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‘Voor deze Hier! spraken Miranda en ik
burgemeester Marina van der Velde (zie
pagina 6). Na afloop wandelden we het
gemeentehuis uit en kletsen we nog wat
na. Het interview benadrukte nog maar
eens wat voor impact het coronavirus
heeft. Het op afstand zijn doet veel met
mensen. Zeker nu, tijdens de donkere
dagen rondom kerst die dit jaar voor veel
mensen extra donker en eenzaam zijn.
Daar voor het gemeentehuis bedachten
we iets: een poster om te laten zien dat
je aan elkaar denkt. Blader naar het hart
van dit nummer, geef de poster een mooi
plekje achter het raam en wees zo op
afstand toch een beetje samen.’

EINDREDACTEUR

Jeannette van Haastert
‘Als schrijver en eindredacteur doe ik mijn
werk al ruim negen maanden vanuit huis.
Ik ken inmiddels elke vierkante centimeter
van de muren van mijn werkkamer. Ja, dat
is saai en ja, ook ík snak weer naar feestjes en gezellige avonden, zonder mijn
vrienden te hoeven tellen. Maar ik noem
dit luxeklagen. Want écht klagen doe je
pas als je maanden je kamer niet úit mag.
Als je het duimendikke stof van de tafels
in je normaal zo goedlopende horeca
onderneming moet vegen. Als je op je
werk om je heen mensen ziet vechten voor
hun leven. Dit nummer staat bol van verschillende ‘helden’ en corona siepelt daar
als vanzelf doorheen. Ik heb deze Hier! al
uit en heb weer mooie verhalen mogen
lezen. Nu jij nog. Veel plezier!’

De coverfoto werd deze keer
gemaakt door: Karin Rotteveel
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Allemaal helden!
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Voorwoord

i n de regi o

Voor je ligt een net iets andere Hier! dan anders. Het
thema – helden uit de regio – is niet nieuw, maar
we geven er in dit nummer weer een andere draai aan.

Het idee voor het thema van deze Hier! ontstond eigenlijk na de eerste lockdown begin dit jaar. Om ons heen kwamen allerlei initiatieven tot stand om
elkaar te helpen, elkaar een hart onder de riem te steken of om gewoon te laten
weten dat we aan elkaar denken. We klapten voor de zorg, de leraren kregen
extra waardering en in de supermarkt werd gehamsterd, waardoor het werken daar ook niet meeviel. We gingen soep koken voor mensen die alleen waren, zoals Dennis Wesselman met ‘Soep op je Stoep’ deed. Hij stond, samen
met alle andere horecaondernemers in de regio, voor een voldongen feit: zijn
restaurant moest dicht, maar wat doe je als koken je in het bloed zit? Dan blijf je
toch koken. Met behulp van leveranciers, maar bijvoorbeeld ook Naktuinbouw,
kreeg hij regelmatig aanvoer van verse ingrediënten om soep van te maken.
Jij kon als inwoner zelf aangeven wie de soep mocht ontvangen. De soep was
gratis, hoewel een bijdrage natuurlijk welkom was…
Maar er waren meer mooie initiatieven. Zo is Clown Toet normaal gesproken
regelmatig in het zwembad te vinden om daar te zwemmen met dementerende
ouderen. Ze mocht en kon dit niet meer doen, maar met behulp van een sponsor is zij tijdens de lockdown, met gevaar voor eigen leven, in een hoogwerker
geklommen. Om van daaruit ouderen in de verzorgingshuizen, die natuurlijk ook
dicht waren, van een vrolijke noot te voorzien.
Ook het online festival SUST was er een om niet te vergeten. In korte tijd stampte de organisatie, in een tijd waarin we niet veel mochten en vooral niet in grote
groepen bij elkaar mochten zijn, een festivalweekend uit de grond. Waarbij we
online heel veel verschillende dingen met elkaar konden beleven. Van politieke
discussies en creatieve workshops tot liveoptredens van onder meer Lekker
Weer en Komen Lopen. Het weekend was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat gevuld met activiteiten voor jong en oud.
Het zijn maar een paar voorbeelden van mooie initiatieven in coronatijd. En
eigenlijk zijn er in Kaag en Braassem altijd het hele jaar door veel ‘helden’ op
de been. Niet alleen doen bedrijven mooie dingen, maar, zoals je vaker in Hier!
kunt lezen, hebben we legio vrijwilligers, die al vele jaren actief zijn voor hun
stichting of vereniging. Die ‘helden’, in de breedste zin van het woord, wilden wij
nu eens in het zonnetje zetten. Jullie hebben daarbij als lezer ﬂink meegedacht
en kwamen met vele namen op de proppen. We hebben daarmee veel mensen
kunnen verrassen. Stuk voor stuk helden, die hun verhaal in deze Hier! met ons
willen delen.
Veel leesplezier!
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Oh,wat
2020 is een jaar om nooit te vergeten. Door het
coronavirus kwam alles waar we zo blij van worden
stil te liggen, met alle gevolgen van dien. Maar er waren
ook lichtpuntjes: er ontstonden nieuwe initiatieven
die ons dichter bij elkaar brachten. Hier! in de regio
hoofdredacteur Miranda Castelein praat erover
met burgemeester Marina van der Velde.

