en twee 
tot drie maanden bij een ander bedrijf. 
De bedrijven met aanvullende seizoen-
pieken liggen echter niet allemaal in 
onze gemeente, maar wel in de directe 
omgeving. Dat we onze mensen als 
ze buiten de gemeente werken geen 
huisvesting mogen bieden, is onwerk-
baar. We willen niet dat ze uit hun  
koffer leven.’ Human Services hoopt 
dan ook dat gemeentes hun regels 
wat meer op elkaar af gaan stemmen.  
Karin: ‘In de huidige arbeidsmarkt 
geldt: wie de goede huisvesting heeft, 
heeft de goede krachten. En de tuin-
bouw in onze gemeente, die voor de 
economie belangrijk is, heeft die goede 
mensen heel hard nodig.’

Mateusz lacht: ‘En de bedden, 
die zijn helemaal top’

V.l.n.r.: 
Martin Vrana, 

Mateusz Szuba 
en Pawel Chwiej
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Het AmandiHuis

De meeste mensen willen het liefst 
sterven in hun eigen vertrouwde 
omgeving, maar soms kan dat niet. 
Voor deze mensen is er nu het 
AmandiHuis, een hospice waar zij in 
deze laatste levensfase liefdevol 
worden ondersteund. Het huis biedt 
daarnaast een plek voor mensen die 
tijdelijk zorg nodig hebben. 

lekker dekentje. Er is in het huis ook een speciaal bed aan-
wezig, zodat de partner kan blijven slapen. De vier kamers  
grenzen aan een grote tuin en hebben een eigen terras.’ 
Ook in de gemeenschappelijke huiskamer kunnen gasten 
en familieleden tijd met elkaar doorbrengen. Er staat een  
televisie, er kunnen spelletjes gespeeld worden en in de open 
keuken wordt door vrijwilligers dagelijks een verse maaltijd 
bereid waarbij iedereen mag aanschuiven. De Regenboog-
kamer wordt gebruikt voor trainingen en vergaderingen, 
maar kan ook dienstdoen als stilteruimte of familiekamer. 
‘Soms wordt het even teveel en dan is het fijn als gasten en 
hun naasten zich kunnen terugtrekken.’ 

Dankbaar vrijwilligerswerk
Ruim tachtig vrijwilligers zijn actief in het AmandiHuis en 
zorgen dat gasten er een fijne tijd hebben. ‘De vrijwilligers 
zijn de spil in het huis,’ zegt coördinator Annette Kemerink. 
‘Ze koken, ontvangen bezoekers, werken in de tuin, doen de 
was, gaan wandelen en maken een praatje als daar behoefte  
aan is.’ Sommige vrijwilligers hebben eerder in de zorg  
gewerkt, maar dat is geen vereiste om in het AmandiHuis 
aan de slag te gaan. De zorgvrijwilligers bieden voorname- 
lijk een luisterend oor, helpen in het huishouden en  
ondersteunen de verpleegkundigen van Buurtzorg. De zorg-
vrijwilligers hebben een opleidingstraject gevolgd. Zo raken 
ze meer vertrouwd met het werk, dat ook emotioneel kan 
zijn. ‘Het is heel dankbaar werk, maar je maakt op deze plek 
ook dingen mee die je moet verwerken,’ zegt Wim. ‘De laatste 
levensfase van elke gast verloopt anders en soms bouw je 
een band met iemand op. We bieden vrijwilligers altijd de 
ruimte om te praten over hoe zij iets hebben ervaren.’

Het duurzame AmandiHuis in Nieuwe Wetering is een  
bijzondere plek, want er verblijven mensen die ziek zijn en 
nog maar even te leven hebben. Toch hangt er een warme en 
gemoedelijke sfeer en dat is precies wat huisarts en mede- 
initiatiefnemer Wim Sleeuw voor ogen had. ‘Het is een plek  
waar naasten alle zorg uit handen kunnen geven aan pro-
fessionals en vrijwilligers. Daardoor kunnen de familieleden  
weer gewoon kind of partner zijn en is er ruimte om in alle rust  
afscheid te nemen van een geliefde.’ Ook mensen die plotse- 
ling zorg nodig hebben kunnen er terecht, zoals bijvoorbeeld 
een hoogbejaarde vrouw die haar been gebroken heeft. ‘Ik 
hoor van veel ouderen dat zij echt niet in het ziekenhuis willen  
belanden, maar soms is alleen thuisblijven geen optie.  
In zo’n situatie kunnen wij tijdelijk opvang bieden.’

Dicht bij huis
Al in 2012 ontstond vanuit stichting Amandi Thuis het idee 
voor een hospice in Kaag en Braassem. In Sassenheim,  
Leiden en Alphen aan de Rijn staat al wel een hospice, maar 
Wim en zijn collega-huisartsen merkten dat er in onze  
gemeente behoefte is aan zo’n plek die ook tijdelijke zorg 
kan bieden. Een voorziening dicht bij huis zorgt ervoor dat 
familieleden gemakkelijker op bezoek kunnen komen.

Thuis voelen
In het AmandiHuis is plek voor vier gasten die ieder een 
eigen ingerichte kamer en badkamer hebben. De gasten – 
zoals zij worden genoemd – mogen de ruimte eigen maken 
door persoonlijke spullen mee te brengen. ‘We willen dat 
de gasten zich hier thuis voelen,’ zegt coördinator Lonneke 
de Vries. ‘Denk aan een fotolijstje, schilderij, plant of een  

Wim Sleeuw

Een plek waar je je thuis   voeltEen plek waar je je thuis   voelt
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Bijzonder

Tekst: Alieke Hoogenboom
Beeld: Sungi Verhaar

Nabijheid
Het AmandiHuis is gebouwd op de plek van de voormalige 
basisschool De Meerpaal en staat midden in een woonwijk. 

‘Sterven hoort bij het leven 
en dat willen we niet op een  
plekje achteraf organiseren,’ 
legt Wim uit. ‘Tegelijkertijd wil-
len we de gasten ook privacy  
bieden, zeker in deze levens-
fase. Ik vind dat we op deze 
locatie een mooi evenwicht 
hebben gevonden. Nabijheid, 
maar met genoeg privacy.’  
Inwoners reageren positief op 
de komst van het AmandiHuis 
en fietsende voorbijgangers 
kijken geregeld nieuwsgierig 
op. ‘De meeste buurtbewoners 
vinden het fijn dat er eindelijk 
weer iets moois op deze plek 
staat, maar sommigen vinden 
het ook spannend en dat snap 
ik. Het is ook best bijzonder 
dat er een hospice – een plek 
waar mensen sterven – in je 
buurt staat. Daarom hebben 
we de buurtbewoners vanaf 

het eerste moment bij het project betrokken.’ 

Bijzondere donaties
Wim beseft maar al te goed dat het AmandiHuis er zonder 
de honderden donateurs en sponsoren nooit had gestaan. 
‘We zijn erg dankbaar. Vooral de kleine donaties vond 
ik hartverwarmend. Een echtpaar dat bij een vijftigjarig  
huwelijksfeest tegen de gasten zegt: ‘Wij hoeven geen  
cadeaus, doneer maar geld aan het AmandiHuis’. Het is  
geweldig dat we door zo veel mensen worden gesteund.’ Na 
ruim acht jaar fondsen werven, plannen maken en bouwen, 
staat er nu een hospice in Kaag en Braassem. ‘Wij zijn klaar 
om de eerste gasten te ontvangen.’

Wil jij het AmandiHuis steunen? Dat kan door donateur 
te worden voor 10 cent per dag. Het is ook mogelijk om  
eenmalig een bedrag te schenken. 

Lonneke de Vries en 
Annette Kemerink

Een plek waar je je thuis   voeltEen plek waar je je thuis   voelt
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Zij zijn er voor...
...de gasten

Ans Jansen (57),  
zorgvrijwilliger

‘Sterven is minder eng dan 
mensen denken. Als je je 
leven op een mooie manier 
kunt afsluiten, is het eigenlijk 
net zo belangrijk als geboren 
worden. Ik kan iemand niet 
beter maken, maar lieve 
woorden en een luisterend 
oor kunnen ook veel bren-
gen. Als iemand over leden is 
en ik weet dat het allemaal  
goed en waardig is verlopen,  
geeft mij dat een goed 
gevoel. Ik ben twaalf jaar 
geleden begonnen als 
vrijwilliger bij Amandi Thuis. 
Ik bezoek ernstig zieke 
mensen thuis en ondersteun 
de mantelzorger. Ik heb vaak 
meegemaakt dat iemand 
uiteindelijk in een hospice 
in Leiden terechtkwam en 
daardoor veel mensen niet 
meer kon zien. Dat is zo 
ontzettend jammer. Het is 
prachtig dat we nu in onze 
eigen gemeente een hospice 
hebben. Natuurlijk maak 
ik verdrietige dingen mee, 
maar we hebben een fijn 
team. Ik noem het ook wel 
mijn Amandi-familie. We 
hebben allemaal hetzelfde  
doel: er zijn voor gasten en 
hun familie in de laatste  
levensfase. Het maakt mij 
niet uit of het een rommel is 
in de keuken. Zij staan altijd 
op de eerste plaats.’

