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De discussie laait op: horen windturbines en
zonnevelden in Kaag en Braassem en daarmee
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in het Groene Hart? En ís het nog wel een

Voor mij geen vakantie zonder boeken.
Ik kan me er heel erg op verheugen om
met een goed boek in de zon te zitten.
De voorpret om nieuwe boeken uit te
zoeken is al leuk. Dus ging ik ook dit jaar
weer met een volle e-reader op pad. Ook
mijn dochters hadden boeken uitgezocht,
maar tot mijn verbazing gingen deze aan
het eind van de vakantie weer ongelezen
mee naar huis. Waardoor bij mij de vraag
ontstond: waaróm lezen zij geen boeken
meer voor hun plezier? En: kan ik dat
plezier weer terugbrengen? Ik blijk niet
de enige ouder die dit zich afvraagt. Alice
Bakker dook in dit onderwerp en zocht het
voor ons uit.
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Voor deze Hier! mocht ik vier ambitieuze
jongeren interviewen. Ze hebben uiteenlopende dromen, maar twee dingen hebben ze gemeen: doorzettingsvermogen
en lef. In dit nummer vertellen coach
Yavanna (22), zeilster Julia (12),
makelaar Bas (23) en tekenaar Lars (16)
waarom zij zo gelukkig worden van wat
ze doen. Voor mij was het een feestje
deze enthousiaste verhalen aan te mogen
horen! Het gesprek met Yavanna heeft
mij geïnspireerd. ’Doe wat jou gelukkig
maakt en durf voor je dromen te gaan’,
is de boodschap die ik na het interview
mee naar huis nam. Wil jij ook je dromen
najagen? Laat je inspireren door de vier
jongeren op pagina 12.
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Alles voor de borrel
(en vergeet de
drankjes niet)

Ons assortiment borrelhapjes is nogal uitgebreid al zeggen
we het zelf. Van kaasjes tot dips, 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.
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Zelf kom ik uit Vlaardingen, uit de Westwijk. Ik groeide op in een ﬂat met
tussen de ﬂats een groot grasveld, waar we met de kinderen uit de buurt
konden voetballen, hutten maken in de bosjes of verstoppertje spelen. Later,
toen ik meer de puberleeftijd kreeg, ging je naar de stad: een beetje paraderen
op de Hoogstraat op vrijdagavond, voornamelijk jongens kijken. We waren nog
te jong om de kroeg in te duiken en een schuur om in samen te komen was er
natuurlijk niet bij. Zodra we oud genoeg waren, konden we naar discotheek
’t Pakhuis of de Panda. De Pandabar was mijn favoriet, met van die vloeistofdia’s die dan werden geprojecteerd op de muur en het plafond. De muziek kwam
niet alleen van de hitparade, maar was alternatiever (denk: Dead Kennedys, Bow
Wow Wow). Er werd niet gek gekeken wanneer je niet danste zoals het hoorde
en dat was in mijn geval wel ﬁjn.
Maar dat ik kan zeggen dat ik het heel ﬁjn heb gehad in Vlaardingen… Het
lijkt me echt leuker om op te groeien in Kaag en Braassem. En dat zijn de zes
jongeren uit onze gemeente die wij interviewden het met me eens. Natuurlijk
zitten er ook nadelen aan opgroeien in een dorp, maar die wegen volgens mij
niet op tegen de voordelen van de saamhorigheid die je hier overal vindt. Dat is
toch maar weer een mooi compliment.
Natuurlijk is vrienden maken of opgroeien zonder problemen niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar daarvoor is er Welzijn op recept. Dit project is er
niet alleen voor ouderen, maar juist ook voor jongeren. Het is een laagdrempelige plek voor wanneer het even tegen zit. Jeugdwerker Jurjen zoekt de jongeren op; hij is vaak ’s avonds of ’s nachts aan het werk om zo dichter bij hen te
kunnen komen. Ook is hij dag en nacht bereikbaar via Instagram of Snapchat,
dat brengt het werk van jongerenwerker ook met zich mee. Maar ik had niet het
idee dat Jurjen dat erg vindt. Het is mooi om te zien met welke passie hij zijn
werk doet. En we vonden voor deze Hier! in de regio nog vier jongeren, die met
meer dan normaal enthousiasme hun werk of hobby uitvoeren. Neem nou Lars
van der Geest. Hij tekent heel graag en stuurt via Instagram gewoon een bericht naar bekende voetballers die hij graag wil tekenen, met de vraag of zij hem
een mooie portretfoto van zichzelf willen sturen. Die foto tekent hij dan na met
potlood. Ik herkende ze allemaal, echt zo goed! En om foto’s te maken van Julia
de Jeu ging ik met haar vader mee het Braassemermeer op. Want alleen vanaf
het water lukte dat goed. Julia’s grote droom is immers om ooit met zeilen mee
te doen aan de Olympische Spelen. En dan te eindigen met het liefst een mooie
plak om haar nek. Welke kleur, dat zal de toekomst uitwijzen.
Heel veel leesplezier met deze Hier!

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

‘In Friesland heb je
de elf steden en in hier de
elf dorpen. Toch een beetje
herkenbaar’

...Ronald Wesselink, die ‘door de vrouw’ terecht kwam in
Rijpwetering, in een gemeente die even waterrijk is als de
provincie waar hij vandaan komt.
Het miezert en het waait, maar toch is het uitzicht over jachthaven
De Cleypoel en korte rivier de Ade prachtig. Aan de Poeldijk in
Rijpwetering wonen Ronald en Lia Wesselink; zij is geboren en
getogen in de gemeente, hij niet. ‘Ik kom oorspronkelijk uit het
Friese Drachten. Al dat water hier is wel vergelijkbaar met waar
ik vandaan kom’, vertelt hij. ‘In Friesland heb je de elf steden en
Kaag en Braassem telt elf dorpen. Dat is voor mij toch een beetje
herkenbaar.’

LERAAR EN LEERLING

Hoe raakt een Fries in Kaag en Braassem verzeild? ‘Zoals heel
vaak: door de vrouw’, zegt hij lachend. ‘Ik was altijd al een op
en top watersporter. Zeilen, surfen, zodra iets kon drijven, was
ik ermee bezig. Als vakantiewerk gaf ik zeilles en zo ben ik Lia
tegengekomen. Zij volgde met een vriendin uit Rijpwetering een
zeilcursus. Waarom ik dan hier ben gekomen en Lia niet naar
Friesland? Ik was nog bezig met mijn studies bouwkunde en
jachtbouw en zij had al een baan. Eerst woonde ik nog even in
Leiden, maar daarna zijn we al snel naar Rijpwetering gegaan.’

SLOEPEN BOUWEN

Watersport is hun lust en hun leven. Letterlijk, want al snel
waren ze elke dag bezig met boten, aanlegplaatsen en een
minicamping aan het water. ‘Eerst nog vanuit een loods, later
vanafonze eigen plek aan de Poeldijk. Er was daar nog geen
watersport; we hebben dat zelf zo ingericht. We konden
een haven maken, in de schuur onze sloepen afbouwen
en in het huis konden we wonen. Eigenlijk is de
haven bijzaak. Het belangrijkste is de bouw en
verkoop van onze sloepen. Daarnaast hebben
we het grasveld bij de haven jaren gebruikt als
camping voor seizoensplaatsen. Dat doen
we nu niet meer. Wel kunnen mensen die
met hun boot hier liggen een tentje opzetten voor de kinderen. Ook hebben we nog
een kampeervlot, waarin mensen back to
basic vakantie kunnen vieren.’

POLITIEK INGEBURGERD

‘Nee, tegen mij zeggen ze geen ‘import’
meer. De mensen hier zijn anders dan in
Friesland, maar mijn vrouw kende hier
iedereen en dat scheelde. Daarbij ben ik
jarenlang CDA-burgerraadslid geweest en
sinds een paar jaar lid van de gemeente
raad. Ook zaten we altijd wel op sport
verenigingen. Maar in het vaarseizoen zijn
we zeven dag per week bezig. Dan houd je
daar niet veel tijd voor over.’
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Daar

...Paul Volwater (67), die in zijn jonge jaren tijdens een vakantie
in Zuid-Limburg aan de Achterhoekse Agnetha bleef ‘hangen’
en in het Gelderse Vragender ging wonen.

Hoe is het met...

‘Tegenwoordig gaan jongeren om vakantie te vieren naar Salou,
in mijn tijd ging je naar Valkenburg. Daar kwam ik een meisje
tegen uit de Achterhoek en dat klikte meteen. Zij was daar met
vriendinnen op een tienertoer van de NS. Ik was er met een
paar vrienden uit De Veen. We kregen verkering en na mijn
diensttijd moesten we iets doen. Zij wilde niet weg uit
de Achterhoek en ik wilde het avontuur van een
verhuizing wel aan.’

Tekst: Gijs Korevaar

45 JAAR IN DIENST

Paul werkte voor zijn diensttijd bij Van Lent
op Kaageiland en kon er na zijn afzwaaien
ook weer terugkomen. Maar de verhuizing
naar de Achterhoek gooide roet in het eten.
‘Ik had er echter genoeg technische kennis
opgedaan om hier een baan in de techniek
te vinden. Het werd servicemonteur voor
Atag keukenapparaten, iets wat ik 45 jaar
heb gedaan.’

ZWARTE CROSS

Het echtpaar begon vorig jaar officieel met
de minicamping Het Zotte Schaap. ‘Ik ben
dan wel 67, maar ik ben nog niet klaar, hoor.’
De camping was eigenlijk een logisch vervolg
op de toeloop naar muziek- en motorfestival de
Zwarte Cross. Paul: ‘In 2006 verhuisde de Zwarte
Cross van Hummelo naar Lichtenvoorde, vlak bij
ons terrein. Een neef belde vanuit Roelofarendsveen:
of hij met een paar vrienden bij ons kon kamperen. Het
jaar erop waren dat er al dertig en van het een kwam het
ander. Ik heb een paar douches en toiletten aangelegd en
uiteindelijk stonden er tijdens de Cross zo’n 250 personen bij
ons op het terrein. Daarvan kwam ongeveer de helft uit De Veen.’

DE JUISTE KEUZE

‘Af en toe komen we nog weleens naar Kaag en Braassem om
familie en oude vrienden te bezoeken, maar missen doe ik het
niet. Als ik dan bij Arnhem de rivier over ga, denk ik: zo dat
hebben we weer gehad. Ik heb er een leuke tijd gehad, maar
ben inmiddels wel ‘verachterhoekst’. Als je ziet hoe vol Roelofarendsveen is gebouwd en je weet hoeveel ruimte we in de Achterhoek hebben, dan ben ik helemaal tevreden. We wonen op een
prachtige plek. Ik heb indertijd de juiste keuze gemaakt.’