H

et is een dinsdagmiddag in
november als Miranda en
Marina met elkaar hebben
afgesproken. Niet thuis aan de keuken
tafel, maar live en op ruime afstand in
de trouwzaal van een leeg gemeente
huis. Het onderwerp van het gesprek?
Het afgelopen jaar. En daarmee onlos
makelijk verbonden: het coronavirus.
Marina: ‘De impact van het virus is
enorm. Ook in Kaag en Braassem. We
zijn als mens sociale dieren en dat gaat
zich wreken. Geen schouderklopje,
geen praatje met en naast elkaar: het
zijn de kleine dingen die het intermen
selijk contact zo belangrijk maken. Het
coronavirus komt voor zo veel mensen
dichtbij. Iedereen kent iemand die het
heeft gehad. Ik heb vreselijke verha
len gehoord, ik krijg het er koud van.
Als burgemeester moet ik door corona
moeilijke en nare keuzes maken.’
Miranda: ‘Kunt u dan niet iets door de
vingers zien?’
Marina: ‘Nee, dat doe ik niet. Ik verzin
de regels niet, het is landelijk beleid.
Houd je aan de regels, het is nu een
maal zo.’
Miranda: ‘Dus op een Grapperhausje
zullen we u niet betrappen?’

Marina: ‘Nee, de regels vragen om
creatieve initiatieven, zonder fysiek
contact. Maar dat is toch wat mensen
missen. Het hele leven in de buiten
wereld staat op een laag pitje. Dat
dreunt overal door.’

‘Welke sporen laat het na?’

Miranda: ‘Ik zou dit jaar aftreden als
voorzitter van Loopvereniging Planta
ris, maar plak er nog een jaar aan vast,
omdat de jaarvergadering niet door
kon gaan. We bedenken van alles bin
nen de beperkingen, maar het saamho
righeidsgevoel vasthouden is moeilijk.’
Marina: ‘Daar ben ik de laatste tijd veel
mee bezig. Weten we straks nog wat
gewoon was? Welke sporen laat dit na?
Wat betekent dit voor het verenigings
leven? Ikzelf vind het bijvoorbeeld
lastig om naar de sportclub te gaan,
omdat het binnen is. Ik fiets nu buiten,
dat voelt beter.’
Miranda: ‘Er zullen clubs en verenigin
gen zijn die dreigen om te vallen.’
Marina: ‘Daar ben ik wel beducht op,
als we ooit weer kunnen normaliseren.’
Miranda: ‘Waar ik ook een beetje bang
voor ben, is dat als we weer normaal
mogen doen, het gelijk extreem wordt.

Dat we direct met z’n allen allerlei
feestjes gaan geven met te veel men
sen bij elkaar. Het virus is niet zomaar
weg, ook niet met een vaccin. Ik besef
me dat we het heel goed hebben gehad.
Hierdoor zijn we wel met onze neus op
de feiten gedrukt.’
Marina: ‘Jij bent een generatie jonger
dan ik. Ik kom uit de jaren vijftig. Ik
zeg bij veel dingen: dat is jarenvijftig
vermaak. Je speelde een spelletje of
een potje kwartet, zonder dat het iets
kostte. Daar is in de loop der tijd zo veel
bijgekomen. Het voelt als een stap terug.’
Miranda: ‘Terwijl het eigenlijk heel
gezellig is. Iedereen was normaal de
hort op, nu moet je de gezelligheid
thuis vinden. Er komen alternatieven,
ook online. Zoals in juni het Samen Uit
Samen Thuis Festiviral.’
Marina: ‘Van tevoren dacht ik als digi
beet: wat gaat dit worden? Maar toen
het festival zich tijdens het weekend
uitrolde, werd ik helemaal enthousiast
van de inzet en van het enthousiasme
van al die mensen.’
Miranda: ‘De gemeente heeft destijds
meebetaald aan het platform. Kunnen
we binnenkort nog iets soortgelijks
verwachten?’
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Terugblik

een jaar!
Marina: ‘De gemeente heeft erin geïnvesteerd om het platform te gebruiken
als communicatiemiddel. We gebruiken het nu voor de duurzaamheidsroadshow.’

Kijk om je heen

Miranda: ‘Verschilt het samenzijngevoel nog per dorp?’
Marina: ‘In elk dorp gebeurt wel iets.
Door het aanscherpen van de maatregelen gebeurt er nu minder. Het
thuisblijven staat voorop. De afhaal
initiatieven van de horeca vind ik
fantastisch. En het initiatief Soep op de
stoep zorgde ervoor dat mensen weer
een beetje blijer werden. Er zijn veel
mensen die het lastig hebben. Onze
partnerorganisaties, zoals De Driemaster, doen er alles aan om kwetsbare
doelgroepen te bereiken. Maar het is
heel lastig om te weten welke mensen je kunt helpen. Eenzaamheid is
moeilijk te vinden. Dus ik zou willen
meegeven: kijk eens rond in je straat,
geef om je naasten.’
Miranda: ‘In de eerste golf deelden wij
de recreatiekrant huis-aan-huis rond.
In een aantal dorpen zag ik een poster
op de ramen hangen met een tekst met
de strekking: ‘Ik kom niet naar buiten,
maar zwaai even.’ Dat was heel opvallend en een mooi gebaar. Zo maak je
toch een beetje contact.’
Marina: ‘Het Rode Kruis is aan de deuren geweest om mensen op te sporen
en een praatje te maken. Ik ben een
keer meegegaan en de reacties waren
wisselend. De een had net z’n kinderen op bezoek gehad, terwijl de ander
in tranen uitbarstte van eenzaamheid.’
Miranda: ‘Ik zie het ook bij mijn dochter van net achttien. Die doelgroep zit