‘Lieve woorden 
en een 

luisterend oor 
kunnen veel 

brengen’
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...de omgeving

Gé Opdam (65), 
coördinator tuin- en 

klusteam

‘Een paar jaar geleden was 
ik tijdens de kerstperiode  
op bezoek in een hospice  

in Leiden. Dat heeft veel 
indruk gemaakt. Ik vond het 

zo mooi om te zien hoe  
vrijwilligers een stukje  

verlichting brachten bij de 
gasten en hun familieleden. 

Ik dacht toen: als er ooit 
een hospice in Kaag en 

Braassem komt, dan wil 
ik mijn steentje bijdragen. 

Als coördinator van het 
tuin- en klusteam zorg ik 

dat de werkzaamheden in 
en rondom het AmandiHuis 
worden opgepakt. Het team 

bestaat uit tien mannen en 
we hebben het heel gezellig 

met elkaar. Het bedrijf 
Uit den Boogaard Hoveniers 

heeft de tuin aangelegd en 
wij doen het onderhoud. Ik 
ben erg blij met hoe het is 

geworden. We krijgen 
veel positieve reacties, 

dat doet me goed. De 
gasten hebben vanuit hun 

kamer een prachtig uitzicht 
op de tuin. Ze kunnen de 

deuren openzetten en van 
de omgeving genieten. Daar 
doe ik het voor: die mensen 

een stukje rust bieden in 
deze levensfase.’

AmandiHuis
Noordveenweg 12

2376 AR Nieuwe wetering
071- 532 8559

info@amandihuis.nl
www.amandihuis.nl

‘Mensen een stukje 
rust bieden, daar 
doe ik het voor’
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Persoonlijke 
zorg & aandacht

Mijn naam is Marieke Wortman-van Zeil.
Ik begeleid u en uw naasten graag
bij het afscheid van uw overleden
dierbare. Mijn werkwijze is
betrokken, persoonlijk en dichtbij.

Heeft u vragen of wilt u meer
informatie omtrent het regelen
van een uitvaart? Neem gerust,
geheel vrijblijvend, contact 
met mij op. 

Dag en nacht bereikbaar
06-50436555 / 071-5013265
info@vanzeiluitvaartverzorging.nl

AANGENAAM, MARIEKE

www.vanzeiluitvaartverzorging.nl

                    
 

     Trees Zandvliet-Cozijn  06 10469958 
                       Jos van Klink  06 57747129 

 
            24 uur per dag bereikbaar 
 

R. van Rijnsingel 94 
2371 RE  Roelofarendsveen 

 
www.uitvaartzorg-kaagenbraassem.nl 
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Kennismaken met

‘Gaan jullie weg uit Woubrugge?’ Die vraag moeten eigenaren 
Dennis en Karin Keur, nu de verbouwing van hun uitvaartcentrum 
in Ter Aar in volle gang is, vaak beantwoorden. Karin is daar 
duidelijk in: ‘Nee, we gaan zeker niet weg. Ter Aar is een uitbreiding 
van ons bedrijf, een eigen ruimte geeft veel mogelijkheden. 
Naast de volledige uitvaartdienstverlening die daar kan plaats-
vinden, willen we deze ruimte ook gebruiken voor het organiseren 
van lezingen, workshops en herdenkingsavonden.’

EXPERTISE  EN ERVARING
‘Wanneer je te maken krijgt met de dood, is er meer dan de 
uitvaart alleen,’ vertelt Dennis. ‘Juist dat is de reden dat Karin 
zich is gaan richten op stervensbegeleiding en rouw- en verlies-
verwerking.’ Met een team van zes medewerkers begeleidt Keur  
& Keur al jaren uitvaarten. Maar naast deze expertises bieden zij 
meer. Regelmatig organiseren zij nabestaandenlunches en lot-
genotenbijeenkomsten. Maar ook voor begeleiding na een 
uitvaart in een een-op-eengesprek kan men bij hen terecht.

PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING
Keur & Keur is een moderne onderneming, die een persoonlijke 
benadering garandeert. Op de website kun je een e-book over 
uitvaartwensen downloaden, maar je kunt er ook podcasts 
luisteren over interessante interviews met mensen uit het vak 
en ervaringsdeskundigen. Elke donderdagochtend is het kantoor 
geopend en kun je terecht voor al je vragen. ‘In deze lijn vult 
de tweede vestiging in Ter Aar het bedrijf mooi aan. Het is een 
grotere eigen ruimte waar we meer dan vier mensen tegelijkertijd 
kunnen ontvangen. Wij kijken uit naar de opening later dit jaar.’

Meer dan alleen 
een uitvaart
Keur & Keur Overlijdenszorg is veel meer dan 
een uitvaartonderneming. In de afgelopen jaren 
is het bedrijf uitgegroeid tot een vraagbaak en 
ankerpunt als het gaat om alles dat te maken 
heeft met sterven, uitvaart en rouw.

Keur & Keur Overlijdenszorg
Bateweg 25a Woubrugge 

(0172) 76 43 33 
www.keurenkeur.nl
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Veilig

Doe alsof je thuis bent
Na een heerlijke vakantie of gezellig avondje 
uit tref je thuis een leeggeroofd huis aan. Een 
nachtmerrie! Wijkagent Robin van Gessel weet 
alles over inbraakpreventie en geeft je handige 
tips om inbrekers buiten de deur te houden. 

schijf op mijn werk, 
daar is-ie veilig. Ik zie 
mensen vooral treuren 
om spullen met emoti-
onele waarde. Die zijn 
onbetaalbaar. Geld is 
maar geld.’

MAKKELIJKE 
BUIT
Nieuwbouwhuizen zijn over het algemeen 
goed beveiligd tegen inbraken. Oudere 
huizen zijn daarentegen makkelijkere 
slachtoffers. ‘Inbraken worden nog vaak 
gepleegd met ouderwets gereedschap 
als schroevendraaiers en breekijzers. 
Door even te wrikken gaat een raam al 

vrij snel open. Maar ook mensen zelf maken 
het de inbrekers wel heel makkelijk. Zodra 
de zon begint te schijnen staan de deuren 
en ramen wagenwijd open. De kinderen 
spelen buiten, ouders zijn boven be-
zig met de was en er is geen toezicht 
op de woonkamer. Een kwaadwillende 
loopt zo naar binnen en met een por-
temonnee of laptop weer naar buiten,’ 
waarschuwt Robin. 

LET OP ELKAAR
‘Mensen denken: dat overkomt mij niet. 
Totdat het ze overkomt. Sociale controle 
in de wijk en het dorp helpt enorm als 
inbraakpreventie. Veel mensen vinden 

Een tijdschakelaar op de lamp, buren 
die de post uit de brievenbus halen en 
wat spullen laten rondslingeren: het zijn 
simpele trucjes, waardoor het lijkt dat 
de bewoners thuis zijn. Die ‘bewoonde’ 
huizen zijn minder aantrekkelijk voor 
inbrekers. En denk je dat je met een 
beveiligingssysteem de boeven buiten 
de deur houdt? Dan heb je het mis. Robin 
van Gessel, één van de vier wijkagenten 
in Kaag en Braassem, licht toe: ‘De aan-
rijtijd van de politie is vanaf het bureau in 
Ter Aar te lang om in te grijpen. Ook als 
er een wagen in de buurt rijdt kan het nog 
te lang duren. Even snel een iPad pakken, 
sieraden meenemen en wegwezen: een 
inbraak duurt vaak maar een minuut. 

Een alarm is vooral subjectieve veiligheid. 
Het beste alarm? Een hond. Groot of klein: 
het maakt niet uit. De kans is groot dat 
een inbreker het volgende huis pakt als hij 
een hond hoort.’ 

WEET WAT JE IN HUIS HEBT
Ga je op vakantie? Houd je dan naast het 
inpakken van je koffers bezig met het goed 
achterlaten van je waardevolle spullen. 
Robin: ‘De trouwring van een overleden 
ouder, een ketting die je als verlovings-
cadeau kreeg, de harde schijf met foto’s 
van de kinderen: geef de spullen een 
veilige plek of breng ze naar iemand 
die wel thuis is. Zelf leg ik mijn harde 

dat belangrijk, maar of ze zelf mee willen 
doen? Er moet eerst iets gebeuren voor-
dat mensen daartoe bereid zijn. Dat geldt 
zeker bij nieuwbouw en nieuwe inwoners. 
Ik ontmoet veel inbraakslachtoffers en zie 
het leed. Wees er bewust van dat het ook 
jou kan overkomen.’

Nog meer handige tips
1. Bel 112 bij verdachte situaties.2.  Leg kostbare apparatuur uit het 

zicht.
3. Zorg dat er geen ladders of 

containers te dicht bij het huis 
staan. Die maken het naar binnen klimmen wel heel makkelijk.

4. Verstop buiten geen huissleutels.5.  Hang geen adreslabel aan je 
sleutel(bos).

Bron: Politie.nl

‘Een inbreker is er met 
een minuut  weer vandoor’

V.l.n.r.: Robin van Gessel, John Beekman, 
Rhianne Cijs-Klomp en Hennie Wilthof

Te
ks

t: 
Gi

js 
Ko

re
va

ar

H04 InbraakpreventieYH.indd   33H04 InbraakpreventieYH.indd   33 08-09-2020   12:0508-09-2020   12:05



34

Doe het duurzaam
Bij het verduurzamen van een woning denk je al snel aan grootse 
zaken als een warmtepomp of zonnepanelen. Maar ook dankzij 
kleinere ingrepen kun je duurzamer wonen. Met het assortiment 
van Karwei Roelofarendsveen kun je zelfs als niet-klusser het 
verschil maken. 