‘Als ik bij Arnhem de rivier
over ga, denk ik: zo
dat hebben we weer gehad’

Voor deze rubriek zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om
hun verhaal te delen. Heb jij familie of ken je mensen die van Hier
komen maar zijn verhuist naar Daar? Of ken je mensen die niet van
Hier komen maar in Kaag en Braassem zijn komen wonen? Mail
ons op info@hierinderegio.nl, o.v.v. Hier en Daar, graag met naam,
e-mailadres en/of telefoonnummer.
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Exit

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

Groene Hart?
Het landschap rond de dorpen van Kaag en Braassem is in de
afgelopen vijftig jaar aanzienlijk veranderd. Nieuwe woonwijken
en bedrijfsterreinen hebben delen van het oorspronkelijke landschap
opgeslokt. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de HSL, de verbreding
van de A4 en N207 en de 380 KV hoogspanningsleiding.
Sluipenderwijs wordt het open landschap van het Groene Hart minder
aantrekkelijk. Alphen en Woubrugge zijn al bijna aan elkaar gegroeid.
Mensen willen nu eenmaal wonen, ondernemen en werken en
makkelijk en snel van de ene plaats naar de andere kunnen komen.
Nieuwe aanslagen op het landschap komen eraan. Duurzame
energiebronnen als windturbines en zonnevelden maken het
landschap niet mooier. Als de voortekenen niet bedriegen, komen
die ook in Kaag en Braassem. Zijn ze nog tegen te houden? En zo
nee: hoelang blijft Kaag en Braassem dan nog in het Groene Hart?

M

idden in de weer aanzwellende corona
crisis hield de gemeenteraad half september een hoorzitting over het concept van de
Omgevingsvisie. In die visie ontvouwt de
gemeente onder andere haar ruimtelijke
plannen voor de toekomst: wat komt en mag waar? Zo
moeten er voor 2025 heel veel zonnepanelen op daken van
woningen en bedrijven komen. En later ook windturbines
en waarschijnlijk ook zonnevelden in het buitengebied.
Want anders is het voor de gemeente niet mogelijk om
op de langere termijn energieneutraal te worden. Al onze
energie moet lokaal en duurzaam worden opgewekt, zo is
afgesproken tussen de politieke partijen in de gemeente-

raad. Maar mag dat ten koste gaan van het landschap, waar
we als Groene Hart-gemeente zo trots op zijn? Daarover lijkt
het laatste woord nog niet gezegd. En dat laatste woord is
aan de politiek. Voor 1 juli volgend jaar moet de gemeente
een besluit nemen. En ze wil daarover ook praten met de
inwoners.

Inspraak een wassen neus?

Waar komen die windturbines? Als het aan de Vereniging
tot behoud van het Open Landschap ligt niet in het Groene
Hart en dus ook niet in Kaag en Braassem. Dat is ook het
standpunt van de provincie, maar niet van de gemeente.
Jan Veraart, woordvoerder namens de vereniging, lijkt het
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‘Er wordt niet ingegaan op
argumenten, maar alleen
beloofd dat we later wéér in
gesprek zullen gaan’

vertrouwen in de gemeente als beschermer van het land
schap verloren te zijn. Eigenlijk vond hij een gesprek daar
over zinloos. Maar hij kwam wel naar de hoorzitting in
sportzaal Kaskade in Roelofarendsveen, waar de anderhalve
meter afstand kon worden gegarandeerd. Het vertrouwen
dat de gemeenteraad echt luistert naar de argumenten van
Jan Veraart en zijn achterban is tot een minimum gezakt.
‘Er wordt niet ingegaan op argumenten, maar alleen beloofd
dat we later wéér met elkaar in gesprek zullen gaan.’ Het
Open Landschap voelt zich aan het lijntje gehouden. Jan:
‘Kennelijk moeten we eerst zo ver de fuik in zwemmen dat
er geen omkeren meer mogelijk is. Inspraak is een wassen
neus. Wij hebben geen enkele verwachting van weer een
nieuwe ronde met gesprekken.’

De druk wordt opgevoerd

Want er komt nog een participatiefase, zo hebben de ge
meentes met de regio afgesproken. Maar de vereniging heeft
sinds 2015 al aan heel wat gespreksrondes deelgenomen. In
dat jaar werd de basis gelegd voor de klimaatconferentie
in Parijs in 2015, waar tweehonderd landen internationale
klimaatafspraken maakten. Voor de vereniging werd het
in 2017 gevoelsmatig pas echt een fuik. Toen ondertekende
de gemeente, samen met de veertien gemeenten in Holland
Rijnland, het Regionaal energieakkoord. Hierin spraken zij
af in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Ook werd afge
sproken dat de Groene Hart-gemeentes Kaag en Braassem,
Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn ‘trekker werden voor de
onderdelen Ruimte en Energie’. En dan snap je het ‘fuik-ge
voel’ van de Vereniging tot behoud van het Open Landschap.
Dat voortrekkerschap gaat namelijk over windturbines en
zonnevelden.
De druk werd vorig jaar verder opgevoerd. Op 28 juni 2019
werden in het Nationale Klimaatakkoord de energieneutrale

bijdragen verdeeld. Nederland werd opgedeeld in dertig
energieregio’s. Kaag en Braassem hoort bij de Regio Holland
Rijnland. Er werden afspraken gemaakt waaraan ook de
provincies en waterschappen deelnamen. Dat resulteerde in
een concept Regionale Energiestrategie (RES). Die moet op 1
juli 2021 definitief worden. Maar voor die tijd volgt dus nog
die ‘participatiefase’ met inwoners en betrokkenen.
Echter: al in 2017, bij de ondertekening van het Regionaal
Energieakkoord, was de gemeente van mening dat wind
turbines langs de A4 en N207 bespreekbaar waren. Bij de
opstelling van de Regionale Energiestrategie kon de ge
meente eigenlijk al niet meer terug. Dat bleek ook op de
raadsvergadering in mei van dit jaar. Er werden veel mooie
woorden gesproken over het openhouden van het Groene
Hart, maar tegen windturbines langs de A4 en N207 was
toen eigenlijk geen enkel raadslid. Wel werd een motie
tegen zonnevelden aangenomen (zie ook kader). Dat laat
ste was reden voor D66 om tegen te stemmen. Zij zijn voor
zonnevelden en windmolens en vrezen dat er als gevolg
van de motie dan nog meer windturbines komen. De VVD
en CDA stemden ook tegen, omdat het standpunt bij nader
inzien nog een klein gaatje openliet voor zonnevelden. Bij
de behandeling van de Omgevingsvisie begin oktober
ontstond er echter toch weer twijfel in de gemeenteraad bij
de VVD, PRO en CDA over de noodzaak voor plaatsing van
windturbines. Wat dat gaat betekenen voor de vaststelling
van de RES in juli volgend jaar weten we nog niet.
Zit de gemeente nou echt in een ‘fuik’? Is het onvermijde
lijk dat er windturbines langs de A4 en N207 komen? Er zijn
maar weinig mensen en partijen die nog twijfelen aan de
opwarming van de aarde als gevolg van ons energiegebruik.
Ook Kaag en Braassem moet een bijdrage aan die energie
transitie leveren. Dat wordt ook door de Vereniging Open
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Landschap erkend. Maar kan dat zonder windturbines en
zonnevelden? Ja, dat kan, maar dat betekent wel dat er in
andere gemeenten (en op zee) meer zonnevelden en windturbines komen. Dat is ook wat de Vereniging Open Landschap bepleit: Kaag en Braassem is onderdeel van het Groene
Hart en dat moet zo blijven. Daar horen geen windturbines
en zonnevelden.

Nieuwkoop is tegen

Ook de natuurgebiedrijke buurgemeente Nieuwkoop verzet
zich tegen de aanleg van windturbines en zonnevelden. Die
moeten maar langs de A4, de A44 en N11 in de buurgemeenten komen. Wat wel opvalt, is dat zij het begrip Groene Hart
hiervoor niet als argument noemen. Kennelijk achten ze
dat een zwak argument om de aanleg van windturbines en
zonnevelden te voorkomen. ‘Windturbines horen op zee
en op locaties die door het rijk en de provincies zijn aangewezen. Daar hoort het Groene Hart niet bij’, zo stelt de
Vereniging Open Landschap, maar steun van Nieuwkoop
krijgt de vereniging dus niet.
De hoop is nu nog dat het rijk en de provincie het Groene
Hart blijven beschermen. De Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) van minister Ollongren is net gepubliceerd en het
Groene Hart wordt daarin als ‘beschermenswaardig landschap’ negentien keer genoemd. Maar wat is dat waard? Dat
zal de toekomst leren. Wat dacht de minister toen zij in die
nota het volgende op liet schrijven: ‘Het is van belang dat
de basisvorm van deze structuur en de open ruimten in
het netwerk, zoals het Groene Hart, behouden blijven’? Het
Groene Hart is erg groot; daar kan als het moet toch wel een
stukje vanaf? Dat is in de geschiedenis eerder gebeurd. En de
provincie? Blijft die het Groene Hart beschermen tegen
windturbines? Volgens de berekeningen van Holland Rijnland is het dan onmogelijk om de energiedoelstelling te
halen. Dus: exit Groene Hart, of toch niet?

UITSPRAKEN VAN DE GEMEENTERAAD
OVER HET GROENE HART
EN WINDTURBINES
‘Als Kaag en Braassem
onderkennen wij het belang
van bescherming van
het Groene Hart, zoals
de provincie dit in haar
coalitieakkoord heeft bekrachtigd. Ook wij willen het
landschap zo veel mogelijk
intact houden vanwege zijn
unieke waarde. Wij willen
echter ook onze verantwoordelijkheid nemen en
ons steentje bijdragen aan
de energietransitie.’
‘De ligging van onze
gemeente in het Groene
Hart zien wij als een grote
kwaliteit; we waarderen het
open landschap en dat
willen we behouden. Bij
voorkeur plaatsen wij
energiebronnen nabij
bestaande infrastructuren
als de A4 of N207. Voor

de locatiekeuze hechten
wij aan draagvlak van de
omgeving en zetten we ons
ervoor in dat de energieopbrengsten ten gunste
komen aan direct omwonenden. Tegelijkertijd willen
we ook ruimte bieden aan
lokale initiatieven (zon of
wind), opgezet voor en
door particulieren.’
‘De aanleg van zonnevelden
heeft een enorme impact
op ons open landschap en
dragen daarnaast relatief
beperkt bij aan de opwekking van duurzame energie.
Als Kaag en Braassem
spreken we ons daarom
uit tegen de aanleg van
zonnevelden.’
Bron: zienswijze concept- RES
Holland Rijnland, mei 2020

Vereniging Open Landschap
bepleit: ‘Kaag en Braassem
is onderdeel van het Groene
Hart en dat moet zo b
 lijven.
Daar horen geen wind
turbines en zonnevelden’
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Jongeren

Je bent
jong

&

Tekst: Alieke Hoogenboom.
Beeld: Miranda Castelein

je wilt
wat

Ambitieuze jongeren, het barst ervan in Kaag
en Braassem. Lees de verhalen van Julia,
Lars, Bas en Yavanna. Zij gaan vol voor waar
ze in geloven. En bewijzen dat dat zeker ook
ergens toe leidt.
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Voor haar zesde verjaardag
kreeg Julia de Jeu (12) uit
Roelofarendsveen van haar
vader een zeilles cadeau. Ze
vond het spannend, maar had
de smaak al snel te pakken.
Inmiddels zeilt ze op hoog
niveau in het Racing Team
van Watersportvereniging
Braassemermeer.
Julia is altijd gek geweest op water. Va
ren, zwemmen, suppen en dus ook zeilen.
Die passie heeft ze niet van vreemden,
want ook haar vader, oom en opa zijn
watersporters. De eerste keer dat ze in een
optimist, een kleine zeilboot, het Braas
semermeer op ging, weet ze nog goed. ‘Ik
vond het onwijs spannend door de harde
wind en het geluid van het klapperende
zeil. Nu ben ik daar wel aan gewend.’
Veel trainen en toewijding hebben ervoor

op inspelen.’ Zo is het bij een wedstrijd
belangrijk op welke positie je start. ‘Er is
op de lijn nooit plek voor iedereen, dus
als je op de tweede rang ligt, heb je bij de
start direct een achterstand. Op het water
gelden ook nog allerlei regels en als je
je daar niet aan houdt, word je gedis
kwalificeerd. Dat is mij gelukkig nog nooit
overkomen.’