al veel online en heeft geen zin om op
zaterdagavond weer achter een scherm
te kruipen. En dus laten ze het zitten.
Je merkt aan kinderen en jongeren dat
ze zich aan het terugtrekken zijn.’
Marina: ‘Mijn zin om naar buiten te
gaan wordt ook minder. Boodschappen doen met z’n tweeën mag niet. Het
voelt als een plicht om een rondje te
lopen. En plichten zijn niet leuk. Dat
heeft iedereen, we zijn het zat.’
Miranda: ‘In de eerste lockdown in het
voorjaar at ik heel gezond en ging ik
vaak naar buiten. Nu moet ik mezelf
echt naar buiten slepen, terwijl ik weet
dat het goed voor me is.’
Marina: ‘Ik zie ook dat de jeugd er ook
veel moeite mee heeft. Ze worden over
het algemeen niet ziek van corona
en vragen zich af: voor wie doe ik het
dan? Voor degene waarnaar het virus
zich verspreidt natuurlijk. Maar het is
lastig. Jongeren hebben behoefte aan
sociaal contact.’
Miranda: ‘Het puberbrein is egoïstisch.
Dan kun je wel zeggen: je doet het voor
opa en oma. Maar dat blijft één dag
hangen en dan zijn ze het weer ver
geten. Maar het virus springt over en
voor je het weet zit de hele familie in
quarantaine.’
Marina: ‘Het in quarantaine gaan is belangrijk, maar is in werksituaties toch
ook een probleem. Het heeft een grote
impact op het economische verkeer.
Wethouder Floris Schoonderwoerd
merkte onlangs op dat de werkloosheidscijfers in Kaag en Braassem nog
niet erg gestegen zijn. Dat is hartstikke knap. De ondernemers zijn samen
bezig om elkaar in de lucht te houden.’
Miranda: ‘Heeft de gemeente zicht op
wie het nu moeilijk heeft?’

Tekst: Yvette Hoogenboom

Marina: ‘Degene die in hun portemonnee geraakt worden, hebben grote zorgen. Voor een belangrijk onderdeel van
de samenleving, zoals de evenementen-, cultuur- en sportbranche, is er op
dit moment nauwelijks perspectief. Er
valt niets op te lossen.’

Positief geluid

Miranda: ‘Met de laatste Hier! van dit
jaar maken we een nummer waarmee
we de inwoners een hart onder de riem
steken. Om te laten zien: we kunnen
dit, we doen mooie dingen met elkaar.
Marina: ‘Dat vind ik fantastisch. Het
positieve geluid is heel welkom.’
Miranda: ‘We hebben voor dit nummer
een oproep gedaan om helden uit de
regio aan te dragen. Opvallend genoeg
zijn dat allemaal vrijwilligers.’
Marina: ‘Met heel veel waardering voor
de vrijwilligers en hun inzet, wil ik wel
zeggen dat iedereen een held is. Ook
bedrijven, waar onze samenleving op
draait. Zonder hun inzet en activiteiten is er niets. Dat wordt nog weleens
vergeten. De horeca- en evenementensectoren hebben enorme zorgen. Ook
die ondernemers zijn helden. Dat ze de
veerkracht kunnen opbrengen om keer
op keer iets nieuws te bedenken.’
Miranda: ‘Dat zag je inderdaad ook van
de zomer met de recreatiesector.’
Marina: ‘Als je de één noemt, doe je de
ander tekort. De hele samenleving is
een hell of a job aan het vervullen. Ik
zie om me heen dat iedereen bezig is.
Mijn oproep aan de Hier!-lezers is dan
ook: houd je aan de regels, houd vol en
blijf gezond!’
Miranda: ‘Zodat we volgend jaar met
een frisse start kunnen beginnen en
weer terug kunnen naar ‘vroeger’.’
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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.

‘Als iets om twee uur staat
gepland, gebeurt het ook om
twee uur. Niet om vijf over’

Antoinette de Jong kwam van Scheveningen via Den Haag en
Zoetermeer in Leimuiden terecht. En dat zonder vooropgezet
plan. ‘Het hing allemaal van toevalligheden aan elkaar.’
De geboren en getogen Scheveningse belandde na de middel
bare school op kamers in Den Haag. ‘Met mijn toenmalige
partner verhuisde ik daarna naar Zoetermeer. Jaren daarna
ontmoette ik via mijn werk bij de tafeltennisbond mijn huidige
partner Piet van Egmond. Hij woonde in Leimuiden en zo is het
verhuisplaatje rond.’

ACTIEF IN HET DORP

Piet werkte bij de bond als opleider voor scheidsrechters,
Antoinette zat bij de afdeling opleidingen. ‘Nadat Piet stopte met
tafeltennissen, is hij als scheidsrechter verdergegaan. De tafel
tennisvereniging Play Fair hier in Leimuiden was op zoek naar
een nieuwe secretaris en via Piet vroeg het bestuur of dat iets
voor mij zou zijn. Daarmee werd ik actief in het dorp en kwam ik
in contact met mensen van het zwembad. Die zochten ook nog
vrijwilligers. Dat valt wel in te passen, dacht ik.’

BEZIGE BIJ

‘Op de jaarmarkt, de braderie in Leimuiden, zagen we de infor
matie over een nieuwbouwplan. Dat leek ons wel wat. We zijn
gaan kijken en werden ingeloot. Vervolgens moest er een ver
eniging van eigenaren komen. Ik stap er wel in, zei ik. Daarnaast
ben ik ook nog secretaris van de EHBO-vereniging in Zoeter
meer, de stad waar ik lang heb gewoond. Dat kon ik makkelijk
combineren met het oppassen op mijn twee kleinkinderen,
die in Zoetermeer wonen.’

LEGAAL BELLETJE TREKKEN

Al die vrijwilligerstaken combineren met
werk en vrijetijd is slechts een kwestie van
planning, vindt Antoinette. ‘Ik liep bij
voorbeeld ook met een collectebus in
Zoetermeer. Dat deed ik op mijn oppas
dag. De kleinkinderen gingen mee langs
de deuren. Konden ze legaal belletje
trekken. Met de collectebus in handen
van mijn kleinkinderen had ik altijd een
hoge opbrengst. Collega’s zijn weleens
kriegelig over mijn strakke planning.
Ik vind dat als iets om twee uur staat
gepland, dat ook om twee uur moet
gebeuren. En niet om vijf over twee. Het
draait om planning en goed in de gaten
houden wat je wilt. Dan houd je best nog
tijd over om een leuk boek te lezen. Of om
een uurtje niets te doen.’
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Daar

Sjaak Straathof uit Rijpwetering kreeg verkering met een
kermisexploitante. Zij was de reden dat ook hij ‘op de kermis’
belandde én dat hij naar Alphen aan den Rijn verkaste.