VERDUURZAAM
SUBSIDIE
Duurzaam is een landelijk speerpunt. 
Het landelijke project dat hierbij aansluit 
heet ‘Doe het zelf, doe het duurzaam’.  
Erik: ‘Diverse gemeenten in Nederland 
doen al mee aan een subsidieregeling 
voor het verduurzamen van je huis. Ik 
hoop dat gemeente Kaag en Braassem 
de stap binnenkort ook zet. Alleen al  
omdat er op onze website meer dan vijf-
honderd artikelen staan die onder deze  
regeling vallen.’ Zodra de gemeente waarin 
je woont meedoet, ontvang je een waarde- 
bon thuis, die je kunt gebruiken voor de 
aanschaf van artikelen die bijdragen aan 
het verduurzamen van je woning. ‘Voor 
onze klanten is zo’n waardebon toch mooi 
meegenomen,’ aldus Erik.

WAT LET JE?
Door zijn werk bij Karwei is Erik enthou-
siast geworden om ook thuis met duur-
zame producten aan de slag te gaan. In 

Isolatiemateriaal, een waterbesparende 
douchekop of ledverlichting: het zijn duur-
zame producten waar je op den duur geld 
mee kunt terugverdienen. De medewer-
kers van de Veense bouwmarkt zijn op 
de hoogte van het assortiment producten 
waarmee je verduurzaamt. Bouwmarkt-
manager Erik van Rijn vertelt hoe je met 
kleine stappen al groots kunt besparen. 
‘Je kunt ons aanspreken, wij helpen je 
graag. We leggen je bijvoorbeeld stap voor 
stap uit hoe je radiatorfolie aanbrengt, 
vertellen je of het schakelmateriaal in je 
woning geschikt is voor zoiets als led- 
verlichting, maar ook hoe je kunt upcyclen  
en hergebruiken. Op onze website vind je 
een serie video’s waarbij je spullen niet 
wegdoet, maar een duurzame upgrade 
geeft. Zo zie je bijvoorbeeld hoe een  
keuken met eenvoudige middelen wordt 
opgeknapt. Perfect als je een klein budget  
hebt of gewoon niet van weggooien 
houdt. Hoe meer mensen hun steentje bij-
dragen, hoe beter.’

het huis waar hij samen met zijn vriendin  
Sandy woont, zijn al de nodige stappen 
gezet. ‘We hebben ledverlichting in de 
keuken en binnenkort wil ik nog meer lam-
pen in huis vervangen. Daarmee kun je 
jaarlijks zo’n vijftien tot vijfentwintig euro 
besparen. Dat lijkt niet veel, maar als je 
meer van dat soort stappen zet, kan het 
aardig optellen. Wij hebben een tochtband 
bij de achterdeur geplaatst en buisisola-
tie voor de leidingen. Kleine dingen die 
je zo gedaan hebt. Ons huis kan nog wel 
dakisolatie gebruiken, dat is de volgende 
stap.’ Ledverlichting geeft volgens Erik 
een mooier lichteffect, maar het grootste 
voordeel is dat het langer meegaat. ‘Daar-
naast verbruiken ledlampen veel minder 
energie. Een gloeilamp van veertig watt 
kun je vervangen voor een led van twee 
of drie watt.’ Lampen die je vervangt, kun 
je beter niet zomaar weggooien. Je kunt 
ze bij Karwei Roelofarendsveen inleveren. 
Zij zorgen ervoor dat ze op een duurzame 
manier worden afgevoerd.
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Duurzaam

Tekst: Alice Bakker 
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

ZET KLEINE EN GROTE 
STAPPEN
‘Je denkt misschien dat je huis wel in orde 
is, maar ook woningen van zo’n tien jaar 
oud kunnen duurzamer,’ legt Erik uit. ‘Het 
kost je vaak eerst een investering, maar 
daarna kun je zo een paar honderd euro 
besparen. Als je het gedoseerd doet, valt 
de investering best mee. Je hoeft niet 
alles in een week te veranderen. 
Overigens kun je niet alleen voor de 
kleine duurzame aanpassingen bij Karwei 
Roelofarendsveen terecht: ook voor de 
grote stappen in energiebesparing zit je 
hier goed. Overweeg je om zonnepanelen 
te plaatsen? Via de website van Karwei 
kun je een formulier invullen waarmee je 
een adviesgesprek aanvraagt met één van 
onze gecertifi ceerde partners. Je ziet ge-
lijk wat de mogelijkheden zijn en ontvangt 
een digitale offerte op basis van jouw 
dak en woonsituatie met informatie over 
het aantal zonnepanelen, mogelijke op-
brengst en terugverdientijd.’

Snelle optelsom
Voor welke besparende maatregelen kun 
je bij Karwei Roelofarendsveen terecht en 
wat bespaar je daar nu mogelijk mee op 
jaarbasis?
• Dakisolatie: € 400 tot € 700• Vloerisolatie: € 230• Kierdichters: € 60• Slimme thermostaat: € 50• Waterbesparende douchekop: € 50

• Ledlampen: € 15 tot € 25• Radiatorfolie: € 10 tot € 30Jaarlijkse besparing: € 815 tot € 1145Op www.karwei.nl/duurzaam vind je meer 
informatie over de subsidieregeling en de 
duurzame producten die in de bouwmarkt 
verkrijgbaar zijn.

Badkraan Grohe 
Precis Start Therm 
€ 175,00

Noppenfolie 
1-zijdig € 8,59
2-zijdig € 24,59

Buisisolatie 
vanaf € 0,45

Zolderisolatie 
667x60x10cm 
€ 23,96

Led verlichting 
vanaf € 4,99

Handdouche Grohe
€ 37,99

Calex XXL Paris 
ledlamp E27 6W 
350 lumen goud 
dimbaar € 59,99

Houten tafellamp 
Lex € 24,95
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Foto’s uitgelicht!      Felix Verschoor

Hier! in de regio daagt Monique Je 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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Wonen

Bij het vervangen van hun kozijnen kiezen 
veel mensen (opnieuw) voor kunststof. 
En dat is niet zo gek volgens Martien  
Akerboom, Manager B2B en project-
leider van het duurzaamheidsteam bij 
Ploeg kozijnen. ‘Kunststof kozijnen gaan  
gemiddeld veertig jaar mee. Daarnaast 
heb je er nauwelijks onderhoud aan. Ze 
hoeven niet om de paar jaar geschilderd 
te worden, zoals bij hout. Ook voelt een 
woning met kunststof kozijnen comforta-
bel aan dankzij het isolerende materiaal. 
De combinatie met hoogwaardig glas 
zorgt voor een sterk geïsoleerd huis. Kou 
blijft buiten, de warmte binnen.’

300 JAAR GEBRUIK ALS 
CIRCULAIRE GRONDSTOF
Naast dat kunststof onderhoudsarm  
is, is het ook duurzaam. Zo is het  
materiaal tot acht keer te gebruiken als 
nieuwe grondstof en kan het daardoor  
minimaal driehonderd jaar gebruikt  
worden. Een zorgvuldig en high tech  
recycleproces van oude profielen en rest-
stoffen maakt het product circulair. Goed 
voor het milieu én de portemonnee.

BESCHIKBARE SUBSIDIES 
EN LENINGEN 
Over die portemonnee gesproken… Het is 
goed om te weten dat duurzaam wonen 
vanuit de overheid gestimuleerd wordt. 

Voor jou betekent dat dat er diverse  
regelingen bestaan, waardoor je subsidie 
kunt krijgen voor de aanschaf van nieuwe  
kozijnen. Denk bijvoorbeeld aan de  
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 
(SEEH) en de Energiebespaarlening. 

DUURZAME AMBITIES
Ook Ploeg kozijnen zelf investeert in 
duurzaamheid. Martien: ‘Wij vinden het  
belangrijk ons steentje bij te dragen aan 
het verminderen van de CO2-uitstoot en 
het opraken van de grondstoffen wereld-
wijd. We investeren daarom al jaren in ver-
duurzaming en het toekomstbestendiger 
maken van onze producten. Zo recyclen 
we oude grondstoffen, zoals glas, kunst-
stof en plastic voor hergebruik om te  
komen tot een lagere milieubelasting. En 
we zoeken continu naar manieren om ons 
energieverbruik te verlagen, bijvoorbeeld 
met zonnepanelen op onze panden. Ook 
kijken we momenteel naar een andere 
lasmethode van onze profielen. Zo zijn 
er nog veel meer manieren waarop we  

bouwen aan een duurzame bedrijfs-
voering, én aan de klantvraag van 2030.’

MEER DUURZAAM WONEN
Wat kun je als woningeigenaar nog meer 
doen om energie te besparen? Martien: 
‘Naast kunststof kozijnen en HR++ of 
triple glas, zorgt bijvoorbeeld ook goede 
vloer-, gevel- en dakisolatie voor een  
milieuvriendelijke woning. Dat verkopen 
wij zelf niet, maar onze adviseurs kunnen 
je er wel meer over vertellen. In elk geval 
geldt dat hoe meer je thuis aanpakt, des 
te groter het effect van je duurzaamheids-
maatregelen is.’

Meer weten? Vraag vrijblijvend een of-
ferte aan bij Ploeg kozijnen of maak een 
(digitale) afspraak.