TOPSPORTSTATUS

Sinds kort heeft Julia een topsportstatus,
zodat ze school en zeilen beter kan com
bineren. ‘Ik train ongeveer twintig uur per
week. Door die status mag ik tien dagen
per jaar vrij vragen en lesuren ruilen of
verplaatsen. Ik wil zoveel mogelijk
trainen en wedstrijden varen. Ik merk dat
ik steeds beter word en dat motiveert
me heel erg. Door corona mochten we
lange tijd geen wedstrijden zeilen, terwijl
die juist belangrijk zijn. Op die momenten
kan ik mezelf vergelijken met het niveau
van andere sporters.’
Zeilster Afrodite Zegers, die voor
Nederland uitkomt op de Olympische
Spelen en bij de watersportvereniging

‘Plezier is belangrijk, maar ik weet
ook dat ik nog beter kan’
gezorgd dat Julia in het Racing Team van
Watersportvereniging Braassemermeer
mag zeilen. In het team zitten vijfentwin
tig zeilers van acht tot en met vijftien jaar.
De sporters komen uit heel Nederland en
brengen door de wekelijkse trainingen en
wedstrijden veel tijd met elkaar door. ‘We
zijn een hecht team. Als er iemand jarig is,
kopen we met zijn allen een cadeautje en
we zijn ook samen naar de film geweest.
Het zijn echt mijn vrienden.’

REGELS OP HET WATER

Het leukst aan zeilen vindt Julia het leren
van nieuwe dingen en controle hebben
over de boot. ‘Iedereen maakt zijn eigen
plan en op het water moet je daar weer

Julia’s grote voorbeeld

in Roelofarendsveen traint, is haar
grote voorbeeld. ‘Zij geeft mij het gevoel
dat elke zeiler kans maakt, zolang je
er maar hard genoeg voor werkt. Ik heb
tijdens de lockdown met andere jonge
zeilers online colleges van haar gevolgd.
Het lijkt me leuk om later ook anderen te
helpen.’
Julia wil dit jaar in de top vijftig tot vijftien
jaar eindigen. ‘Ik ben niet ontevreden met
waar ik nu sta, maar ik weet dat ik nog
beter kan. Ik vind altijd dat je eerst naar
een doel moet toewerken dat dichtbij is.
Ik wil ook wel naar de Olympische Spelen,
maar dat is nog te ver weg en ik wil realis
tisch blijven. Het allerbelangrijkst vind ik
dat ik er plezier in heb.’

Afrodite Zegers (28), komt voor
Nederland uit op de Olympische Spelen.
Als veertienjarig meisje zag zij het
Griekse dameszeilteam winnen op de
Olympische Spelen. ‘Ik zei tegen mijn
ouders: ooit wil ik ook op dat podium
staan. Mijn weg daarnaartoe was niet
makkelijk. Ik ben op mijn achttiende
van Griekenland naar Nederland ver
huisd en moest mezelf hier opnieuw
vinden en bewijzen. In de sport is
het vallen en opstaan, maar als ik het
moeilijk heb, bedenk ik waarom ik voor
het zeilen heb gekozen. Ik ben als jong
meisje verliefd geworden op het water,
het buiten zijn en de vrijheid. Ik voel me
als een zeemeermin die daar hoort te
zijn. Ik heb meer wedstrijden verloren
dan gewonnen, maar de weg ernaar
toe is waar het om draait. De eerste
keer dat ik in Nederland zeilde, was in
2005 op het Braassemermeer tijdens
de wedstrijd Easter Regatta. Die won
ik. Sindsdien ben ik lid van Watersport
vereniging Braassemermeer. Er hangt
altijd een leuke sfeer en kinderen
hebben voldoende ruimte om op de
plas te zeilen. Mijn grote voorbeeld
was altijd Lobke Berkhout, met wie
ik nu deelneem aan de Olympische
Spelen. Van haar heb ik geleerd dat ik
op het water meer naar mijn gevoel
moet luisteren. Ik weet nu dat het
volgen van je intuïtie altijd de juiste
keuze is. Het is ook heel belangrijk
om plezier te blijven houden in het
zeilen. Dus Julia: presteren is fijn en
leuk, maar uiteindelijk gaat het erom
hoe mooi het leven is dat wij als
zeilers hebben. Het is een voorrecht
om elke dag op het water te mogen
zijn. Dus blijf vooral ook genieten,
leren en inspireren.’
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‘Ik ben trots: ik heb al
vijf opdrachten binnengehaald’
Lars van der Geest (16) uit Oud Ade tekent
portretten van bekende Nederlanders en plaatst
die op Instagram. Hij heeft al ruim drieduizend
volgers die zijn werk bewonderen.
‘Ik ben altijd al creatief geweest. In groep vijf begon ik met
tekenen en later schreef ik daar ook verhaaltjes bij. Mijn achterneef is de schrijver en dichter Simon van der Geest en hij heeft
mij toen ik jong was geïnspireerd. Ik ben steeds meer gaan
oefenen en vond het steeds leuker. Vijf jaar geleden besloot ik
om het serieuzer aan te pakken. Eerst maakte ik voornamelijk
cartoons; later ben ik overgestapt op realistisch portrettekenen.’
Lars tekent nu voornamelijk bekende Nederlanders en het
liefst voetballers. Zo tekende hij onder andere Virgil van Dijk,
Daley Blind en Nathan Rutjes, maar ook presentator Matthijs van
Nieuwkerk en dj Armin van Buuren. Zodra Lars iemand uit zijn
lijst heeft gekozen, zoekt hij op internet naar een mooie en duidelijke portretfoto. ‘En als ik geen goede foto kan vinden, stuur ik
gewoon een persoonlijk berichtje met de vraag of diegene een
foto voor mij heeft die ik mag natekenen. Ik heb verrassend
genoeg al een paar keer meegemaakt dat erop werd gereageerd.
Echt heel leuk.’

VEERTIG UUR WERK

De tekeningen zijn in zwart-wit en Lars maakt ze met potlood.
‘Ik maak eerst een schets, want de verhoudingen in het gezicht
moeten kloppen. Het is de basis van een goede tekening.’ Sinds

begin dit jaar heeft Lars ook een website waar mensen een
portret kunnen bestellen. ‘Ik heb al vijf opdrachten binnengehaald, daar ben ik best trots op.’ In één portret zit uren werk. ‘Ik
denk in totaal wel veertig uur, absurd veel eigenlijk. Het is voor mij
een uitdaging om geconcentreerd te blijven. Ik heb het daarnaast
ook druk met werk, school en ik voetbal bij ROAC. Daarom ben
ik uiteindelijk vaak zo’n twee maanden met een portret bezig.’
Het tekenproces en het eindresultaat plaatst Lars op zijn
Instagramaccount Drawing.lars. Hij laat BN’ers altijd weten dat
hij een portret van hen heeft getekend. ‘Vaak zijn ze heel blij en
voelen ze zich vereerd. Ik heb
ook al een aantal tekeningen
opgestuurd,
bijvoorbeeld
naar zwemmer Maarten van
der Weijden en presentator
Arjen Lubach. Heel gaaf, ik
‘Oefen veel
, neem de ti
jd
hoop dat ze de tekeningen
voor een te
kening en zo
rg
een mooi plekje hebben
dat je goed
e tekenspu
lle
n
gegeven.’
hebt. Ik heb
bijvoorbeeld
ee
n
Lars kijkt video’s op Yougum waarm
ee ik details
in
Tube en vraagt tips aan
de haren ka
n aanbreng
en,
andere kunstenaars om zijn
maar ook ee
n gum die h
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techniek te verbeteren.
haar juist ie
ts lichter m
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a
kt
.
Ik maak oo
Zijn doel is om de portretk veel gebru
ik van
ten nóg realistischer te
wattenschijf
jes en tissu
es.
maken. ‘Ik word steeds
Als je die o
ver het pap
ie
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veegt, onts
handiger, maar het kan
taat er een
m
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o
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echt nog beter. Ik blijf geglad effect.’
woon heel veel oefenen.’

Tekentips van

Lars
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‘Een van mijn doelen:
vijfduizend volgers halen
op Instagram’

Yavanna Benna (22) uit Roelofarendsveen
runde twee jaar een marketingbureau voor de
makelaardij, dat al snel uitgroeide tot een
succesvol bedrijf. Toch besloot ze afgelopen
zomer het roer om te gooien. Als coach wil ze
nu jongeren inspireren en motiveren.
‘Ik heb besloten meer vanuit mijn hart te leven en mijn droom na
te jagen. Tijdens de lockdown kwam ik tot het besef dat ik toe
was aan een volgende stap in mijn carrière. Ik wil bezig zijn met
wat me uiteindelijk echt voldoening geeft en dat is coachen van
millennials.’ Yavanna begeleidt deze jongeren, die zijn geboren
tussen 1980 en 1995, onder andere bij het maken van keuzes,
het veranderen van hun denkwijze en het opzetten van een eigen
onderneming. Daarbij komt haar eigen ervaring als jonge ondernemer goed van pas.

HEB JIJ ANDERE DROMEN?

‘We zijn gewend te voldoen aan allerlei verwachtingen. Na de
middelbare school ga je een opleiding volgen, daarna een vaste
baan zoeken, trouwen, een huis kopen, kinderen krijgen. Maar
wat als jij stiekem andere dromen hebt? Ik wil deze jongeren uit
het systeem trekken en laten nadenken over wat hen echt gelukkig maakt. Soms moet je dan spannende keuzes maken. Ik ben
twee jaar geleden gestopt met mijn studie om mijn eerste bedrijf
van de grond te krijgen en ik heb veel geld geïnvesteerd. Uiteindelijk gaat het erom of je voor je dromen durft te gaan.’
Op de koelkast in haar appartement hangen A4-tjes met daarop
een strakke dagplanning en doelen die ze het komende jaar wil
behalen. ‘Ik sta elke dag rond half zes op en besteed eerst tijd
aan mijn persoonlijke groei. Ik ga bijvoorbeeld mediteren, sporten of lezen.’ Verdeeld over de dag heeft ze coachingsgesprekken, werkt ze aan een nieuw online platform of maakt ze video’s
voor YouTube. Een van haar doelen voor 2020 is vijfduizend
volgers halen op Instagram. Ze deelt daar tips, kleine opdrachten
en stelt vragen aan haar volgers. ‘Sociale media zijn mijn visitekaartje. Het is echt de plek waar ik mensen met mijn boodschap
kan bereiken.’