Hoe is het met...

De kermis heeft het momenteel moeilijk. Kermisexploitanten
zitten voor het allergrootste gedeelte zonder werk. Ook Sjaak,
die eigenaar is van een schiettent. ‘Ik kreeg verkering met een
meisje. Zij woonde in Alphen en was kermisexploitant.
Ik had er nooit over gedacht om op de kermis te gaan
werken. Ik reed op dat moment met bloemen naar
Duitsland. Maar ja, van het een kwam het ander en
ook ik werd kermisexploitant. Inmiddels heb ik
mijn schiettent alweer heel veel jaren.’

Tekst: Gijs Korevaar

HYDRAULISCHE TRUCK

Is het zo’n tent waarvan iedereen zegt dat
de geweren krom zijn? ‘Ja, dat zeggen de
meeste mensen’, lacht Sjaak. ‘Maar dat is
echt niet zo. Maar niet iedereen kan even
goed schieten.’ Aanvankelijk had hij een
tent die op elke kermis moest worden
opgebouwd. Maar sinds enige jaren
heeft hij daarvoor een speciale truck.
‘Die werkt hydraulisch. De hele bak zakt
langzaam naar de grond. Dan moet ik
nog wel de binnenkant in orde maken en
de prijzen aanvullen. Maar dat is minder
werk dan vroeger. De tent opbouwen was
een hele klus op zich.’

SLECHTS DRIE KERMISSEN

Dit jaar heeft hij door de coronamaatregelen op
slechts drie kermissen kunnen staan: Zwolle, Den
Bosch en Zaandam. ‘Normaal draaien we ongeveer
twintig kermissen in een seizoen. Wij hebben het zelfs
moeilijker dan de horeca. Die hebben nog een zomerseizoen
kunnen draaien. Er leeft bij ons ook wel onbegrip over die
maatregelen. Waarschijnlijk mogen de pretparken weer open en
wij moeten dicht blijven. De mensen lopen op een kermis toch
net zo dicht bij elkaar als in een pretpark? En het is toch allebei in
de openlucht? Onbegrijpelijk.’

‘HET IS ONS LEVEN’

Het kermisseizoen is nu voorbij en alles staat in de winter
-stalling. Hij hoopt met heel zijn hart dat alles volgend jaar, bij
de start van het seizoen in maart, weer bij het oude zal zijn. ‘We
zijn er hard aan toe. Het gaat niet alleen om de financiën. Het is
ook ons leven. Al veertig jaar. Je mist alles: het werk, de mensen en de sociale contacten.’ Denkt hij na al die jaren nog weleens aan Rijpwetering, het dorp van zijn jeugd? Sjaak: ‘Sinds mijn
moeder een aantal jaren geleden is overleden, kom ik er eigenlijk
nauwelijks meer. Ik mis niet echt iets van het dorp. Ik woon in
Alphen aan den Rijn, in het centrum. Daar heb ik alles bij de hand,
van winkels tot het theater. Ik ben niet meer van wonen in een
dorpje. Ik ben een echt stadsmens geworden.’

‘Op een kermis loop je
toch net zo dicht bij elkaar
als in een pretpark?
Onbegrijpelijk’
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‘Hij mag
wel af hoor,’
zeggen
sommigen.
Het afgelopen jaar zat
vol uitdagingen. Voor
iedereen, maar voor de
zorg, het onderwijs en het
winkelpersoneel in het
bijzonder. Masja, Maaike,
Lex, Nadine, Liesbeth en
Rob maakten het aan den
lijve mee. En sommigen
van hen nog steeds.
Masja Hoogendoorn en Maaike
Schijf werken bij WIJdezorg in de
thuiszorg bij zorglocatie Woudsoord in Woubrugge. Masja zo’n
jaar of dertien, Maaike al ruim
twintig jaar. Qua werk is er de
afgelopen tijd niet heel veel
veranderd. Behalve het verplichte
mondkapje. En daar kunnen cliënten slecht aan wennen. ‘Hij mag
wel af hoor’, proberen sommigen.
‘Het is hier veilig.’
Wat wel anders is, is de intake
van nieuwe cliënten. Masja: ‘We
moeten een vragenlijst met ze
invullen, of ze klachten hebben die
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Helden