Tekst: Wendy de Liefde 
Redactionele samenwerking Kunststof: onderhoudsarm 

én duurzaam
Zijn jouw kozijnen binnenkort 
aan vervanging toe? Dan is het 
goed om te weten dat kunst-
stof niet alleen zorgt voor vele 
onderhoudsarme en comfor-
tabele jaren, maar je ook nog 
eens kiest voor een duurzaam 
materiaal. Win-win dus.

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

Martien 
Akerboom
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Als financieel adviseur bij de Rabobank  
heeft Bas duurzamer wonen als  
specialiteit. Maar eigenlijk moet het 
de normaalste zaak van de wereld  
worden, vindt hij. ‘We hebben ons 
aangesloten bij het klimaatakkoord, 
dus zijn we als een van de grootste  
hypotheekverstrekkers in Nederland 
verplicht om duurzaamheid overal in 
mee te nemen.’ Hij merkt dat nog niet 
iedereen bezig is met hoe een woning 
duurzamer gemaakt kan worden. ‘Ik 
vind het mijn taak om dit bespreekbaar  
te maken tijdens hypotheekgesprek-
ken. Jonge mensen zijn er vaak meer 
mee bezig dan ouderen. Maar het  
verschilt ook erg per persoon.’
Bij een nieuwe woning wordt vaak re-
kening gehouden met verduurzamen: 
er wordt budget gereserveerd of mee-
genomen in de financiering. Dat is 
relatief makkelijk, omdat je de maat-
regelen kunt combineren met andere 
verbouwingen. Heeft het ook zin om 
oudere woningen te verduurzamen? 
Bas: ‘Zeker. We zien nu al dat duurzame 
woningen hun waarde houden of zelfs 
stijgen in waarde, terwijl niet-zuinige 
woningen achterblijven.’ 

Besef moet groeien
‘Mensen moeten worden doordrongen  
van de noodzaak van verduurzamen’, 
meent Bas. Hij zelf is daar een goed voor-
beeld van. ‘Ik woonde eerst in een oud 
schoolgebouw, dat slecht geïsoleerd  
was. Nu ik in een nieuwbouwhuis  
woon, weet ik hoe fijn het is. Goede 
isolatie en HR+++-glas en een in de 
grond geslagen warmtepomp houden 
ons huis niet alleen warm in de winter,  
maar ook koel in de zomer. Het glas 
is bovendien geluidwerend. En ooit 
was ik de grootste tegenstander van 
inductie koken, maar ik ben om. Het 
is gasloos en er hangen, door minder 
luchtwerveling en warmte rondom 

een gerenommeerd verduurzamings-
adviesbureau voor de woningmarkt. 
Iedereen die zich bij ons oriënteert 
op een nieuwe hypotheek, krijgt als  
standaardservice een verduurzamings-
advies van HomeQgo. Met behulp van 
tools meten zij de woning op afstand 
in. Zo wordt een 3D-woningmodel ge-
maakt, waarna een offerteaanbod volgt 
voor de uitvoering van de maatregelen. 
Zo kun je snel en gemakkelijk zien wat 
verduurzaming voor je oplevert. De  
adviezen daarbij gaan vaak over  
apparatuur, waaronder ledverlichting 
en witgoed, over isolatie, zonnepane-
len en wel of geen warmtepomp.’
The Sustainables ontwikkelt dienst-
verlening om woningen te verbeteren 
en energiegebruik te verlagen. De bank  
wil dat gaan inzetten om de energie-
transitie makkelijker te maken. Zelf  
wil Rabobank in 2025 gemiddeld  
energielabel B in de hypotheekporte-
feuille hebben. Bas: ‘Oudere, energie- 
vretende en minder comfortabele  
huizen zijn straks echt minder gewild. 
Mede daarom willen we mensen met 
woningen met het G-label nu al helpen 
om positieve labelstappen te zetten.’

Niet in één keer 
Je hoeft echt niet het hele pakket in 
één keer te realiseren, vertelt Bas. ‘Gas-
loos is niet de enige oplossing. Maar je 
huis isoleren ten behoeve van je eigen 
comfort, of zonnepanelen plaatsen, die 
je nu al binnen zes tot acht jaar terug-
verdient: waarom zou je het niet doen?’ 
Wij hanteren een duurzaamheids- 
korting speciaal voor nieuwbouw. Daar 
bovenop kun je met de Groenhypo-
theek extra rentekorting krijgen als je 
nieuwe huis voldoet aan de normen 
voor een zogenaamde groenverklaring. 
Bas: ‘Daarnaast is er het Groendepot. 
Hiermee kun je alvast geld bijlenen 
voor energiebesparende maatregelen 

de pannen, ook minder vieze luchtjes 
in huis. Verduurzamen van je woning 
gaat niet alleen om geld en energie be-
sparen. Je krijgt er ook een groot stuk 
wooncomfort voor terug. Dat moet je 
zeker niet vergeten.’ 
Hij neemt zijn eigen ervaringen ook 
mee in klantgesprekken. ‘Waarom 
niet? Dat is juist goed. Doordat het besef  
groeit, gaan meer mensen erover  

nadenken.’ Hij vertelt over een collega,  
die onlangs zonnepanelen op haar dak 
heeft laten leggen. ‘Zij loopt bij wijze 
van spreken met de app in de hand 
rond om te vertellen hoeveel ze al  
bespaard heeft. Dat werkt aanstekelijk.’ 

Aan de slag
Maar hoe begin je nu met het in prak-
tijk brengen bij je eigen huis? Bas: 
‘Sinds 1 juli is Rabobank mede-eige-
naar van  The Sustainables/HomeQgo, 

Een duurzaam huis kan je  veel opleveren
Als Bas Hoogerhuis met  

zijn klanten om de tafel zit, 
dan noemt hij de woorden 

‘duurzaam wonen’ minstens zo 
vaak als het woord ‘hypotheek’. 

‘Waarom? Omdat het ene nu 
eenmaal niet meer los kan  

worden gezien van het andere.’ 

‘Het verduurzamen 
van je woning  

gaat niet alleen om 
geld en energie  

besparen, maar ook 
om wooncomfort’
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Duurzaam

en heb je twee jaar de tijd om te be-
slissen welke. Isoleren, dubbelglas of 
zonnepanelen: zo kun je op je gemak 
uitzoeken wat passend of voor jou het 
meest rendabel is.’
Ondertussen houden Bas en zijn  
collega’s alle interessante duurzaam-
heidsontwikkelingen in de gaten.  
‘Zoals start-ups. Een recente waarmee 
we samenwerken, is die van Floor van 
Workum, oprichter en CEO van Vista-
hypotheken. Zij bouwt momenteel een 
soort katalysator die initiatieven op het 
snijvlak van bankieren en energie gaat 
versnellen. Zo wordt de energietransitie  
van onze klanten gemakkelijker.’

Festiviral 
Bas legt het zijn klanten graag allemaal 
uit in een gesprek. ‘Mensen weten 
vaak niet van alle mogelijke subsidie- 
regelingen af. Zo kun je bijvoorbeeld 
dertig procent korting krijgen op je 
isolatie. Daar ligt voor ons een taak: de 
mensen informeren.’ Daarmee komt hij 
nog eens terug op het vergroten van 
het besef van de noodzaak om te ver-
duurzamen. ‘Praat erover, ontdek wat 
anderen doen en ervaren, en vergroot 
daarmee je kennis.’ Soms zijn andere 
landen al een stuk verder, zo onder-
vond hij laatst zelf. ‘Wij hebben thuis 
een zogenaamde wadi voor de deur: 
een natuurlijk ogende voorziening  
voor hemelwaterafvoer. Dat kent 
hier bijna niemand, maar Japanners  
komen er bij bosjes foto’s van maken.  
Gelukkig komen er steeds meer initia-
tieven op gang, zoals de groene daken en 
het onttegelen van de tuinen. Als bank 
investeren we in webinars, informatie- 
avonden en zoals laatst in de  
Duurzamer Wonen Quiz op het SUST 
Festiviral. We blijven het benoemen en 
warmhouden. Als mensen eenmaal be-
seffen dat verduurzamen noodzakelijk 
is, is de eerste belangr ijke stap gezet.’