GEEN MAKKELIJKE JEUGD

Veel wilskracht heeft ervoor gezorgd dat Yavanna op deze leeftijd al zo goed weet wat ze wil en dat ze sterk in haar schoenen
staat. ‘Ik heb geen makkelijke jeugd gehad, maar voor mij is dat
juist een drive. We denken vaak dat we geen keuze hebben en dat
alles ons overkomt, maar ik zie dat anders: je hebt voor een groot
deel zelf de touwtjes in handen.’ Yavanna loopt zelf ook tegen
obstakels aan. ‘Ook ik worstel natuurlijk weleens. Als ik een
video online zet, vind ik het altijd spannend wat anderen ervan
zullen vinden. Dan blijkt negen van de tien keer dat mensen het
onwijs leuk vinden wat ik doe. En ik ben een perfectionist. Dat is
mijn drijfveer en valkuil tegelijk.’

Tips van Yavanna

• Wacht niet op het juiste moment, maar máák het
het juiste moment.
•D
 enk in oplossingen in plaats van in problemen.
•
Volg op sociale media alleen nog mensen die
jou inspireren.
•
Zoek op Pinterest afbeeldingen die jouw doelen
visualiseren en maak daar een moodboard van.
•S
 chrijf doelen op een post-it en plak die in je huis.
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Bas Holverda (23) uit
Rijnsaterwoude emigreerde
als tienjarig jongetje met zijn
familie naar Spanje en keerde
acht jaar later terug om
vastgoedmakelaar te worden.
Nu adviseert hij zelf Nederlanders bij de aankoop van hun
droomwoning in Spanje.
‘We gingen als gezin al jaren naar Spanje
op vakantie. Voor ons klopte alles daar: de
mensen, de sfeer, de cultuur, het weer en
het eten. Natuurlijk was het wel een schok
toen mijn ouders besloten dat we gingen
emigreren, want ik zat nog op school en
op voetbal en moest mijn maatjes achter
laten. De eerste maanden in Spanje waren
best zwaar, maar Spanjaarden zijn ontzet
tend gastvrij en behulpzaam, waardoor ik
me er snel thuis voelde.’
Toen Bas achttien jaar was, keerde hij
alleen terug naar Nederland om zijn droom
waar te maken: makelaar worden. ‘Veel
Spaanse vrienden vertrokken vanuit het
dorp naar Valencia om daar te studeren
en een toekomst op te bouwen. Het was
voor mij dus een mooi moment om ook
het huis uit te gaan. Ik ben de studie Vast
goed en Makelaardij gaan volgen. Vroeger

wilde ik graag autoverkoper worden, maar
mijn vader stimuleerde me om het onroe
rend goed in te gaan. Daarmee kun je alle
kanten op. Als je een huis kunt verkopen,
kun je eigenlijk alles verkopen. Ik ben
altijd een ondernemend type geweest.
Ik had op mijn achttiende met een com
pagnon een ijswinkel op het water. Vanuit
twee bootjes verkochten we met nog wat
jongens ijs op het Braassemermeer, de
Kagerplassen en de Westeinderplassen.
Op een warme zomerdag verkochten we
zo de hele boot leeg.’
Bas deed tijdens zijn studie ervaring op bij
verschillende makelaarskantoren in onder
meer Roelofarendsveen en het Spaanse

Eens in de vier weken gaat Bas zelf naar
Spanje om huizen te bezichtigen en te
inspecteren. ‘In Spanje zijn de bouw
technische eisen van een huis minder
hoog dan in Nederland. Ik kijk hoe een
woning is gebouwd, maar ook of de zon
goed staat. Veel klanten kopen een huis,
omdat ze in een warm land willen over
winteren, dus daar moet ik extra goed op
letten. Daarnaast regel ik ook het papier
werk en de juridische zaken.’
Is het makelaarschap voor iedereen weg
gelegd? ‘Het is hard werken en je moet
goed met mensen kunnen omgaan. Het is
ook belangrijk om je hoofd erbij te houden
en je moet zakelijk durven zijn, want het
gaat om serieus geld. In het begin vond

Spanjaarden zijn ontzettend gastvrij
en behulpzaam’
Dénia. Uiteindelijk besluit hij in 2019 voor
zichzelf te beginnen: De Spaanse Make
laar was geboren. Hij werkt samen met
zijn vader, die nog altijd in Spanje woont.
Bas voert de gesprekken met klanten
in Nederland en maakt een selectie van
huizen. Zijn vader ontvangt hen in Spanje
voor de bezichtiging van een huis. ‘Ik weet
wat ik aan mijn vader heb en we vertrou
wen elkaar blindelings. Als ik klanten naar
Spanje stuur, weet ik dat het goedkomt.’

ik het best moeilijk hoe je mensen moest
benaderen: wat kun je wel en niet zeggen?
Het is erg belangrijk om aan te voelen wat
iemand wil. Met sommige klanten bel ik
drie keer per dag en een ander vindt één
keer per week een update genoeg.’
Het ondernemerschap bevalt hem in elk
geval goed. ‘Het leukste is dat je alles zelf
kunt bepalen. Als je voor een baas werkt,
is hij de eindbeslisser. Nu kan ik mijn
bedrijf zelf vormgeven. Dat geeft vrijheid.’
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Winkelen

#KOOPLOKAAL #WINKELSLIMKOOPOPTIJD
ALLE ONDERNEMERS VAN
WINKELHART ROELOFARENDSVEEN
HETEN U VAN HARTE WELKOM!

WINKEL ZOVEEL
MOGELIJK ALLEEN
NEEM IN ONZE WINKELS DE
CORONAREGELS IN ACHT
VERMIJD DRUKTE

MET ELKAAR HOUDEN WE HET
WINKELHART LEVENDIG OP EEN
VERANTWOORDE MANIER
KIJK VOOR EEN LEDENOVERZICHT OP
WINKELHARTROELOFARENDSVEEN.NL
18
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‘Het gezelschap
van peuters?
Prachtig!’
Kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12 bestaat
dertig jaar. En als je dan ook nog een medewerker
hebt, die al die dertig jaar vol passie voor het vak
bij je werkt, is dat extra bijzonder. Wat maakt voor
haar het werken met de allerjongsten zo mooi?

Oh, die poppenwagen

Er zijn veel grote en kleine opgroeiperikelen in het leven van een peuter,
vol mooie, grappige en ontroerende
momenten. Thea geeft een treffend
voorbeeld uit de praktijk. ‘Neem nou
peuter A (van Anoniem): verlegen, stil
en niet bekend met de Nederlandse
taal. Hoe moet je jezelf redden in een

‘Ze vroeg: ‘Wil je met me spelen?’’
precies zo mooi? Thea: ‘Een kind heeft
van nature de drang om te ontwikkelen. Aan de omgeving de schone taak
om hiervoor goede omstandigheden
te creëren. Een enerverend en boeiend
proces, waar ongelofelijk veel factoren bij komen kijken. Dat zullen alle
ouders kunnen beamen. Voor veel kinderen komt op een bepaald moment
bij het opgroeien de kinderopvang in
beeld. Een plek waar je kind veilig kan
opgroeien in een interessante, leerrijke omgeving. Ik heb het geluk dat ik

groep peuters zonder je vertrouwde
omgeving en ouders? Door goed op de
kleine signalen te letten, zie je wat er
in A omgaat. A blijft dicht bij me in de
buurt maar kijkt stiekem naar wat de
andere peuters doen. Daar komt B (van
Banjer): een stoer en impulsief peutertje dat in alles een uitdaging vindt. In al
haar enthousiasme driftig bewegend,
ontstaat er een conﬂict met andere
peuters. Het gaat over een poppenwagen. B is hard op weg de wagen
naar zich toe te trekken. Daar moet

toch een concessie worden gedaan.
Praten en afspraken maken, daar
kan deze peuter zich nog moeilijk
aan overgeven en in alle commotie rent ze weg van het tafereel. Om
daarna peuter A omver te lopen en
zich mokkend naar de hal te begeven.
Peuter A zoekt huilend steun bij mij.’

Veilige plek

‘Samen met A zoek ik aﬂeiding door te
gaan spelen in de huishoek. Dat werkt.
Daar komt peuter B aan met een boze
blik, de storm is nog niet over. De poppenwagen naar zich toe trekkend met
haar blik op A. En dan, onverwacht,
heel lief en zacht de vraag: ‘Wil je met
me spelen?’ In mijn nabijheid ontstaat een spel met ﬂesjes en een pop.
Pratend en kijkend naar elkaar hoor
ik ze afspraken maken. ‘Mag ik straks
ook het ﬂesje, dan mag jij daarna de
pop.’ Ik zie ze naar elkaar kijken met
een glimlach op hun mond.
Ongemerkt neem ik wat meer afstand
en denk: het komt allemaal wel goed.
Opgroeien op een veilige plek in de
juiste omgeving gaat immers (bijna)
vanzelf.’
Meer info over Kindkracht?
www.kindkracht.nl

Redactionele samenwerking

daaraan kan meewerken. Het praten
en spelen met en het gezelschap van
peuters geeft me al zoveel jaar plezier.’

Tekstbewerking: Jeannette van Haastert

T

hea van der Weijden maakte
Kindkracht 0/12 van begin
af aan mee. Als pedagogisch
coach is ze al dertig jaar betrokken bij
de peuteropvang. Een hele generatie
met herinneringen aan spelen, ontdekken en opgroeien in de verschillende groepen. Al die momenten van
ontwikkelen, het leren omgaan met
anderen en met jezelf, het verkennen
van de wereld om je heen: Thea zou
er wel een boek over kunnen schrijven. Wat maakt dit werk voor haar nu
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Wat als
er geen
geld is…?
Kinderen moeten zich mentaal, fysiek en
sociaal kunnen ontwikkelen, vinden we in
Nederland. Sport en cultuur spelen daarbij
een belangrijke rol. Maar wat als je de
contributie van een club of vereniging
niet kunt betalen? Gelukkig is daar in
onze gemeente een oplossing voor.
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H

ier! sprak met Paul Wiewel,
sociaal makelaar bij GO! voor
jeugd, een samenwerkingsverband van verschillende hulpverleners. Een van de instanties die gezinnen die tijdelijk of langdurig weinig
inkomen hebben helpt, is Jeugdfonds Sport & Cultuur. Paul: ‘Het fonds
betaalt de contributie of het lesgeld
voor de kinderen en jongeren als
ouders daar niet toe in staat zijn. Via
een tussenpersoon, bijvoorbeeld een
leraar of schuldhulpverlener, kun je
een aanvraag doen. Wij zeggen altijd:
‘Wacht niet te lang met hulp zoeken.’’
Agamy Sharaby is vader van een gezin waarbij het even tegenzat en hij
kwam via via bij het fonds terecht.
‘Prachtig, ik ben zo blij dat ik geholpen
ben. Sporten is de enige uitlaatklep
die mijn kinderen hebben. Ze zijn blij
als ze kunnen gaan sporten, het geeft
ze uitdaging. Wij gaan verder niet uit,
gaan niet naar de bios of uit eten. Door
twee of drie keer per week te sporten,
hebben mijn kinderen toch een uitje en
leren ze andere kinderen kennen’,
vertelt Agamy. ‘Zo leren ze ook hoe

belangrijk het is om ergens op tijd te
komen en hoe ze zich in een team,
waarin ieder zijn eigen taak heeft,
moeten gedragen. Maar niet alleen
dat, door het sporten weten mijn kinderen bijvoorbeeld ook hoe belangrijk
het is om te ontbijten voor ze naar een
wedstrijd gaan en dat ze soms vroeg
op moeten staan om iets te bereiken.
Sporten is goed voor ze, maar ook heel
leerzaam.’