‘Het is
hier
veilig’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

met corona te maken kunnen hebben. We hebben nog geen positief
geteste mensen gehad, ik merk ook
dat ik lang zo angstig niet meer ben
als in het begin. Ook bij cliënten
zie ik nauwelijks angst.’ Maaike:
‘Ouderen wonen steeds langer
thuis, er komen steeds meer mensen die onze hulp nodig hebben.’
Masja: ‘Ik hoop dat er mensen zijn
die dit artikel lezen en onze collega
willen worden. Het team Woudsoord is nog op zoek naar nieuwe
collega’s in de thuiszorg.’
Voor Masja, Maaike en hun
collega’s begint de dag op kantoor.
Daar krijgen ze hun route, met de
cliënten die ze die dag verzorgen.
Omdat ze geen vaste route hebben, is geen dag hetzelfde. De
werkzaamheden zijn gevarieerd:
van steunkousen aantrekken en
medicijnen toedienen tot mensen
wassen, wondzorg en katheterzorg.
De meeste cliënten zijn blij met
hun komst, zeker nu. Masja: ‘Ze
krijgen minder bezoek en ook hun
wekelijkse gymclubje gaat niet
door. Ze kunnen echt bijna nergens
naartoe en dat merk je wel aan ze.’
Masja en Maaike hebben het nog
elke dag naar hun zin. ‘Ja, echt élke
dag. De zorg zit gewoon in me, daar
heb ik ooit voor gekozen.’
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Lex van
der Meer
Als versmanager bij Plus
Supermarkt in Roelof
arendsveen zorgt Lex
van der Meer onder meer
voor het beheer van de
voorraden. En dat was in
het begin van de corona
maatregelen soms best
ingewikkeld.
‘Er werd ook bij ons ge
hamsterd. Wij merkten
dat bijvoorbeeld met afbakbrood en bakproducten. We hadden
soms geen idee wat we moesten bestellen. Of spullen werden
niet uitgeleverd, omdat ze er niet waren. Kersttaferelen! Aan het
eind van het jaar zijn we daar altijd goed op voorbereid met een
vol magazijn. Nu was het zo plotseling. Er gebeurden ook mooie
dingen. Zo zaten sportkantines door de plotselinge sluiting met
hun voorraad. Op een cre
atieve manier hebben we
ze uit de brand geholpen
door veel voorraden over
te nemen.’ Omdat veel
hulpkrachten niet naar
school konden, hadden
ze extra handjes voor het
bijvullen van de schappen.
‘Dat was onze redding.
Voor ons en voor de klant.’
De manier van bood
schappen doen heeft vol
gens Lex een verandering
ondergaan. ‘Mensen zijn
minder gehaast en komen
minder vaak per week, maar halen dan wel meer. Ik denk dat dat
een beetje blijft. Ook ontzorgen we veel mensen door te bezor
gen. Daar krijgen we het steeds drukker mee.’ Plus was een van
de voorlopers op gebied van het schoonmaken van karretjes en
het bieden van een handwasgelegenheid. ‘Van een klant kregen
we vijf appeltaarten voor het personeel’, vertelt Lex. ‘Om ons te
bedanken dat we het zo goed voor elkaar hadden. Die waardering
is erg mooi.’
Plus reageerde op de coronaveranderingen door het assortiment
uit te breiden. ‘In plaats van uit eten te gaan, zorgen mensen nu
thuis voor iets lekkers. We zijn daarop ingesprongen door meer
delicatessen, verse pizza’s en sushi aan te bieden. En ja, ook voor
de komende feestdagen zijn we goed voorbereid.’

‘Geen idee wat
we moesten
of konden
te bestellen.
Kersttaferelen!’

Nadine
van Iterson
Al vanaf haar stageperiode,
nu een jaar geleden, werkt
afgestudeerd
hbo-ver
pleegkundige Nadine van
Iterson (21) op de Verpleeg
afdeling Chirurgie in Alrijne
Ziekenhuis in Leiderdorp.
Afgelopen maart werd deze
afdeling omgeturnd tot
COVID-19 afdeling.
Hierdoor moest ze ook
patiënten verplegen buiten het specialisme van de afdeling om.
En dat was best pittig. ‘Ik was nog net niet afgestudeerd en nog
volop aan het leren. En niemand wist iets van het ziektebeeld of
het verloop van corona af; over iedere handeling moest heel goed
worden nagedacht.’ Als tijdens de tweede golf haar afdeling weer
wordt opengesteld voor coronapatiënten, is Nadine er in eerste
instantie niet bij. Ze heeft het virus zelf te pakken. ‘Het was een
heftige periode. Normaal gesproken ben ik fit en sport ik veel en
nu had ik hoge koorts en was ik erg benauwd. Mijn ouders en zus
je kon ik gelukkig niet besmetten, zij waren in hun vakantiehuis
in Zeeland en zijn daar
gebleven. Mijn broer was
wel thuis, maar heeft het
gelukkig niet gekregen.
Mijn vriend was helaas wel
besmet, dus ik zat samen
met hem in quarantaine.’
Als verpleegkundige wist
ze ondertussen wel meer
over corona en ze besloot
daarom een saturatie
meter aan te schaffen:
een apparaat waarmee je
het zuurstofgehalte in je
bloed kunt aflezen. ‘Zo kon ik mezelf beter in de gaten houden.’
Nadine is inmiddels weer volop aan het werk op de corona-
afdeling. Het blijft pittig, maar gelukkig kunnen ze binnen het
team alles met elkaar bespreken. Daarnaast biedt het ziekenhuis
ook geestelijke zorg. ‘Er zijn heftige situaties op onze afdeling
geweest. Van één patiënt was ik extra onder de indruk. Het leek
heel goed met hem te gaan en hij stond op het punt om naar
huis te gaan, maar toen sloeg het ineens helemaal om. Hij had
acuut zuurstof nodig en moest naar de intensive care. We waren
er stil van. Dat bevestigde wat ik al had ervaren: het kan iedereen
overkomen.’

‘Ook mijn
vriend was
besmet, we
zaten samen
in quarantaine’
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Rob
Looijenstein
Rob Looijenstein (41) geeft
in zijn woonplaats Hoogmade les aan groep 7/8
op basisschool Ter Does.
‘Eigenlijk was het voor
ouders een onmogelijke
opdracht: thuis werken en
dat combineren met zorg
en thuisonderwijs.’
Twee van zijn drie kinderen
zitten op dezelfde school
als waar hij lesgeeft. Hij heeft dus aan den lijve ondervonden
hoe ingewikkeld het verplichte thuisonderwijs was. En dan is
hij zelf nog leraar. ‘Ik wil alle ouders een compliment geven, want
ga er maar aan staan.’
Maar ook voor de leraren was het enorm schakelen. Rob: ‘Rust,
regelmaat en overzicht is belangrijk; voor kinderen én voor een
leraar. Je wilt elk kind gelijke kansen geven. Door de afstand
had ik daar veel min
der invloed op en dat is
jammer; de ongelijkheid
werd alleen maar groter.
Nogmaals neem ik mijn
hoed af voor alle ouders,
maar onder aan de streep
was het thuisonderwijs
geen succes. Normaal
gesproken dendert het
onderwijs door, dit was
een
bezinningsperiode.
Wij kozen voor veel her
haling. Met leerzame film
pjes probeerden we het
aantrekkelijk te maken.
Leuk, maar het haalt het toch niet bij het echte werk.’
Het thuiswerken vond Rob pittig. ‘Ik stond de hele dag ‘aan’
door de combinatie van werk en privé. Normaal is het duide
lijker: thuis ben ik er voor mijn gezin. Alles liep nu door elkaar.’
Sinds half mei mochten de kinderen gelukkig weer naar
school. ‘In ons nieuwe gebouw is de klimaatcontrole top
geregeld. Gelukkig is het voor ons weer zo normaal mogelijk.
Dat is voor leerlingen beter, maar ook voor gezinnen en voor
de school. Onderwijs heeft ook een sociale functie, je leert van
elkaar, je ontmoet er je vrienden. Ik heb mijn leerlingen nog
nooit zo blij gezien om weer naar school te mogen.’