Een duurzaam huis kan je  veel opleveren
Tekst: Jeannette van Haastert

Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

Op donderdag 8 oktober  
organiseert de Rabobank het  

webinar Duurzaam Wonen. Meld je 
aan via sites.rabobank.nl/mra/

duurzaamwonen
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BOVEN DE BANK
Eén van de meest gehoorde dingen die 
kunstenaars horen is: ‘ik zoek iets voor 
boven de bank’. Is het wel slim om zo ge-
richt iets te zoeken? Miranda: ‘Als ik een 
kunstwerk koop, dan koop ik het omdat 
het iets met mij doet. Maar niet omdat 
het bij de bankt past. Die bank is eerder 
de deur uit dan een schilderij. Je koopt 
toch iets omdat je het mooi vindt, niet om-
dat het zo goed in huis past?’ Stephanie: 
‘Het komt bij elkaar. En ja, mensen zoeken 

altijd iets voor boven de bank. Grappig 
is dat. Uiteindelijk kopen ze iets waar ze 
verliefd op worden. Vaak is de inrichting 
al bepaald, maar ontbreekt er nog iets in 
huis. Mensen zoeken een geheel en willen  
graag een leegte opvullen.’ Judith vult 
aan: ‘Als kunstenaar vind ik het fijn om te 

Zet op een zonnige middag in  
augustus drie kunstenaressen  
bij elkaar en al snel worden  

enthousiast de eerste ideeën voor een  
kunstroute in de regio geopperd. Want 
over één ding zijn Judith van der Zwet,  
Stephanie van der Beek en Miranda  
Castelein het unaniem eens: kunst moet  
je in het echt zien. Judith: ‘En het liefst  
voelen en aanraken. Het gevoel dat je  
hebt bij een schilderij in het echt, krijg je  
online niet.’ Stephanie vult aan: ‘Een  
schilderij moet je live zien om er verliefd 
op te worden. Ik laat mensen mijn kunst 
vaak even uitproberen. Dan hang ik een 
werk op, zodat ze er een tijdje aan  
kunnen wennen. Als het geen match blijkt  
te zijn, dan neem ik het kunstwerk weer  
mee en kom ik later terug met iets  
anders.’ Miranda: ‘Zo kun je zien of een  
werk je wel aanstaat. Maar het is fijn om 
te gaan kijken. Alhoewel... Ik ben ooit een 
keer naar de grootste kunstmarkt van  
Nederland geweest. Daar is zó veel te 
zien, ook van allerlei niveaus en stijlen. 
Het gaat je helemaal duizelen!’ 

weten waar een beeld komt 
te staan. Het is een beetje 
proberen op welk plek-
ie het best staat. Je kunt 
kunst overal hangen of zet-
ten. Is het ’t niet, dan stel ik 
een ander werk voor. En als je een item 
even zat bent, dan berg je ’t toch op? Het 
hangt natuurlijk wel van de prijs af. Een 
loeiduur stuk zet je niet zomaar op zolder. 
Maar van een werk moet je wel echt blij 
worden en energie krijgen.’ Het kopen van 

kunst is voor veel mensen toch een grote 
stap. Miranda: ‘Er wordt per definitie al ge-
zegd dat kunst duur is. Maar een prijzige  
spijkerbroek wordt zonder na te denken 
gekocht, terwijl over een schilderij van 
250 euro weken wordt nagedacht.’ 

Een mooi schilderij, gaaf beeld 
of ander kunstobject is een 
echte toevoeging aan je  
interieur. Hoe weet je wat je 
smaak is? Waar koop je iets 
moois? En… is kunst niet heel 
duur? Drie kunstenaars uit de 
regio helpen je op weg!

Kunst in huis 
Maar… wat?

‘Om verliefd te worden op  
een schilderij moet je het live zien’
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Tekst: Yvette Hoogenboom 

Beeld: Miranda Castelein,  

eigen beeld

Kunst

LOKALE KUNST
Er is op kunstgebied zó veel te koop. Waar 
begin je? Stephanie: ‘Zoek kleinschalige 
kunstenaars. Je kunt kijken bij lokale  
kunstevenementen, maar ook in galerijen  
en in restaurants of andere openbare  
locaties. En als je iets vrijblijvend wilt  
kopen, dan kun je terecht bij de kunste-
naar zelf. In de regel geldt: kunstenaars 
zoals wij maken kunst vanuit passie.  
Wij willen dat jij als klant heel blij bent.’  
Judith vult aan: ‘Er is in onze regio een 
aantal plekken waar kunstenaars hun 
werken in bijvoorbeeld een etalage kun-
nen uitstallen. Die openbare plekken zijn 
een laagdrempelige kennismaking met de 
kunst. Zo kun je zomaar iets tegenkomen 
dat je mooi vindt.’ Stephanie vult aan: ‘Als 
je iets gaat kopen moet je in the mood 
zijn. Ik denk dat het niet handig is om 

met hele gezin op pad te gaan, dan kun 
je je niet goed openstellen.’ Miranda: ‘En 
waar je je vooral in kunt vergissen, is het 
formaat. In een galerie hangt een werk op 
een lege witte muur en lijkt de afmeting 
mee te vallen. Maar als het werk niet in 
de auto past en dan nog boven de bank 
moet, dan blijkt toch vaak dat ’t te groot 
is.’ Stephanie: ‘Daarom is het zo fijn dat 
je bij veel kunstenaars het werk op proef 
koopt. Dan kun je miskopen voorkomen. 
Het is toch zonde als je baalt van iets dat 
je gekocht hebt.’

Kunst kies je zo
1.  Probeer uit te zoeken wat 

je mooi vindt en wat je 
smaak is. Zo kun je gericht 
op jacht.

2. Bepaal je budget.
3.  Ga langs bij kunstenaars 

en galerijen bij jou in de 
buurt.

4.  Probeer een kunstwerk 
thuis uit voordat je ’t koopt 
of maak gebruik van de  
mogelijkheden om een 
kunstwerk een langere  
periode te lenen. 
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Kunst uit de regio
Prijkt er binnenkort bij jou een lokaal kunstwerk aan de muur? Neem dan 
eens een kijkje bij een galerie of kunstenaar in de buurt! We lichten er een 
aantal uit.

Bilderdam: Ada Gons Goosen
Hoogmade: Galerie Leni van Santen, Alina-artworks
Kaag: Stal op de Kaag
Leimuiden: Atelier Ruben van der Meer, Art Anja
Oud Ade: Ghoyhuys
Rijnsaterswoude: Hermance Mees
Rijpwetering: Galerie Rueb & Tiekstra, Steph Arts
Roelofarendsveen: Atelier Jasmijntje, Annette Jasperse, Revlie Schuit,
Judith van der Zwet Art, Marije Mommers
Woubrugge: Feike de Vries

JUDITH VAN DER ZWET

Judith is een echte creatieveling. Ze 
is visagist en maakt daarnaast kunst- 
objecten en schilderijen. Haar werken? 
Die springen eruit. Ze werkt veel in 3D en 
experimenteert met materialen. Ze vindt 
het leuk om van ongebruikelijke materia-
len, die ze zomaar tegenkomt, iets nieuws 
te maken. Beelden of schilderijen: Judith 
geeft ze stuk voor stuk kleur, want haar 
werken zijn allemaal even fleurig. 
www.judithvanderzwet-art.nl

ANJA SPOONER-DEKKER

Anja’s werk is te omschrijven als mystiek- 
realistisch, soms symbolisch. Ze laat  
voor de kijker graag iets aan de verbeel-
ding over. Dit doet ze niet alleen door haar 
materiaalkeuze, maar ook de werkwijze. 
Haar inspiratie haalt ze voornamelijk uit 
de natuur. Ze gebruikt voor haar aqua-
rellen en olieverfschilderijen gemixte  
technieken en werkt graag laag over 
laag. Hierdoor ontstaat een bepaalde  
verdieping of zoals ze het zelf zegt: een 
soort geheimzinnigheid. In haar atelier 
met uitzicht op de Westeinderplassen 
geeft ze allerlei workshops.
www.artanja.nl

RUBEN VAN DER MEER

Ruben is afgestudeerd aan Art & Design 
in Amsterdam. Schilderkunst heeft altijd 
zijn voorkeur gehad. Hij is opgeleid in 
ateliers van verschillende kunstenaars. 
Zo heeft hij zich breed georiënteerd. 
Zijn werk is realistisch. Stilleven en  
het menselijk lichaam zijn een  
terugkerend onderwerp waarin kwets-
baarheid en esthetiek voorop staan.  
Ruben werkt in opdracht en geeft schilder- 
lessen in Leimuiden. Zowel in zijn werk 
als in het lesgeven staat, naast techniek, 
het proces centraal. Want: wanneer je het 
eindresultaat los kunt laten, ontstaan er 
de mooiste en onverwachtste dingen.
www.rubenvandermeer.com

ANS JANSEN

Het maken van een persoonlijk beeld 
is een hele uitdaging. Vaak zit de wens 
al heel lang in iemands hoofd of juist 
nog maar half. Ans’ kracht ligt in het  
meedenken en het op de juiste manier uit-
voeren. Door het wisselen van gedachten  
komen de leukste ideeën en mogelijk-
heden naar voren. De meerwaarde van 
een handgemaakt beeld ligt dan ook in de 
samenwerking én de liefde en plezier in 
het creëren. In Roelofarendsveen heeft ze 
Atelier Jasmijntje, waar ze ook werkt.
www.atelierjasmijntje.nl
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MIRANDA CASTELEIN

Met haar bureau Studio Mica richt  
Miranda zich op fotografie en vorm- 
geving. Ze is hoofdredacteur, fotograaf 
en art director van Hier! in de regio, dat 
ze negen jaar geleden bedacht. Ze stu-
deerde aan de kunstacademie en rondde  
vorig jaar de docentenopleiding Beel-
dende kunst en vormgeving af. Met haar  
initiatief Atelier op bestelling geeft ze 
leerlingen interactieve kunstlessen.
www.studiomica.nl

STEPHANIE VAN DER BEEK

De van oorsprong Duitse Stephanie kwam 
veertien jaar geleden in Nederland wonen. 
Daarvoor woonde ze in Zuid-Frankrijk, 
waar ze geïnspireerd werd om te gaan 
schilderen. Haar werken zijn heel groot 
tot piepklein. Spetteren, gieten, smeren, 
schuren, druppelen... Haar doeken krijgen 
een eigen touch. Stephanie werkt vooral 
met acryl, maar maakt ook de mooiste 
creaties met alcohol inkt en epoxy. In haar 
vernieuwde atelier in Rijpwetering, wat 
daarnaast een mini-galerie is, staat de 
deur altijd open om even binnen te lopen.
www.stepharts.com