Woning kwijt

Agamy’s kinderen zijn zeven en tien
jaar oud. Ze gaan naar voetbal en
ballet. Dat sporten werd in 2018 en
2019 betaald door Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Agamy zat destijds in de
ﬁnanciële problemen, omdat hij door
een conﬂictsituatie met zijn teamleider zonder werk kwam te zitten. Er
volgde een rechtszaak, waarbij hij veel
geld kwijtraakte aan advocaatkosten.
Het gezin had een eigen huis, maar kon
de hypotheek niet meer betalen en zo
belandden ze van het een in het ander.
‘Mijn leven stond volledig op zijn kop’,
vertelt hij. ‘We hebben jaren gevoch-
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Hulp
Tekst: Alice Bakker.
Beeld: Miranda Castelein.

ten, omdat ik mijn ontslag onterecht
vond. Onze woning moest worden verkocht, we kregen een huurhuis, maar
nog steeds kwam er elke maand geen
cent binnen.’ Agamy kwam in aanraking met Stichting De Binnenvest,
een maatschappelijke opvang en een
helpende hand bij (dreigende) dak- of
thuisloosheid. ‘Zij hebben voor mij de
achterstanden betaald en hulp in gang
gezet. Zo kwam ik uiteindelijk ook
in aanraking met GO! voor jeugd. Het
team van Paul heeft me goed geholpen,
ik ben ze erg dankbaar.’
Inmiddels heeft Agamy zijn leven
weer aardig op de rit. Via stichting De
Binnenvest en met behulp van bewindvoering is hij weer aan het werk gekomen. ‘Ik heb zelfs een tijd bij de GGD in

meer doen. Soms is je best doen niet
genoeg en heb je hulp nodig. Ik weet nu
dat dit iedereen kan overkomen.’

Schaamte opzij

Paul herkent wat Agamy vertelt bij veel
andere gezinnen. Hij merkt dat men
vaak wel weet dat er hulp beschikbaar is, maar dat er te laat aan de bel
wordt getrokken. ‘Niet alleen bij ﬁnanciële, maar ook bij andere hulpvragen.
Mensen durven of willen vaak geen
hulp te vragen. Er zijn allerlei routes
om bij ons terecht te komen. Praat over
je twijfels bij de huisarts, op school of
bij de gemeente. Zet je schaamte opzij.
Hoe eerder wij alles in gang kunnen
zetten, hoe beter.’
Zo kan GO! voor jeugd bijvoorbeeld een

‘Soms is je best doen niet genoeg
en heb je hulp nodig.
Ik weet nu dat dit iedereen kan overkomen’
Tilburg gewerkt. Het maakte mij niet
uit dat het ver weg was, ik wil gewoon
graag werken. Helaas is onlangs mijn
contract niet verlengd, maar nu ontvang ik wel een WW-uitkering. Ik ben
hard op zoek naar werk en heb ook het
vertrouwen dat het weer helemaal goed
komt.’ Dat vertrouwen is er niet altijd
geweest. ‘Ik wilde alles zelf oplossen,
het was een moeilijke tijd. Tot ik me
realiseerde dat het anders moest. Ik
ben naar de school van mijn kinderen
gegaan en heb de situatie uitgelegd.
Mijn spaargeld was op. Ik kon zelf niks

OOK VOOR ANDERE
PROBLEMEN
Alle kinderen moeten veilig en gezond
kunnen opgroeien – ongeacht hun
achtergrond, beperkingen of sociaaleconomische situatie. Dat is de visie van
GO! voor jeugd. Dat betekent dat kinderen en jongeren de kans moeten krijgen
om hun talenten optimaal te ontwikkelen. GO! voor jeugd heeft alle expertise

aanvraag voor je doen bij Jeugdfonds
Sport & Cultuur, maar ook bij stichting
Leergeld. Paul: ‘Zij zorgen ervoor dat
kinderen spullen krijgen die ze voor
school nodig hebben. Dit kopen ze bij
lokale winkeliers. Dat kan bijvoorbeeld
een ﬁets zijn om op school te kunnen
komen of een laptop, omdat er tegenwoordig veel digitaal gewerkt wordt. Er
zijn tal van andere fondsen en stichtingen. Ook bijvoorbeeld bij kerken, die
hebben noodfondsen. Mits er gegronde
redenen zijn, wordt er bijna nooit een
aanvraag van ons geweigerd.’

in huis om jeugdhulp te bieden, ook bij
speciﬁeke en complexe problemen. Ze
doen dit in opdracht van de gemeente
Kaag en Braassem, in samwenwerking
met de organisaties achter GO!
Heb je ﬁnanciële of andere problemen
binnen je gezin? Neem contact op met
GO! voor jeugd, team Kaag en Braassem via 088-2542 355 of kijk voor meer
informatie op www.govoorjeugd.nl.
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‘De McDonald’s
mag wel
wat dichterbij’

JERRY VAN EGMOND (8 JAAR)

TOMMY VAN EGMOND (11 JAAR)

‘Ik woon in Roelofarendsveen en zit hier helemaal prima. Ik
denk dat ik heel anders zou zijn als ik in een stad zou opgroeien.
Hier zijn lekker veel bosjes om hutten in te bouwen. Dat had
ik in een drukke stad niet kunnen doen. Ook kijk ik elk jaar weer
uit naar de huttenbouw, de kermis en de sleep-out. Dat zijn
absoluut mijn favoriete dingen aan wonen in Kaag en Braassem.
Iedereen kent elkaar hier ook. Dat is niet alleen gezellig, maar ook
veilig. Als ik buiten ben en er is iets aan de hand, kan ik bij bijna
iedereen aankloppen. Er is altijd wel iemand in de buurt die jou
kent en kan helpen. Als ik niet buiten speel, ben ik waarschijnlijk
aan het kickboksen of voetballen. Dat zit allemaal in de buurt van
waar ik woon. Dat vind ik perfect zo. Mijn beste vriend woont
zelfs naast me!’

‘Ik vind het leuk om in Roelofarendsveen te wonen. Alles wat ik
nodig heb, zit in de buurt en is makkelijk te bereiken. Ik zou op
dit moment absoluut niet willen verhuizen uit Roelofarendsveen.
Zelfs niet als ik in een luxe villa zou komen te wonen. Hier heb ik
de voetbal, kickboksen en mijn vrienden. Dat zou ik allemaal niet
willen missen.
Ik ben graag buiten. Als ik op een drukkere plek zou wonen, kon
ik minder makkelijk rondrennen en fietsen. Daarom vind ik de
rust hier zo fijn, mensen lopen elkaar minder snel in de weg. Het
enige wat ik hier mis is een speelgoedwinkel. En ik zou het leuk
vinden als de McDonald’s dichterbij zou zitten. Maar dan zou ik
er stiekem veel te vaak heen gaan, dus misschien is het maar
beter zo. Verder heb ik hier alles. Ik woon hier met veel plezier.’
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Opgroeien

Tekst: Ilse van Staveren.
Beeld: Miranda Castelein

Wat zou de uitkomst
zijn als je een rondje
regio doet en de
jongeren er vraagt
naar het leven in
‘hun dorp’? Die
bleek verrassend
positief, zo ondervond
Hier! in de regio.

Ik

‘

MADELEINE BEALER (18 JAAR)
‘Wat ik het leukst vind aan Leimuiden is de saamhorigheid.
Iedereen kent elkaar van gezicht, dus je kunt altijd wel een praatje met iemand maken. Als je opgroeit in een klein dorp maak
je automatisch vrienden in de buurt. Ik sprak altijd veel af met
vriendinnen die ik kende van dansen, turnen of paardrijden. Nu
kom ik vaker buiten Kaag en Braassem. Vooral omdat veel
leuke dingen nou eenmaal toch in de stad zitten.
Tussen de mensen hier en mijn vriendinnen die zijn
opgegroeid in Amsterdam merk ik duidelijke verschillen.
Mensen uit Amsterdam zijn over het algemeen een stuk
opener en meer divers. Hier kijken mensen eerder gek op
als je ‘anders’ bent of doet. Toch prefereer
ik een dorp. Ik ben een vrij nostalgisch
persoon en een dorp voelt lekker
vertrouwd. Ook hou ik veel te veel van
de natuur om ooit in een druk bebouwde
stad te willen wonen.’

‘Veel leuke
dingen zitten
toch in de stad’

ben

blij
dat ik
hier

’
opgroei
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SYBE OUWEHAND (19 JAAR)
‘Ik ben opgegroeid in Rijnsaterwoude en daar woon ik nu nog
steeds. Ik zie Rijnsaterwoude als een soort middelpunt van Kaag
en Braassem. Ook de ligging van de gemeente zelf vind ik fijn. De
meeste steden liggen niet ver van ons vandaan en zijn makkelijk te bereiken. Perfect. Voor later ligt mijn voorkeur ook bij een
rustig dorp. Mensen waken meer over elkaar, omdat iedereen
elkaar kent. Ik denk dat dat voor jongeren ook goed is. In drukke
steden heb je bijvoorbeeld veel meer hangjongeren.
De meeste mensen uit Rijnsaterwoude zijn wel gewend om wat
vaker heen en weer te reizen. Wij hebben bijvoorbeeld geen
supermarkt, daarvoor moet je naar Leimuiden of een ander
dorp. Ook gaan de meeste jongeren uit Rijnsaterwoude naar de
middelbare school in Alphen aan den Rijn. Dat hoort erbij als je in
een klein dorp woont. Daar heb ik nooit problemen mee gehad.’