Liesbeth
van der
Geest
Nee zeggen is volgens
Liesbeth van der Geest
(54) iets wat mensen in
de zorg niet zo goed kunnen. Extra werken is vaak
nodig, zeker in een uitdagende tijd als deze. Zelfs
als je zelf kampt met
reuma.
Ze werkt al sinds haar acht
tiende bijna onafgebroken
in de zorg. Door haar reuma is langer dan twee dagen achtereen
werken eigenlijk te zwaar. Maar wat moet, dat moet. Op de af
deling van verpleeghuis Hof van Alkemade in Roelofarendsveen
waar Liesbeth als verzorgende werkt, wonen mensen met een
lichamelijke zorgvraag. Deze mensen begrijpen gelukkig wat er
aan de hand is, maar hebben het wel zwaar. ‘Vooral in de tijd
dat er helemaal geen bezoek mocht komen’, vertelt Liesbeth.
‘Ieder mens heeft nu eenmaal behoefte aan aanraking. Hun
verdriet, dat doet echt wat met je.’
Niet alleen bezoek was in die tijd niet welkom in de verpleeg
huizen, ook bijvoorbeeld de kapper of de pedicure niet. ‘Onge
merkt pak je er dan taken
bij. Bloemen in een vaas
zetten, krulspelden zetten.
Er waren ook leuke dingen
hoor, dan stond er weer

iemand muziek te maken
op de dijk, om de bewo
ners een hart onder de
riem te steken. Dan liepen
we allemaal in ons eentje
de polonaise. Gek doen,
daar genieten de mensen
altijd van.’
Als uitlaatklep voor zich
zelf begon ze in die tijd
met bakken. ‘Mijn gezin was ineens bijna elk weekend thuis en ik
zorg altijd voor wat lekkers bij de koffie. Een leuke ontspanning.’
Nog steeds wordt bezoek maar mondjesmaat toegelaten en
zijn ze in het Hof gebonden aan regels. Liesbeth ziet daar niet
snel verandering in komen. ‘Dat is weleens lastig, je moet vaak
voor politieagent spelen. Maar gelukkig hebben we een ontzet
tend leuk team. We waren al hecht, maar dat is in deze periode
alleen maar sterker geworden.’

‘Weer naar
school: ik heb
‘Ieder mens
mijn leerlingen
heeft aan
nog nooit zó
raking nodig.
blij gezien’
Verdriet doet
wat met je’
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“Succesvol het nieuwe
jaar beginnen? Ik help
je bedrijf graag naar een
NEXT level! Let’s BOOST!”
Roy van der Geest | Business Booster

E-MAILMARKETING | ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE | VORMGEVING
GOOGLE ADVERTEREN | SOCIAL MEDIA | CONTENT CREATIE
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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: Roy van der Geest
van Rob van der Geest Sport 2000.

Dinsdag

Maandag

Eens in het jaar inventariseren we alle
winkels om te zorgen dat de voorraden
weer helemaal up-to-date zijn. Een
megaklus! Duizenden artikelen moeten
allemaal een voor een worden gescand.
Vandaag staat de winkel in
Roelofarendsveen op het programma.

Het grootste gedeelt
e van mijn
werktijd besteed ik
aan de marketing
voor Sports-Geest
en Sport 2000. In
februari 2021 is he
t tien jaar geleden
dat ik samen met mi
jn broertje SportsGeest oprichtte. On
ze werkzaamheden
zijn goed verdeeld.
Roel is verantwoordelijk voor de logist
iek en de inkoop, ik
voor de marketing
en de sales.

Roy en zijn broer Roel namen in
2011 het initiatief om het winkelassortiment van het bedrijf van hun
ouders online aan te gaan bieden.
Roy richt zich vanuit zijn kantoor voornamelijk op de marketing voor de zes
webshops en drie winkels. En sinds
kort gaat er ook veel werk naar zijn
nieuwe bedrijf NEXTBOOST!

Vrijdag

Woensdag

iddag lunch ik met
Iedere woensdagm
bij we tegelijkertijd
mijn familie, waar
engen we elkaar
vergaderen. Zo br
te van alle lopende
meteen op de hoog
t 2000 én
zaken binnen Spor
t.
es
Ge
tsSpor

Zaterdagf en toe in de

Donderdag

Om te ontspannen speel ik graag een
potje tennis bij TV Alkemade. Jammer
dat door corona de competitie is
afgelast. Hopelijk kan die in april
weer van start gaan.
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Zondag

Een fotoshoot voor
mijn nieuwe bedrijf
NEXTBOOST! Door
mijn ondernemerservaring van de afg
elopen tien jaar
denk ik dat ik veel an
dere bedrijven
kan helpen met e-m
ailmarketing,
social media, zoekma
chineoptimalisatie en vo
rmgeving. Hier wil
ik me volledig op ga
an focussen.