MARIJE MOMMERS

Marije is afgestudeerd aan de  Hogeschool  
voor de Kunsten in Amsterdam. Ze 
woont in Roelofarendsveen en werkt in 
een atelier in Leiden aan de Haagweg.  
Marije schildert, tekent en maakt ruim-
telijk werk. Haar inspiratiebron op dit  
moment? Vogels! In coronatijd maakte 
ze — heel toepasselijk — een olieverfdoek 
met de naam 1.5M. Dit en ander werk is 
te zien tijdens de Leidse Kunstroute op  
26 en 27 september 2020.
www.marijemommers.nl

HERMANCE MEES

Hermance woont en werkt in Rijnsater-
woude. Hij laat zich inspireren door wat 
hij in zijn omgeving ziet. Hij schildert en  
tekent onder andere met aquarel, inkt en 
potlood. In opdracht maakt hij regelma-
tig portretten en af en toe ook bronzen  
beelden. De laatste tijd word hij vooral ge-
boeid door de structuur van oude bomen, 
waarvan hij ter plekke tekeningen maakt. 
Zo werkt hij altijd naar de werkelijkheid.
www.hermancemees.exto.nl

ANNETTE JASPERSE

Tekenen, schilderen en assemblage: in 
haar werk gebruikt Annette gemengde 
technieken.  Ze laat zich leiden door haar 
eigen impulsen en reageert daarbij op 
wat het materiaal doet. Vervolgens grijpt 
ze in. Door te tekenen, verven of snijden 
vervormt ze haar werk. Of ze creëert 
door verschillende tekeningen samen te  
voegen iets nieuws. Zo ontstaan haar 
twee- en driedimensionale werken die 
doen denken aan het lijnenspel van boom-
takken, planten en levende organismen.  
www.annettejasperse.nl
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Ondernemen

Tekst: Alice Bakker 
Beeld: Dimmy Olijerhoek

Redactionele samenwerking40 jaar ambacht 
met passie Han de Jong was zeven toen hij wist 

wat hij wilde worden: schilder. Tijdens 
de jaarlijkse kermis in zijn toenmalige 
woonplaats De Kwakel versierde zijn 
vader de tuin met verlichte huisjes. 
Han mocht het schilderwerk doen. Een 
passie was geboren.

Als zestienjarige jongen begon Han als schilder  
bij Wesselman Schilders. Hij schilderde daar  
vierendertig jaar met veel plezier. Tussendoor  
werkte Han als gevolg van de crisis in 1983 vijf jaar  
bij de kwekerij van de gebroeders Klein. Sinds 2014 
werkt hij als zelfstandig schilder. Dat maakt dat Han 
dit jaar veertig jaar, met nog steeds veel passie, in 
het schildersvak zit.

FOTOBEHANG
Naast het schilderwerk is behangwerk een van de 
specialiteiten van Han. Je kunt bij hem terecht voor 
het verwerken van glasvlies, maar ook voor Engels, 
Italiaans of fotobehang. ‘Voor het fotobehang kan 
ik zelf foto’s aanleveren, omdat ik in mijn vrije tijd 
fotografeer. Dat maakt dat ik net een stapje verder 
kan gaan.’ Met trots vertelt Han hoe hij bijblijft in 
zijn vak. ‘Henry Ford zei ooit ‘Wie ophoudt met leren 
is oud’. Die uitspraak heeft mij gedreven gemaakt. 
Ik ben lid van vakbladen en een studieclub. Mede 
door die vakbladen ben ik altijd op de hoogte van de 
nieuwste producten.’

KLEURADVIES
‘Ik sta voor kwaliteit,’ vertelt Han. ‘Als ik niet achter 
een opdracht sta, doe ik hem niet. Ik vertrouw op 
mijn inzicht en gevoel als het gaat om het combine-
ren van kleuren. Als ik een kleurenadvies geef, wil 
ik zien hoe de rest is: wat is de kleur van de gordij-
nen en welke vloer heeft de klant. Ik werk met een 
kleurenscan dus ik heb ik altijd de perfecte kleuren-
match. Een ambacht is niet iets dat je je zomaar aan 
komt waaien. Het is vooral in het begin van je loop-
baan regelmatig fouten maken en daar de sport van 
zien om weer te verbeteren.’

Is je woning toe aan restyling? Kijk dan op 
www.han-dejong.nl wat Han voor je kan betekenen.
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Leuk 
idee!

Om te geven als relatiegeschenk of 
in het kerstpakket van je werknemers! 

Bel of mail met Elsbeth Haasdijk. 071-331 11 19 of elsbeth@hierinderegio.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

     Wij onderscheiden ons door: 
• Kwaliteit
• Goede omgang met kinderen
•  Wij maken foto’s in onze eigen 

studio of op locatie
•  Bestelmogelijkheden via onze  

webshop zonder dat we foto’s op 
internet plaatsen! Dus 100% veilig

Fotostudio
Veefkind

www.FotostudioveeFkind.nl

Advertentie Hier!.indd   1 07-11-11   06:48
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Starter in de regio!

Uitbaters Peter van der Klauw en zijn echtgenote Ingrid hebben 
een lange historie in de horeca. Peter vertelt: ‘In 1991 
begon ik mijn eigen zaak in Bennebroek, restaurant De Jong 
Geleerde Man. Vanaf 1995 ben ik eigenaar van het Lisser 
Spijshuis geweest tot ik het in 2016 verkocht. Toen ik deze 
mooie stek zag begon het ondernemen weer te kriebelen. Ik zag 
gelijk de potentie in de locatie. Na een grondige verbouwing en 
herinrichting ziet het restaurant er fantastisch uit.’

VAN FRANS TOT OOSTERS
Restaurant Aqua heeft voor elk wat wils. ‘We hebben een 
moderne keuken. De basis is de Franse keuken, maar je ziet ook 
Oosterse invloeden terug op de kaart, die regelmatig wisselt.’ 
Peter vindt goed gastheerschap heel belangrijk. ‘Aqua is een 
gastvrij restaurant met een hoog serviceniveau waar je 
kwalitatief goed kunt eten. Daarnaast hebben we een prachtig 
terras aan het water waar iedereen welkom is voor een lunch, 
diner of drankje.’ 

MEER OP KOMST
Het restaurant is sinds 3 juli open, maar nog lang niet klaar. Zo 
komt er binnenkort een ruim terras aan de wegzijde. ‘Op het 
gezellig aangeklede terras kun je heerlijk uit de wind zitten en van 
de ondergaande zon genieten.’ En er is meer: vanaf volgend jaar 
kun je ook blijven slapen bij restaurant Aqua. De ruimte boven het 
restaurant wordt namelijk omgebouwd tot een mooi vakantie-
appartement. ‘Het is een prachtige plek om te overnachten. Met 
uitzicht over de haven én het Braassemermeer!’

Eten, 
drinken 
en… 
slapen 
bij Aqua

Op de Plantage in Oude Wetering zit sinds kort 
een nieuw restaurant: restaurant Aqua. 
Hier geniet je van lekker eten en drinken, én 
het mooie uitzicht op het Braassemermeer. 

Restaurant Aqua 
Plantage 31 Oude Wetering
www.restaurant-aqua.nl

Dagelijks (behalve woensdag) 
geopend vanaf 12.00 uur

Kaag en Braassem 
kwartetspel
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zon het huis opwarmen. Leibomen nemen weinig ruimte in en 
kunnen ook aangeplant worden in de vorm van leifruit.

AFKOELEN 
Door de verdamping van water via de bladeren zorgt groen voor 
verkoeling. Deze koeling vindt in de namiddag, avond en nacht 
plaats. Dit proces is heel belangrijk, omdat hittestress tijdens 
de slaap negatieve gezondheidseffecten kan hebben. Groen 
produceert daarnaast zuurstof en heeft het vermogen om lucht 
te zuiveren van schadelijke stoffen. Daarmee levert het een 
belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit. 

LAAT JE INSPIREREN
Meer groen in de tuin: waar wacht je nog op? Op zaterdag 
21 november kun je samen met de tuinontwerpers van 
Visser Tuinen ideeën voor de tuin opdoen. Neem foto’s, 
tekeningen en afmetingen mee en brainstorm samen over de 
mogelijkheden en wensen. Interesse? Meld je van tevoren aan 
via www.vissertuinen.nl.

Het klimaat verandert. 
Er komen steeds meer 
warme zomers met hete 
dagen. In een bebouwde 
omgeving wordt het extra 
warm door het opwarmen 
van alle verhardingen. En 
dat merk je, want die hitte 
beïnvloedt je concentra-
tie, (leer)prestaties en 
productiviteit. En je kunt 
last krijgen van hitte-
stress, waardoor je 
minder goed slaapt. 

GROEN = 
GOED
Groen in je omgeving 
is goed voor je. Om de 
temperatuurstijging in de 
bebouwde kom en in je 
tuin te remmen is de aan-
planting van groen be-
langrijk. Door de schaduw 
hiervan wordt de lucht 
gekoeld wat zorgt voor 
verkoeling en verdam-
ping. Die beplanting 
speelt een grote rol in 
stressvermindering, want 
omringd door het groen 
herstel je sneller van stress. 