‘De ligging van de
gemeente is perfect’

‘Later ga ik
ook in een rustig
dorp wonen’
RUBY VAN DER MEER
(13 JAAR)
‘Ik woon in Oude Wetering en vind dat een fijne plek om in op te
groeien. Het is een gezellig dorp. Steden zijn leuk om heen te
gaan als je een dagje wat leuks gaat doen, maar ik ben blij als ik
aan het eind van de dag weer terug kan keren naar een rustige
plek. Ik denk dat ik later ook liever in een dorp blijf wonen, maar
weet nog niet of dat in Kaag en Braassem zal zijn.
Ik zit op school in Leiderdorp. Daar wonen ook een paar vriendinnen, dus ik kom regelmatig buiten de regio. Soms gaan we in de
stad shoppen, maar als we thuis afspreken, kijken we meestal
films. Een paar leuke dingen zou ik wel wat dichter bij huis willen
hebben. Zoals een bioscoop of bekendere kledingwinkels. Maar
toch zou ik de rust van een dorp daar niet voor willen inleveren.’

24
H05 Opgroeien in KenB_JH.indd 24

16-10-2020 15:08

‘Het enige
nadeel vind ik
de woonafstand
tot schoolvriendinnen’
SUZIE HOGENBOOM (15 JAAR)
‘Ik woon al mijn hele leven in Nieuwe Wetering. Het is hier
rustig, waardoor je meer vrijheid hebt. Vooral vroeger was dat ﬁjn
tijdens het buitenspelen. Je hoeft hier bijvoorbeeld minder rekening te houden met drukke wegen. Doordat de dorpen in Kaag
en Braassem niet zo groot zijn, kennen veel mensen elkaar. Die
verbintenis vind ik heel gezellig, vooral met de kermis. Er zijn hier
nauwelijks winkels, maar dat vind ik niet erg. In Roelofarendsveen zit het een en ander. Als ik kleding nodig heb, ga ik gewoon
even de stad in. Het enige nadeel vind ik de woonafstand tot
schoolvriendinnen. Je zit automatisch wat verder weg op een
middelbare school. Door de afstand en reistijden spreek je dan
toch minder snel met elkaar af. Maar dat is nou eenmaal zo. Ik
zou niets willen veranderen en ben blij dat ik hier opgroei.’
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Vertrouwen
Sinds vijf jaar biedt De
Driemaster in onze gemeente
de voorziening ‘Welzijn op
recept’ aan, die mensen met
psychosociale klachten helpt.
Voor volwassenen, maar sinds
kort ook voor jongeren. Fijn,
want iedereen heeft af en toe
weleens een handreiking nodig.
En dat is helemaal niet gek

Herken je dat: soms loop je vast; je
wilt iets en het lukt maar niet. Een
andere school, een andere omgeving,
een nieuwe studie; loopt het even niet
lekker, dan is het fijn als er een plek is
waar je je verhaal kwijt kunt. Welzijn
op recept helpt jongeren waarmee het
even niet goed gaat. Ze kunnen het
leven weer wat lichter maken, door jou
van je probleem af te helpen. En dat
mag ook gewoon anoniem.

Praktisch of dieper liggend

Welzijn op recept wordt aangeboden
door De Driemaster, een instantie die
zich binnen onze gemeente inzet op
het gebied van welzijn, hulpverlening
en zorg. Sinds kort zijn er drie jongerenwerkers aangesloten als welzijnscoaches. De jongerenwerkers proberen
zich zo goed mogelijk te verplaatsen
in de leef-, maar ook gevoelswereld
van jongeren. Ze weten wat de jongeren bezighoudt en ook dat zij weleens
dreigen vast te lopen.
Zij kunnen voor dat juiste zetje zorgen.
Soms heel praktisch, door te helpen
zoeken naar een baan of door hulp
bij bijvoorbeeld een motivatiebrief.

‘Wij snappen dat het fijn is
om als jongere soms even je
verhaal te kunnen doen’
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n winnen is het
belangrijkst
Soms liggen problemen ook dieper.
Denk daarbij aan eenzaamheid, ﬁnanciële schulden of problemen thuis.
De jongerenwerkers ondersteunen en
begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar
volwassenheid.
Nu is problemen ondervinden één
ding, maar het bespreekbaar maken is
een heel ander ding. Hoe zoek je daarbij nou hulp? Je kunt via vele wegen
bij de jongerenwerkers terechtkomen.
Zo kun je ze bellen of bereiken via sociale media, maar je kunt je ook laten
doorverwijzen door bijvoorbeeld de
huisarts. Welzijn op recept neemt dan
het initiatief over: vanuit het project
word je aan elkaar voorgesteld en als
je er dan klaar voor bent, kunnen ze
een afspraak voor je maken met een
jongerenwerker. En nogmaals: voor elk
probleem en elke vraag staan ze voor
je klaar. De drempel is écht laag en
er wordt echt naar je geluisterd. Om
uiteindelijk toe te werken naar een
oplossing.

ten. Iedereen boven de twaalf jaar is
welkom. Kom eens kijken, het is echt
de moeite waard.’
Samen met zijn twee collega’s gaat
Jurjen regelmatig ‘s avonds en ‘s nachts
de straat op om jongeren te signaleren. Ze haken bij ze aan en maken
een praatje. Jurjen: ‘We vragen wat
er allemaal speelt, waar ze behoeften
aan hebben en wat we voor ze kunnen betekenen.’ Door niet te oordelen
wint hij het vertrouwen snel. Zo is het
belangrijk dat de jongeren aansluiting
vinden. ‘Wij zorgen daarvoor door simpelweg eerst een gesprek aan te gaan.
Soms is het ﬁjn om bij iemand die je
minder goed kent je verhaal kwijt te
kunnen. Iemand die anders naar zaken
kijkt dan je ouders of je vrienden. Wij
snappen dat het ﬁjn is om als jongere
soms even je verhaal te kunnen doen
bij een vertrouwd iemand die je niet
veroordeelt of direct een mening klaar
heeft, maar die vooral naar je luistert.’

Kom chillen

Jurjen Lind is een van de drie jongerenwerkers bij Welzijn op recept.
Jurjen: ‘Veel jongeren zeggen het niet
uit zichzelf als ze met een probleem
rondlopen, daarom hebben we een plek
zoals de Hangout in Oude Wetering,
beter bekend als het Farm.’ Jongeren
kunnen hier elke vrijdag van drie uur
‘s middags tot ongeveer elf uur
’s avonds terecht. Er wordt gechild,
gepoold, muziek geluisterd, maar ook
gepraat. ‘Wij zijn als jongerenwerkers
altijd aanwezig om gezellige en sportieve dingen met elkaar te ondernemen, maar we zijn er ook om te pra-
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Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Miranda Castelein

Altijd ‘aan’

Jurjens telefoon staat vrijwel altijd
‘aan’. Je kunt hem vinden op Instagram, Facebook, maar je kunt hem ook
bellen of appen. Het doel van Welzijn
op recept is dan ook om via sociale
media bij jongeren te komen. Jurjen:
‘We hebben een algemene jongerenwerk-pagina op Facebook en Instagram, maar ik heb ook een persoonlijk
account als jeugdwerker. Dit is echt bedoeld voor jongeren die mij persoonlijk
willen benaderen.’ Dit werkt beter dan
een algemene pagina. ‘Jongeren weten
via mijn eigen account meteen met
wie ze praten en daardoor durven ze
meer te vertellen of om hulp te vragen.’
Vertrouwen winnen is voor Jurjen dan
ook wel echt het belangrijkst. ‘Ik probeer jongeren als ze willen direct toe
te voegen aan mijn account en vertel
daarbij dat ik altijd voor ze klaarsta als
ze ergens mee zitten.’
Elk onderwerp of verhaal wordt
serieus genomen. ‘Als je je bij ons aanmeldt, spreken we eerst af. Dat kan bij
jou thuis zijn, in de Hangout of op een
andere plek die je zelf aangeeft. We
praten over wat er gaande is en wat
het probleem is. Vanaf daar gaan we
samen kijken hoe we het kunnen oplossen. We kijken ook echt naar waar
je interesses liggen.’
Welzijn op recept heeft een groot
vangnet achter zich, met steeds
meer en beter ontwikkelde activiteiten, die zo goed mogelijk
aansluiten op de behoeftes en
wensen. ‘We willen dat jongeren weten dat we er altijd zullen zijn als je ergens tegenaan
loopt. Dus bel, app of mail me.
Samen komen we er altijd uit.’
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Jongeren en boeken

‘Zorg ervoor dat wat ze lezen
hun interesse heeft’
Bijna de helft van de Nederlandse middelbareschoolleerlingen ziet lezen als tijdverspilling. Wist je dat
van alle kinderen in vijftien gelijkwaardige Europese
landen de leesmotivatie in ons land het laagst is?
Misschien wordt het tijd voor een andere aanpak.

O

nderzoek heeft uitgewezen dat
als een kind per dag een kwartier
leest, zijn woordenschat wordt
uitgebreid met duizend woorden per jaar.
Door meer boeken te lezen – of door je
voor te laten lezen – leer je niet alleen
meer woorden kennen, je traint jezelf
in beter concentreren, leert meer over
gevoelens en over hoe andere mensen
denken, je steekt er wat van op en prikkelt je fantasie. En of je nu goed bent in
rekenen, liever een appeltaart bakt of
bijvoorbeeld een auto repareert, als je
niet goed leest, gaat het fout. Maar hoe
motiveer je niet-lezers nu om een boek te
pakken?

BOEKEN VAN NÚ

Veel ouders en leraren promoten boeken die ze zelf als kind hebben gelezen,
terwijl kinderen van nu die boeken vaak
niet meer leuk vinden. Ze gaan immers
over een heel andere tijd. Joris Koek van
Veenerick Boek en Kantoor herkent
dit. ‘Jongeren komen in de boekhandel
met een vage opdracht als ‘ik zoek een
C-boek’, ze zijn slecht geïnstrueerd. Of
ze komen met een lijst met titels die er
in míjn tijd al op stonden. Mijn advies
is om een basisbestand aan boeken te
maken, waar je elk jaar minstens vijf
nieuwe titels aan toevoegt. Deze zijn
niet alleen makkelijker te verkrijgen,
ze passen ook nog eens meer bij de
belevingswereld van de jongeren door

actuelere thema’s, wat het plezier in lezen
ten goede komt.’

ZOVEEL AFLEIDINGEN

Saskia van Kempen, leesmediaconsulent
van Bibliotheek Rijn en Venen probeert
jongeren die niet graag met hun neus in
een boek zitten te verleiden om toch te
blijven lezen. Met een educatief aanbod
op de basisschool, maar ook met allerlei
media-activiteiten die in de bibliotheek
worden aangeboden. ‘Ik zie dat het leesplezier in groep 7 of 8 al achteruit gaat.
Er zijn zo veel afleidingen. Ik spreek
kinderen die ooit wel graag lazen, maar
het plezier verloren omdat ze per se één
bepaald boek móesten lezen. Het feit
dat het moet, maakt het bij voorbaat
stom. Zorg er dan voor dat wat ze lezen
hun interesse heeft.’ Joris: ‘Ik zie dat
het genre graphic novels het leesplezier
verhoogt. Neem de boekenserie ‘Het leven van een loser’ of ‘Het dagboek van
een muts’: die boeken staan vol met tekeningen en stukjes in een ander lettertype,
wat het lezen wat afwisselender maakt.
Zo maak je lezen laagdrempeliger.’
Omdat een boek kiezen niet eenvoudig is,
raadt Joris aan om in de winkel de gids
‘Kinderboekenpodium’ af te halen. ‘De
gids brengt je op ideeën, het is een handig hulpmiddel als je een boek voor je
(klein)kind zoekt. Het geeft aan wat nieuw
is en wat aansluit bij de belevingswereld
van verschillende leeftijdsgroepen.’