Mijn enige echte vri
je dag. Op zondagen wil ik zoveel mo
gelijk tijd doorbrengen met mijn ge
zin. Samen een
stuk wandelen doen
we graag.

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?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
H06 Week van Roy JH.indd 19
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Michel van Diemen speelde zelf de
hoofdrol in de geinige filmpjes die hij
aan het begin van de coronaperiode
online zette voor BIJ René.

Michel

‘Ik word nu zelfs in
de supermarkt herkend’

‘Ik werk bij het restaurant in Leimuiden.
Aan het begin van de coronaperiode
begonnen we een drive-through afhaalsysteem. Op facebook plaatste ik een
video om uit te leggen hoe Drive BIJ
René in z’n werk ging. Daarin kwamen
meerdere personages voor, allemaal
gespeeld door mijzelf. Omdat er zo
leuk werd gereageerd, ben ik nog meer
filmpjes gaan maken. We zijn nu twintig
video’s verder en ik word er inmiddels zelfs
in de supermarkt over aange
sproken.
Het ludieke aan de video’s is dat ik elk personage speel. Toch doe
ik het niet helemaal alleen. Tom, een goede maat van me, helpt me
achter de schermen. Samen bedenken we het idee en daarna gaan
we aan de slag. We begonnen met onze eigen iPhone-camera, maar
inmiddels gebruiken we veel serieuzere apparatuur. Ik vind het
superleuk om mensen te vermaken. Ik raad iedereen aan om de
filmpjes te gaan bekijken. Er staan nog een hoop leuke ideeën op de
planning!’

Na de drukte van haar verhuizing,
viel José van Hees een beetje in een
gat. Toen is ze gaan werken bij de
kringloopwinkel.
Inmiddels werkt ze al zeven jaar bij
verschillende kringloopwinkels in de
regio. Eerst in Roelofarendsveen en
nu bij De Parel in Leimuiden. ‘Nadat ik
destijds eenmaal gesetteld was, had
ik opeens veel minder te doen. Toen
ben ik bij de kringloopwinkel terecht
gekomen. Nog steeds ‘werk’ ik er met
veel plezier. Ik wil hier niet meer weg.
Het allermooiste aan mijn werk vind
ik dat alles een tweede kans krijgt.
Wat de één niet meer wil, daar kun je
de ander juist heel blij mee maken. Ik
maak veel schoon bij de kringloop,
alle spullen die binnenkomen was
ik eerst met de hand af. Je ziet van
alles langskomen en je maakt ook
een hoop mee. Ik doe wat ik kan om
anderen te helpen en ik doe het
graag. Zo breng ik ook weleens eten
bij ouderen langs of doe ik soms
boodschappen voor ze.’

José

20
H06 Helden halve pagina's JH.indd 20

10-12-2020 09:34

Helden
Tekst: Ilse van Staveren,
Miranda Castelein (Anja)
Beeld: Miranda Castelein

Anja
Anja Schriek-Keizer was een van de mailschrijvers, die de
redactie van Hier! tipten over het niet bezorgen van het blad.
En het bleef niet bij mailen alleen, Anja dééd er ook iets aan.
Met enige regelmaat ontvangen we bij Hier! in de regio een
bezorgklacht. Ook Anja mailde ons: ‘Waarom ontvingen zij in
Bilderdam toch de Hier! niet?’ De verantwoordelijke partij voor
de bezorging gaf als reactie aan dat Bilderdam tot het ‘buitengebied’ behoorde. Anja vond dat antwoord maar niets, dus
kwam ze zelf met een oplossing: zij wilde Hier! in de regio wel
voor ons gaan delen. Dat heeft ze de afgelopen vier jaar dan
ook gedaan. Inmiddels wordt Hier! door een andere verspreider ook bezorgd in Bilderdam. Anja: ‘Ik mis mijn ‘baantje’ wel.
Door het ronddelen had ik ook veel contact met de ouderen in
het dorp. Het blad was vaak even een reden voor een praatje.
Even horen hoe het gaat met iedereen.’ Ze hoopt dat het saamhorigheidsgevoel in het dorp voor altijd blijft bestaan. Hoe dat
het beste zou kunnen, daar heeft ze zo een twee drie nog geen
antwoord op. ‘Maar zolang we open blijven staan voor contact
met elkaar móet het goedkomen.’

Paul Hagenaars vader was een van de oprichters van Vakantie
Kinderweek. Sinds 1988 is ook Paul bij VAK betrokken.
‘Inmiddels ben ik voorzitter. Soms herkennen ouders van
kinderen me nog uit de tijd dat ze zelf deelnemers waren. Dat, en
de blije kindergezichten vind ik het leukst aan mijn vrijwilligerswerk bij Vakantie Kinderweek.
Omdat er in de vorige zomervakantie
weinig mogelijkheden waren, zijn we
zelf aan de slag gegaan. We hebben
online events georganiseerd waarbij
kinderen in de zes weken vakantie
Paul
knutselwerkjes konden maken.
Iedere week een ander thema en
dus ook iedere week een ander
knutselwerk. In de laatste week waren buitenactiviteiten voor kinderen
wel toegestaan, dus hebben we het
alsnog leuk kunnen afsluiten. Op
dit moment zijn we bezig om voor
de komende maanden nog meer
coronaverantwoorde activiteiten in
te plannen. Toch kijk ik uit naar het
moment dat de huttenbouw weer
door kan gaan. Dat blijft iets waar
veel kinderen zich het hele jaar op
kunnen verheugen.’