NATUURLIJKE ZONWERING
Beton, steen en asfalt warmen gemakkelijk op door de zon. Door 
de schaduw van groen is er minder instraling van zonlicht. Daar-
naast warmen natuurlijke bodem en beplanting minder snel op 
dan stenen. Op warme dagen is het goed vertoeven onder een 
boom met veel bladeren en een grote brede kroon. Ook leivorm-
bomen zijn zeer geschikt als natuurlijke zonwering rondom je 
huis. In de zomer zorgen ze voor schaduw en in de winter kan de 

Tuinen

Beeld: Groene Steden voor een 
duurzaam Europa, 

Visser TuinenEen groene tuin is goed voor je
Een begroeide tuin is prachtig om te zien en 
heerlijk om in te vertoeven. Maar dat niet alleen: 
een groene tuin levert een enorm belangrijke 
bijdrage aan het  klimaat en de leefomgeving.

In een groene omgeving 
kan je stressniveau al 

binnen vijf minuten dalen

31

Wil je tips voor meer groen in je tuin? Of ben je op zoek naar nog meer creatieve tuinideeën? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Visser Tuinen. info@vissertuinen.nl • 071 331 5434
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Een rookvrij Kaag en Braassem

Onze gemeente heeft zich aangesloten 
bij het nationaal preventieakkoord. Het doel? 

Een rookvrije generatie, zodat het roken 
uiteindelijk uitsterft. Maar hoe doe je dat, 

mensen zover krijgen om te stoppen?

‘Er moet meer 
sociale controle 

komen. 
Spreek elkaar erop 

aan’  

Lang geleden was het heel normaal: op de tafel van de 
minister stond een doosje met sigaretten en een aan-
steker. Ook in de werkkamer van lokale bestuurders 

stonden de sigaretten klaar. En op een feestje zag de woon-
kamer al snel blauw van de rook. Maar die tijden zijn al lang 
voorbij. Roken mag niet meer in openbare ruimten, zoals het 
restaurant of de kroeg. Roken lijkt bijna een taboe geworden. 

Maar rookvrij is het nog lang niet. Het Rijk en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten hebben daarom een nationaal 
preventie akkoord gesloten. Dit akkoord richt zich op het 
terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht 
onder inwoners. Inmiddels hebben meer dan zeventig 
gemeenten, waaronder Kaag en Braassem, hun hand-
tekening onder het akkoord gezet. ‘Het is vooral van 
belang om een rookvrije omgeving voor kinderen te creëren,’ 
vertelt wethouder Petra van der Wereld. Zij is zelf jaren 
geleden gestopt met roken met behulp van speciale medi-
catie. ‘Die kunnen alle mensen die willen stoppen krijgen. 

De ziekte-kostenverzekering betaalt de therapie en de 
medicijnen om te stoppen. Veel mensen weten dat niet’.

Sociale controle
De focus ligt op bewustwording. ‘Het gaat om ouders die 
langs de lijn van het sportveld roken. Of roken in de buurt 
van scholen en speelplaatsen als ze bijvoorbeeld even 

op hun kind moeten wachten. Op deze 
locaties gaan we borden plaatsen met 
het verzoek daar niet te roken. We 
hopen met die borden te bereiken dat 
er rond scholen en speelplekken meer 
sociale controle ontstaat. Dat mensen 
elkaar op hun gedrag attenderen. Ik hoop 
ook dat kinderen de alert heid hebben om 
volwassenen die in hun buurt roken aan 
te spreken,’ vertelt de wethouder. Toch 
zal het lastig zijn om mensen over te 
halen om te stoppen met roken. ‘Roken 
hoef je niet te doen. Niet zoals je moet eten 
om te leven. Het is gewoon een verslaving. 
En stoppen doet wat met je lijf. Dat maakt 

het zo moeilijk,’ weet zij uit eigen ervaring.

Opgroeien zonder roken?
Volgens het preventieakkoord moet dit jaar driekwart van 
de speelplekken, kinder-boerderijen en kinderopvang-
locaties rookvrij zijn. In 2025 moeten die plekken volledig 
rookvrij zijn. Petra: ‘Hopelijk kan er dan een generatie op-
groeien zonder roken. Natuurlijk is het op straat niet af te 
dwingen, daar moeten we ook niet naartoe. Het gaat om ver-
leiden en bewust worden. Want het moet toch echt van de 
mensen zelf komen.’

‘Het begint 
bij de mensen zelf’

Petra van der Wereld
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Tekst: Gijs Korevaar 
Beeld: Jamie van der Wereld, 

Miranda Castelein

Gezond

Een rookvrij Kaag en Braassem

ER WORDEN STAPPEN 
GEZET

Bij een rookvrije generatie hoort ook een 
rookvrije sportclub. Voetbalvereniging 
SV Kickers ’69 uit Leimuiden heeft al de 
eerste stappen gezet, maar helemaal 
rookvrij is het nog niet, bekent voorzitter 
Wim Buskermolen. ‘In de kantine, kleed-
kamers en op de sportvelden wordt 
niet meer gerookt. Maar langs de lijn 
en op het terras kan dit nog wel. Met 
alleen een ontmoedigingscampagne, 
zoals borden langs de lijn met het verzoek 
niet te roken, ben je er niet. Je moet ook 
handhaven. Maar dat is voor een vereni-
ging moeilijk,’ zegt Wim. ‘Als je zelf geen 
instrumenten hebt om een verbod in te 
stellen, dan ben je afhankelijk van de 
regels die de gemeente stelt’. Over 
alcoholgebruik langs de lijn is wel door 
de vereniging een afspraak gemaakt. 
‘Dat verbod is er gekomen. Daar was 
genoeg draagvlak voor. Met het niet meer 
roken op het terras of langs de lijn heb-
ben mensen meer moeite. Het draagvlak 
voor die maatregel is bij ons dus nog niet 
voldoende.’ Maar mensen kunnen elkaar 
toch aanspreken op hun gedrag in plaats 
van dat het bestuur het roken verbiedt? 

SPIJT OF STOPPEN?

Een rookvrije gemeente, een rookvrije 
generatie? Het is een mooi streven, maar 
zover is het nog lang niet. ‘Toch vind ik 
het wel een goed initiatief,’ vertelt student 
Rein van Ruiten. ‘Als jonge voetballers 
supporters langs de lijn zien roken, 
denken ze misschien: dat wil ik ook wel-
eens proberen’. Rein begon zelf een jaar of 
zes geleden met roken. ‘Dat kwam vooral 
door de vriendengroep waarin ik zat. Mijn 
vrienden rookten al en toen dacht ik: dat 
wil ik ook wel een keertje proberen. Of ik 
er spijt van heb dat ik er toen mee ben 
begonnen? Ja, eigenlijk best wel een 
beetje. Het kost handen vol geld en ik heb 
er helemaal niets aan. Maar het is wel 
heel lastig om er vanaf te komen. Pillen 
slikken of een therapie volgen? Daar ben ik 
nu nog niet aan toe. Ik wil eigenlijk nog niet 
stoppen. Het moet echt uit jezelf komen, 
wil het slagen.’ Dat de rookvrij generatie-
campagne is gestart, vindt Rein goed. 
Het roken wordt steeds duurder om het 
(beginnende) rokers niet te makkelijk ma-
ken. ‘Dat is wel goed, hoor. Je moet roken 
niet stimuleren. En door het fl ink duurder 
te maken, denken starters sneller: het is te 
duur, dat kan en wil ik niet betalen.’

‘Het is natuurlijk belangrijk dat mensen 
elkaar blijven aanspreken op hun gedrag. 
Maar dan komt de vraag wel heel dicht 
bij de mensen. Dan wordt het misschien 
gezien als iets persoonlijks. En het moet 
wel leuk blijven. We willen geen van allen 
dat er langs de lijn vervelende discussies 
ontstaan.’

Wim Buskermolen
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GEMEENTENIEUWS SEPTEMBER/OKTOBER 2020

SAVE THE DATES: KAAG EN 
BRAASSEM ROADSHOW

Steenkolen, gas, benzine en diesel. We 
gebruiken het nog veel en vaak. Maar 
we willen er vanaf. Want in de toekomst 
willen we de energie die we verbruiken 
in Kaag en Braassem duurzaam, schoon 
en zo veel mogelijk lokaal opwekken. 

Maar hoe kunnen we dat het beste 
doen? Wat is er belangrijk bij die over-
gang naar schone, duurzame energie? 
Hoe denkt u over grootschalige opwek
van duurzame energie door wind-
turbines en zonneweides en uiteindelijk 
van het gas af gaan? Wat gebeurt er al 
in Kaag en Braassem op het gebied van 
duurzaamheid? En in uw dorp? Waar 
kunt u vandaag zelf al mee beginnen?

KAAG EN BRAASSEM ROADSHOW
Wilt u meebepalen hoe uw leefomgeving 
er over tien jaar uitziet? Voorkomen dat 
de aarde opwarmt? Of gewoon voldoen 
aan de wet of geld besparen? Kom dan 
naar de Kaag en Braassem Roadshow!

We gaan met elkaar in gesprek over 
duurzaamheid en de opgaven die daar-
bij komen kijken. Ook delen we tips, 
concrete voorbeelden en mooie 
initiatieven, geven we informatie over 
wat u thuis kunt doen, welke mensen 
in uw dorp al druk bezig zijn met het 
treffen van maatregelen, en vertellen 
we over subsidies en andere fi nanciële 
ondersteuning om de woning te 
verduurzamen. 