Telefoons, tablets: jongeren hebben erg
veel afleiding. Toch zit ook daar een uitdaging voor boekpromotie. Joris: ‘Neem
‘De Waanzinnige Podcast’. Dat is een
serie podcasts waarin kinderen vertellen
over hun lievelingsboeken. Als je dit aanbiedt op de basisscholen, krijgen kinderen
op een laagdrempelige manier informatie over leuke boeken binnen. Er zijn ook
steeds meer kinderboekenvloggers.’

OOK DE LERAAR MOET LEZEN

Volgens Saskia is het daarnaast belangrijk dat ouders en leerkrachten het goede
voorbeeld geven. ‘Op scholen adviseer ik
altijd dat de leraar tijdens het stil lezen zelf
ook een boek pakt. Hetzelfde geldt voor
thuis: als je als ouder constant op je telefoon zit te kijken, welk voorbeeld geef je
dan? Laatst was schrijver Bas Steman bij
De Vooravond op tv. Samen met zijn zoon
en diens vrienden richtte hij een leesclub
op, omdat hij zag dat leraren niet toekomen aan het aanbieden van de verdieping
in lezen. Van niet-lezende pubers werden
de jongeren enthousiaste lezers. In plaats
van wachten tot het onderwijssysteem
verandert, nam hij het heft zelf in handen. Een voorbeeld voor veel ouders. Het
boek dat Bas over dit onderwerp schreef,
‘Lekker boekie’, is een aanrader voor
middelbarescholieren, ouders én leraren.’
Filmpje terugzien? Check www.bnnvara.nl/
devooravond/videos/552196
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Jongeren
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

VIGGO KNETSCH (13) uit
Roelofarendsveen vindt andere
dingen veel leuker dan lezen.
‘YouTube kijken of met vrienden
afspreken. Vorig jaar moest ik
voor school twaalf boeken voor
Engels lezen en een voor Nederlands; gelukkig dunne boekjes.
Het moest voor een cijfer, maar
ik vond het saai en het kostte
veel tijd. Een stripboek zou ik
leuker vinden.’

DAPHNE SNOEK (12) uit
Rijnsaterwoude is gek op
lezen. Bijna elke avond pakt ze
een boek. ‘Het mooiste aan
lezen vind ik dat je alles zelf
kunt inbeelden. Het wordt niet
voor je gedaan, zoals bij een
ﬁlm. Ik doe ongeveer twee
weken over een boek. Of ik er
tegenop zie dat ik straks voor
school moet lezen? Helemaal
niet! Dan lees ik toch gewoon
andere boeken.’

Joris van Veenerick tipt:

1
2

MIDNIGHT SUN van Stephenie Meyer
€ 22,99: een epische roman over de verwoestende gevolgen van onsterfelijke liefde.
ZE ZIEN MIJ NIET van Alice Bakker
€ 15,50: een pyromaan waant zich
ongezien, tot een groep jongeren naar hem op
jacht gaat.
H@CK - DE KOLONIE van Mirjam Mous
€ 19,99: razend spannend vervolg op de
futuristische thriller H@ck - Het instituut.
QUOTUM van Marloes Morshuis
€ 15,95: de aarde is te vol en om oorlog
te voorkomen, stelt de Wereldraad een quotum
in: een maximum aantal inwoners per land.

3
4

5
6

JOUW SPEL, MIJN REGELS van
Alice Bakker € 15,50: wat gebeurt er als
kampleider Milou (17) een kind kwijtraakt?
STIEF van Marion Pouw € 8,95: de
15-jarige Kiki woont bij haar moeder.
Haar ouders zijn gescheiden en haar vader
heeft inmiddels een nieuwe vriendin en baby.
DE TUNNEL van Anna Woltz € 16,99:
september 1940: de Blitz begint, maandenlang wordt Londen ‘s nachts gebombardeerd.
Tienduizenden mensen zoeken hun toevlucht
in de Ondergrondse.
ZWIJG van Mell Wallis de Vries € 14,99:
op een avond dat vier vriendinnen alleen
thuis zijn, ontvangt de alarmcentrale een hysterisch telefoontje: een van hen is vermoord.

7

Nog meer
leestips?
Scan de QR code
en er gaat een
leeswereld voor
je open!

8
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De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van
Hier! een ondernemer van Winkelhart Roelofarendsveen in de picture.
Deze keer: Loes van der Kamp van
Loes. Sun&Beauty.

Maandag

Op maandag is de winkel dicht en
genieten we extra van het gezin.
Vandaag doen we de dingen die in huis
moeten gebeuren, doen we boodschappen en koken we zoveel mogelijk dagen
vooruit. En sinds kort gaat de jongste,
Zeger, ook naar school.

Dinsdag

Op dinsdag- en vrijda
gochtend ga ik
altijd eerst even sp
orten voor ik naar
mijn werk ga. Ik do
e aan Bodytec, een
korte full-body worko
ut, zodat ik in
een relatief korte tijd
toch een goede
training heb.

Zaterdag

Het weekend begint voor mij op
zaterdagavond en die brengen we
graag door met familie en vrienden.

Loes is eigenaar van Loes.
Sun&Beauty, een zonnestudio, een
beautysalon en een stomerij, waar je
terecht kunt voor onder meer beautybehandelingen op het gebied van
nagels, wimpers en wenkbrauwen.
Loes woont samen met haar vriend
Fabian en kinderen Jesse, Demi, Zoë
en Zeger in Roelofarendsveen.

De avonden

In de avonden probe
er ik zoveel
mogelijk thuis te zij
n bij ons gezin.
Soms moet er ook
dan nog wat werk
worden gedaan, ma
ar aan de
keukentafel is dat ge
en straf.

Doordeweeks

met zaterdag
Van dinsdag tot en
or een beautyvo
ontvang ik klanten
de
on r meer nagels,
behandeling voor
lashlifting en wenk
wimperextensions,
n.
rven en epilere
brauwen harsen, ve
es.
an
eb k kun je bij Lo
Ook voor de zonn
g
t. En heb je kledin
Sun&Beauty terech
t
repareerd moe
die gestoomd of ge
mij ook.
n
worden? Dat ka bij

Zondag

Op zondag kijken we
naar Formule 1.
Soms maak ik met
een groep meiden
een ritje te paard in
een mooie
omgeving ergens in
Nederland.

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

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
30
Volg Winkelhart Roelofarendsveen
op Facebook!
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Kinderen

Margriet Lautenbach werkte
elders als kinderoefentherapeut
toen ze besloot een praktijk
in haar woonomgeving te
starten. Met Kinderoefentherapie
Kaag en Braassem is ze er voor
iedereen tot achttien jaar met
fysieke klachten of motorische
problemen.

‘Ouders zijn hier
heel betrokken bij hun kind’

Veel van wat Margriet in haar praktijk tegenkomt, heeft te maken met
de activiteiten van kinderen in deze
tijd. ‘Problemen met schrijven bijvoorbeeld. Schrijven is een complexe
vaardigheid. Omdat we steeds meer
digitaal werken, leert een kind niet
meer goed schrijven. En dat terwijl het
samenhangt met de ontwikkeling van
andere fijnmotorische vaardigheden.

Tablet kán helpen

Ouders hebben het druk, moeten alle
ballen hoog houden. Niet zo vreemd
dus, dat ze hun jonge kinderen parkeren met de tablet als ze aan het koken zijn. ‘Dat is niet altijd slecht. Maar
er zit een verschil in een spelletje
aanbieden waarbij je lettervormen
swipet of ze een filmpje laten kijken. Een
tablet kan ook positief bijdragen aan de
ontwikkeling. Omdat ouders druk zijn,
krijgen baby’s al minder de ruimte om
te bewegen. Ze zitten in een wipstoel of
liggen in de box. Maar laat ze eens op
de grond de wereld ontdekken. Nadeel
is dat je dan meer moet opletten. Ik

zie steeds vaker waar jonge gezinnen
tegenaan lopen en richt me op plezier
maken met elkaar. Ik adviseer ouders
ook samen met hun kinderen buiten te
gaan spelen, om hun kind motorisch
uit te dagen.’

Klein probleem geen
probleem

Sinds 1 oktober is Kinderoefentherapie
Kaag en Braassem uitgebreid met een
medewerker. ‘De praktijk groeit, veel
kinderen hebben baat bij de oefentherapie die we aanbieden.’ Margriet
benadrukt dat niet voor elk (motorisch)
probleem een heel behandeltraject
nodig is. ‘Laat het niet te groot worden,
als je op tijd bij ons aan de bel trekt,
zijn er minder zorgen. Soms is het
beantwoorden van een vraag al
genoeg. Onze therapie wordt volledig
vergoed door de zorgverzekering. En
dat is fijn, dat maakt dat de drempel om
ons te contacten zo laag mogelijk is.’

Kinderoefentherapie
Kaag en Braassem
www.kotkb.nl / 06-2214 1265

Redactionele samenwerking

Schrijfproblemen

Het is een samenspel van motoriek en
denken. Op een toetsenbord is elke
letter maar een blokje.
Ook buitenspelen doen kinderen steeds
minder. Buiten leer je je grenzenkennen, doe je zelfvertrouwen op. Jeleert
je lichaam te gebruiken en uit te dagen,
leert hoe je moet vallen. Vaardigheden
die van pas komen als je wilt leren
fietsen of zwemmen. Ik had ooit een
kind in de praktijk met enorme hoofdpijn. Toen hij op mijn advies meer naar
buiten ging, was het probleem binnen
korte tijd verholpen.’

Tekst: Alice Bakker

M

argriet ziet dat haar praktijk meerwaarde heeft in de
gemeente. ‘De hulp die ik
bied, was er nog niet. Inmiddels bestaat
mijn praktijk vier jaar en weet men mij
wel te vinden. Leerkrachten, sporttrainers en de artsen bij het consultatiebureau verwijzen kinderen naar
mij door en denken mee. Ouders zijn
hier ook heel betrokken bij hun kind.
Dat geeft een mooie wisselwerking.’
Kinderen met diverse klachten komen
bij Margriet terecht. ‘Het begint al
met baby’s met een voorkeurshouding
of afgeplatte schedel. Kinderen die
motorisch niet mee kunnen komen,
bijvoorbeeld tijdens zwemles, of die
niet kunnen schrijven. Met de Tweesprong heb ik een fijne samenwerking.’
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Wat doet de buitendienst?
Onze collega’s van de
buitendienst kunt u overal
in de gemeente tegenkomen.
Maar wat doen zij nu precies?
Daarover vertellen wij graag
meer.
Onze dertig medewerkers van de
buitendienst zorgen er dagelijks voor
dat de openbare ruimte in Kaag en
Braassem mooi blijft.Daar zijn we trots
op. Wethouder Yvonne Peters: “Onze
medewerkers zijn altijd in beeld en
staan dicht bij onze inwoners. Dat is
van grote waarde. Zij zijn betrokken
mensen die de omgeving goed kennen
en met passie werken aan de openbare ruimte. Voor onze buitendienst
werken wij samen met Werkbedrijf
Rijnvicus. Dit bedrijf zet ook mensen in
met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Afvalbrengstation

Bij het afvalbrengstation aan het
Veenderveld 53 kunt u als inwoner van
de gemeente Kaag en Braassem grof
vuil en grof snoeiafval brengen dat
u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.
Het is nog steeds druk bij het afvalbrengstation. Om de tijd die u daar
doorbrengt zo kort mogelijk te houden,
en dus te zorgen voor een goede doorloop, geven we graag een aantal tips:
• Sorteer uw afval alvast thuis voordat
u uw auto inlaadt.
• Heeft u veel afval? Breng dit dan in
twee aparte bezoeken.
• Kom met maximaal 2 personen per
auto.
• Breng geen bedrijfsafval.
• Bereid uw bezoek goed voor en bekijk
www.kaagenbraassem.nl/afval voor
meer informatie.

Valt u iets op?
Laat het ons weten

Onze medewerkers kunnen niet over-

al tegelijk zijn en dus ook niet alles
zien. Daarom vragen we u om ons te
helpen. Met elkaar hebben we een beter
totaalbeeld. Valt u iets op in de
openbare ruimte? Heeft u ideeën of
tips? Dan horen we dat graag. Spreek
een van onze medewerkers aan of
neem telefonisch of digitaal contact
op. Zo kunnen we met elkaar kijken
naar een oplossing en houden we de
openbare ruimte netjes.
Meldingen geeft u door via het
formulier Melding woon- of leefomgeving op onze website of via telefoonnummer 071 332 72 72. Het gaat hier
wel om meldingen van taken die direct
door de gemeente worden verzorgd.
Er zijn ook andere partijen die in onze
gemeente hun diensten aanbieden.
Denk bijvoorbeeld aan de straatverlichting. Deze partijen kunt u direct
benaderen als u daarover een melding
wilt doen.
Buiten kantoortijden kunt u, alleen
voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot
de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer
06 51 50 85 63.

Afval

Samen met u willen we het straatbeeld
netjes houden. Help ons hierbij door afval aan te bieden op de juiste aanbiedplaats, de juiste dag en tijd. Kijk daarnaast goed na welk afval op die dag
wordt ingezameld. Het is belangrijk
dat alleen dat afval wordt aangeboden.
Dus bijvoorbeeld geen restafval bij
PMD (plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankenkartons).
Afval dat niet juist wordt aangeboden
blijft staan. Onze medewerkers van de
buitendienst zijn veel tijd kwijt aan
meldingen die worden gedaan over
verkeerd aangeboden afval. Tijd die zij
dan niet kunnen besteden aan andere
onderdelen van hun dienstverlening.
Op afvalkalender.cyclusnv.nl vindt
u meer informatie over de inzameldagen van het afval bij u in de wijk,
maar ook welk afval nou waar bij hoort.
Tip: download de Cyclus-afvalapp.

Gladheidsbestrijding

De herfst is aangebroken en het wordt
weer kouder. Dat betekent dat onze
medewerkers van de buitendienst
paraat staan om bij vorst te starten
met strooien. Zo houden zij de stra-

www.kaagenbraassem.nl
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BLIJF OP DE HOOGTE!

Weten wat er speelt in de gemeente?
Dat kan op meerdere manieren:
• Kijk op www.kaagenbraassem.nl voor
actueel nieuws en voor informatie over
bijvoorbeeld projecten, het aanvragen
van een paspoort, raadsinformatie 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 informatie
over besluiten die direct invloed hebben
op de omgeving, zoals vergunningen,
plannen en plaatselijke regelgeving.

ten begaanbaar en veilig. Nu is het u
vast weleens opgevallen dat zij ook
strooien als het aan de lucht nog niet
vriest. Reden hiervoor is dat zij niet
alleen de temperatuur van de lucht in de
gaten houden, maar ook de condities
en temperatuur van het wegdek. Het
kan zijn dat het aan de grond dan wel
al vriest of de verwachting is dat het
gaat vriezen en gladheidsbestrijding
van belang is. Bekijk onze website voor
meer informatie:
www.kaagenbraassem.nl/strooiroutes.

Riolering

Wist u dat wij 880 gemalen hebben in
onze gemeente? Deze kunnen we op
afstand uitlezen. Een storing daar is
daarom vaak al verholpen voordat u dit
kunt merken.
Veel van de meldingen die wij krijgen
gaan over een verstopte riolering. Deze
verstoppingen komen meestal doordat
er spullen door de afvoer (gootsteen,
wc, douche) worden gespoeld die daar
niet horen. Daarom delen we graag wat
tips met u om verstoppingen zoveel
mogelijk te voorkomen:
• Giet regelmatig heet water door de
afvoer.

• Gebruik soda om de gootsteen schoon
te houden.

• Haal haren uit het doucheputje.
• Gooi frituurvet en jus niet door

de
gootsteen.
• Spoel geen vochtige doekjes door het
toilet.
Bekijk op www.kaagenbraassem.nl/
rioolverstopping de stappen die u kunt
nemen bij een rioolverstopping
.

Onkruidbestrijding

Voor het bestrijden van het onkruid op
verhardingen in de openbare ruimte,
zoals goten en voetpaden, maakten
wij voorheen gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Dit is nu
wettelijk verboden. Wellicht is u opgevallen dat er nu wat meer onkruid
in de openbare ruimte te zien is. Dit
komt doordat wij zijn overgestapt naar
andere manieren van onkruidbestrijding: borstelen, branden en vaker de
goten vegen. Deze methodes verwijderen het onkruid minder goed en
het komt sneller terug. Wij hebben de
onkruidbestrijding uitbesteed en dit
bedrijf bestrijdt een vast aantal keer
per jaar op deze wijze het onkruid. Zo
houden we het straatbeeld netjes.

ROADSHOW
DUURZAAMHEID

Hoe denkt u over grootschalige opwek
van duurzame energie door windturbines
en zonneweides en uiteindelijk van het
gas af gaan? Wat gebeurt er allemaal in
uw dorp op het gebied van duurzaamheid? Tijdens de Kaag en Braassem Roadshow komen wij online bij u langs om met
elkaar hierover in gesprek te gaan. Kijk op
www.kaagenbraassem.nl/roadshow voor
meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst in uw dorp.
Op de volgende data komen we online bij
u langs:
• 28 oktober Leimuiden en Bilderdam
• 11 november Oud Ade en Rijpwetering
• 18 november Kaageiland
• 25 november Woubrugge
• 2 december Rijnsaterwoude
• 9 december Nieuwe Wetering,
Oude Wetering en
Roelofarendsveen
• 16 december Hoogmade

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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Foto’s uitgelicht! 					 Monique Sloot

Hier! in de regio daagt Ankie van der Meer-van Hamme uit om
haar 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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COLOFON

Column Patrick Deters

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

Inﬂuﬂux

Ilse van Staveren
Fotograﬁe
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f.
Adverteren in Hier! in de regio: Vraag
onze accountmanager Elsbeth Haasdijk
naar de mogelijkheden op het gebied
van redactionele samenwerkingen en
(personeels)advertenties. Hier! in de
regio magazine verschijnt zes keer per
jaar in de gemeente Kaag en Braassem
Bel: 071-331 1119 of mail naar
adverteren@hierinderegio.nl
Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op
welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. De uitgever
sluit iedere aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Hier! in de regio niet ontvangen?
Het magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: MCD, Veters Flowers, Van

‘May you live in interesting times!’ Een uitspraak in het Engels, die vrij
vertaald betekent: ‘Mag u in interessante tijden leven!’ Maar het is niet
alleen een Engels uitspraak, het wordt ook toegeschreven aan een Chinese
vloek. Want in interessante tijden gebeuren de hele tijd verrassende dingen
en meestal negatief, terwijl een leven pas genoten kan worden in tijden van
rust en bezinning.
Maar 2020 is wel zo’n interessante tijd, gok ik. Je zal nu tien jaar zijn. Wat
vertel je straks aan je kleinkinderen? ‘Toen opa jullie leeftijd was, mocht
hij wel met zijn vriendjes spelen, maar niet in de buurt van grote mensen
komen. Want opa en zijn vriendjes konden grote mensen ziek maken. Opa
kon zijn eigen opa niet knuffelen, omdat die anders misschien dood kon
gaan. Ja, dat was nog voordat mensen uitvonden hoe je van lichaam kon
wisselen.
Nou ja, dat is niet helemaal waar, want in opa’s tijd kon je al veel vervangen.
Gewrichten, ledematen, organen en zelfs oren, maar die moesten ze dan
wel eerst op de rug van een muis laten groeien. Ja, dat was een rare tijd.
Het enige wat ze nog niet over konden zetten, waren hersenen. En dat was
wel jammer, want er waren toen best veel mensen die een nieuw of werkend
brein konden gebruiken.
In die tijd wilden mensen beroemd worden om het beroemd zijn. Ze
zeiden of deden iets op het internet, in de krant of op tv. Maar ze waren
nergens goed in. Raar, want de meeste mensen werden beroemd, omdat
ze heel goed waren in uitvinden, slimme dingen bedachten, erg grappig
waren, goed konden sporten of de sterren van de hemel zongen. Dat waren de grote passies van die mensen! Als bijproduct werden ze beroemd.
Maar ook de mensen die niets konden, wilden dus heel graag beroemd
worden. Dat was raar, want toen werd het bijproduct belangrijker dan je
passie.
Hoe kan opa dat uitleggen? Nou, een Engelse komediant Adam Bloom
verwoordde dat heel mooi! Hij vertelde dat mensen eten om samen te
genieten van een mooie maaltijd en om een heerlijk gevulde maag te
hebben. En het bijproduct van eten is poep. En deze nieuwe beroemde
mensen vonden het poepen dus belangrijker dan genieten van het eten.
Die stakkers gunde je dus een nieuw brein. Ze heetten inﬂuencers. En 2021
veranderde de wc in de Inﬂuﬂux! En daar gaat opa nu even naar toe!’

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,
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Van der
Poel (Kaag) en Uw melkboer Ivo Spruit
(Rijpwetering, Oud Ade)
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Patrick Deters kan weinig, wil veel, beïnvloedt niemand, is oprecht en
eerlijk, maar met een naar randje. Rebels als het kan, braaf als het moet
en heeft een heilig geloof in het Dunning-Kruger-effect.

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

Plus, De Kaaswereld, De Veense Bukker
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

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

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN

E
10-04-19

Bloksma Jubileum

Boek.indd

1

16:04

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

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

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