Op de volgende data komen we langs:
14 oktober Oude Wetering en 
Roelof arendsveen
26 oktober Leimuiden en Bilderdam
11 november Oud Ade en Rijpwetering
18 november Kaageiland
25 november Woubrugge
2 december Rijnsaterwoude
9 december Nieuwe Wetering
16 december Hoogmade

MEER INFORMATIE VOLGT
Het exacte programma kan per kern 
verschillen en is nog niet in zijn geheel 
bekend. Wilt u meedenken over de invul-
ling van de Roadshow in uw dorp, neem 
dan contact op via info@kaagenbraas-
sem.nl. Meer informatie over de Road-
show vindt u op een later tijdstip via 
www.kaagenbraassem.nl.

HEEFT U UW ENERGIE-
BESPAAR-VOUCHER AL 
ONTVANGEN?

Als u woningeigenaar bent, kunt u € 70 
terugkrijgen voor verschillende ‘kleine’ 
energiebesparende maatregelen. Ge-
meente Kaag en Braassem heeft in een 
regionale samenwerking de energie-
bespaar-voucher ontwikkeld om 
verduurzaming van uw woning te stimu-
leren. Kijk op www.kaagenbraassem.nl 
hoe het werkt. Er is maar een beperkt 
aantal vouchers beschikbaar. Dus 
op = op! Deze actie loopt tot uiterlijk 
31 maart 2021.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Weten wat er speelt in de gemeente?
•  Kijk op www.kaagenbraassem.nl

voor nieuws en informatie over 
projecten, het aanvragen van een pas-
poort en het maken van een melding.

•  Check onze berichten op Twitter, 
Facebook en Instagram.

•  Lees onze gemeentepagina in Hier! in 
de regio. 

•  Meld u aan bij www.overuwbuurt.
overheid.nl; u ontvangt dan informa-
tie over besluiten over uw buurt.

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

Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

In de vorige editie van Hier! in de regio 
kon u al lezen dat er voor het inzamelen 
van het oud papier een en ander zou 
gaan wijzigen. We beloofden u op 
de hoogte te houden. Via onze eigen 
kanalen hebben wij de precieze invul-
ling gecommuniceerd. Graag zetten we 
ook hier alles nog even op een rijtje.

Gewijzigde inzameling 
per 1 augustus
De inzameling van oud papier in 
gemeente Kaag en Braassem is 
gewijzigd per 1 augustus 2020. De 
inzameling wordt nog steeds uit-
gevoerd met vrijwilligers van diverse 
verenigingen en scholen, maar in 
samenwerking met Cyclus.

Inzameldata oud papier 
Het oud papier wordt ongeveer één 
keer per maand ingezameld op een 
zaterdag. Bekijk voor de precieze data 
in uw wijk de Afvalwijzer van Cyclus.

U kunt oud papier ook in een pa-
piercontainer kwijt. Kijk voor het 
overzicht van papiercontainers en het 

inzamelschema 
in de digitale af-
valkalender op   www.cyclusnv.nl (vul 
uw postcode in).

Wist u dat Cyclus ook een Afvalwijzer-
app heeft? U kunt dan een bericht 
krijgen wanneer welk afval aan de 
straat gezet kan worden. Deze is gratis 
te downloaden in de Google Play Store 
(Android), en App Store (iOS Apple).

Tips
•  Let erop dat u het oud papier op tijd 

buiten zet. Het ophalen start vanaf 
7.30 uur.

•  Oud papier kunt u op dezelfde plek 
aanbieden als het andere afval (rest-
afval, PMD, gft-afval).

•  Oud papier moet los worden aangebo-
den; in een doos of gebundeld. U kunt 
oud papier dus niet aanbieden in een 
oude container of grijze vuilniszak.

•  Het inzamelen van oud papier geldt 
voor u als inwoner van de gemeen-
te Kaag en Braassem en niet voor 
bedrijven/bedrijfsafval

Inzamelen oud papier
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Patrick Deters, gelooft in regels, feiten, wetensc hap en kan niet zo goed 
tegen waanzin. Rebels als het kan, braaf als het moet en houdt van lange 
wandelingen alleen of met zijn vriendin.

Column Patrick Deters 

We zakken af naar een dictatuur! En wij zijn de schapen die gedwee achter 
de politiek aan lopen! We moeten wakker worden! Tenminste… Als ik de 
sociale media moet geloven. In de zomer heb ik een tiental voorstellingen 
mogen geven in het Ghoybos. Coronaproof uiteraard, waarbij de bezoekers 
anderhalve meter uit elkaar zaten en we rondom de voorstelling afstand 
hielden. Niet omdat dat de beste manier is om een verhaal te vertellen, 
maar omdat deze rare tijd erom vraagt. Toen we in februari begonnen was 
het plan elke avond voor veertig man in het amfi theater te spelen. Rekening 
houdend met de maatregelen speelden we nu voor zo’n veertien mensen 
per avond. Dat gaf mij een goed gevoel en ik hoop ook dat de bezoekers 
hebben gevoeld dat we onze (die van hen en mij) veiligheid vooropstelde. 
Want een uitje is natuurlijk waardeloos als je je niet veilig voelt.

Dat voelde ik namelijk tijdens mijn vakantie in eigen land, bij het wadlopen. 
De koffi  e met gebak was een lopend buffet, de inschrijving was in een veel 
te klein kantoortje, het lopen was met een groep van veertig mensen die 
soms praktisch bij elkaar op schoot moesten en bij het terugbrengen van 
de gehuurde schoenen moest ik met die veertig anderen de schoenen af-
spoelen in een bak van twee meter. Je doet wat je je kunt om het contact 
te vermijden. Je wacht wat langer of rent voor de groep uit, maar af en toe 
wordt het je heel moeilijk gemaakt.

Ik blijf me verbazen dat er op sommige plekken in Nederland helemaal 
geen corona lijkt te bestaan. Of dat nu is bij een workshop is waar alle 
deel nemers op elkaar gepropt staan, boten vol jongeren op de Braassem 
of dus bij een groep lopers op de wadden. En ik blijf me verbazen om het 
commentaar over het opvolgen van simpele regels; of dat nu het dragen 
van een mondkapje is, jezelf afzonderen als je niet gezond bent of 
vrijwillig een app installeren. De regels zijn er niet om ons te onderdrukken 
maar om jou tegen jezelf te beschermen. En dan bedoel ik jou ja: de wakkere 
‘woke’ medemens. Ondertussen slaap ik verder, met een mondkapje en een 
aluminium hoedje op. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Een klein voordeel: mijn blokkeerlijst op Facebook en Twitter breidt 
lekker uit, dus mijn tijdlijn ziet er weer uit waar internet voor bedoeld 
is… Kattenplaatjes!

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Yvette Hoogenboom
Vormgeving en fotografi e 
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel, Patrick 
Deters, Jeannette van Haastert, Alieke 
Hoogenboom, Yvette Hoogenboom, Gijs 
Korevaar, Annemieke de Man, Ilse van 
Staveren
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 samen-
werkingen en (personeels) advertenties. 
Hier! in de regio magazine verschijnt 
zes keer per jaar in de gemeente Kaag & 
Braassem. Bel: 071 33 111 19 of mail 
adverteren@hierinderegio.nl

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 uitge-
ver. De uitgever sluit iedere aansprake-
lijkheid voor schade als 
gevolg van druk- en zetfouten uit.

Hier! in de regio niet ontvangen? Het 
magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: MCD, Veters Flowers, Van 
Veen Mode, Bloksma Keukens, Bakkerij 
van Leeuwen, DIO Drogist
Oude Wetering: Primera, Syl-n-Meer, De 
Fietsshop.
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: Gemeentehuis, 
Bibliotheek, Veenerick Boek & Kantoor, 
Plus, De Kaaswereld, De Veense Bukker.
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Poel (Kaag)
en Uw melkboer Ivo Spruit (Rijpwetering, 
Oud Ade)
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Help, red ons!
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5 MIN
VANAF

SCHIPHOL

WAAROM ONZE KLANTEN 
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK 
IN HET HART VAN DE RANDSTAD 

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

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

J U B I L E U M  M A G A Z I N E

Bloksma Jubileum Boek.indd   1

10-04-19   16:04

K O M  P R O E V E N  E N  K O K E N  B I J

Siemens maakt de heerlijkste koffie
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.

"Lokaal blijft toch 
het lekkerst”

Z O N D A G  2 5  S E P T E M B E R ,  1 4 : 0 0  -  1 9 : 0 0  U U R

Naast alle proeverijen staat TV kok Andy 
McDonald, in kookcafé “de KoKKerel”, 
gerechten te bereiden met regionale 
streekproducten. Hij laat zien hoe 
eenvoudig het is om smakelijk en gezond 
te koken. Kom op Culinair Dichtbij samen 
met Andy koken beleven. Je kunt je 
bovendien ook door hem laten 
informeren over de NEFF apparaten 
waarmee hij staat de koken.

Culinair Dichtbij
BEKEND VAN TV

Marshallstraat 6a

N o o r d e i n d e  
1 1 6

Andy McDonald & 
zijn kookkunsten

Haal deze
GRATIS 

op in onze 
showroom!
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