‘Soms herkennen ouders
me nog uit de tijd
dat ze zelf deelnamen’
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Alles voo

r de

feestdagen

Spaar ook in dece
mber voor het
GRATIS boodscha
ppenpakket

Voorkom verspreiding coronavirus
Doe je boodschappen veilig en sociaal
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 10.00-18.00

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

Webinar

Sport en Expressie,
Dinsdag 12 januari 19.30 uur, met info over de school, de Leerlijnen
k www.rijnlands.nl/groep8.
Tweetalig Engels havo-vwo. Aanmelden? Scan de QR-code of bezoe

OPEN DAG

VOOR LEERLINGEN
UIT GROEP 8
9 JANUARI
10.0 0-13.00 UUR
VAN ALKEMADELAAN 2 | 2171 DH SASSENHEIM | (0252) 243 070 | INFO@RIJNLANDSLYCEUM-RLS.NL | WWW.RIJNLANDS.NL
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Helden
Tekst: Gijs Korevaar.
Beeld: Miranda Castelein

Nico Bijnsdorp is al sinds 2006 betrokken bij vluchtelingen
werk in onze gemeente. Momenteel is hij Taalmaatje voor
mensen met een anderstalige achtergrond.

es
M a r t i jn & K e
Martijn Koek is voorzitter van Voedselbank Kaag en Braas
sem en Nieuwkoop. Vijf jaar geleden raakte hij eigenlijk
‘per ongeluk’ bij de organisatie betrokken.
Martijn is voor de vereniging Lions in het gemeentehuis
als hij hoort over de problemen bij de voedselbank. ‘Er was
een brandbrief verstuurd, waaruit bleek dat het niet goed
ging. Niemand was tevreden met de gang van zaken.’
Hij stelde voor om ‘mee te denken’ over oplossingen. Maar
ja, als je er eenmaal bij bent, zit je voor je het weet in de
voorzittersstoel. ‘Ik ben echt
in een wespennest gedoken’,
zegt hij terugkijkend. Het lukt
de nieuwe voorzitter om alle
deelnemers – gemeenten en
kerkgenootschappen – op één
lijn te krijgen. ‘De voedselbank
is nu in rustiger vaar
water
terechtgekomen.
Alhoewel het nooit écht rustig zal
worden, want er zijn zoveel
belanghebbenden. De voedselbank heeft geen eigen geld.
Je moet altijd bij anderen aankloppen om steun te vragen.
We zitten nu wel in de MAG – de maatschappelijke agenda
van de gemeente – en krijgen vandaaruit goede ondersteuning van de gemeente.’ Het is volgens Martijn dan ook een
mooi moment voor een nieuwe voorzitter om in te stappen.
Die nieuwe man wordt Kees Uit den Boogaard. ‘Ik ben goed
in het bij elkaar brengen van mensen. Dat loopt nu beter.
Het is tijd voor een andersoortige energie, tijd voor een
ander aan het roer’, aldus Martijn.
Dat in coronatijd meer mensen een beroep moeten doen
op de voedselbank, gaat niet op voor Kaag en Braassem of
Nieuwkoop, ervaart hij. ‘Onze gemeenten zijn kleiner en er
is meer sociale controle. Mensen helpen elkaar meer.’ Hij
een ‘held’? Daar wil Martijn niets van weten. ‘De mensen
die er werken, de mensen op de werkvloer, dat zijn de echte
helden. Ik zorg er alleen maar voor de voorwaarden.’

‘Niemand was
tevreden
met de gang
van zaken’
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De eerste jaren werkte hij als vrijwilliger onder de vlag van
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), nu voor het Taalhuis
Rijn en Venen, de organisatie die valt onder de Bibliotheek
Rijn en Venen. ‘Taalondersteuning is belangrijk, zeker voor
nieuwkomers in de gemeente.’
Nico hielp in het begin vooral met maatschappelijke kwesties. ‘Vaak gaat het om een gezin. De gezinsleden hebben
het zwaar en hebben veel hulpvragen. Je moet oppassen
dat je als vrijwilliger niet te
veel gaat doen. De mensen
doen een groot beroep op je.
Toch heb ik mensen ook weleens geholpen met verhuizen.’
Hij werkt nu dus als een
zogeheten taalmaatje. ‘Een
keer per week ga ik samen
met iemand in de bibliotheek
zitten om de taal te leren.
Ik laat ze dan een stukje uit
Hier! in de regio lezen en daar praten we dan over. Ik had
twee taalmaatjes; een is inmiddels afgehaakt, de ander is
een man uit Syrië. Hij is van oorsprong een Koerd en erg
goed met taal. Terwijl we in het Nederlands praten, verbeter ik hem. Daar heeft hij zelf om gevraagd. Hij is echt een
begaafd persoon, vooral als het over taal gaat. Ja, ik vind dit
echt leuk werk om te doen. Absoluut.’

‘Taalmaatje
zijn is écht
leuk werk om
te doen’
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Elstgeest Potplanten is een moderne potplantenkwekerĳ in Nieuwe Wetering
(Zuid-Holland). We produceren 1,5 miljoen potplanten per jaar op een zo duurzaam
mogelĳke manier. Ons assortiment bestaat uit groene, luchtzuiverende planten
die we in wisselende consumentenconcepten verkopen, inspelend op de laatste

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

IN ONS DYNAMISCH BEDRĲF IS RUIMTE VOOR EEN

Teeltverantwoordelĳke /(fulltime)
hoofd gewasbescherming
Werkdagen maandag tot en met vrĳdag

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Zin om je groene kennis uit te breiden en te verdiepen?
Solliciteer dan op deze mooie functie bĳ Elstgeest
Potplanten!
In deze functie ben je verantwoordelĳk voor de
begeleiding van de teelt van onze hangplanten en
stuur je in de dagelĳkse operatie een aantal collega’s
aan. Samen verrichten jullie werkzaamheden in de
teeltvoorbereiding, de scouting, de teelt en de oogst
van onze producten. Je plant de eigen opzet en de
afzet van de hangplanten in en stuurt deze planning
waar nodig tĳdig bĳ, inspelend op oogstresultaten en
klantenwensen. Je krĳgt ook de verantwoordelĳkheid
voor de gewasbescherming van het hele bedrĳf: je
draagt zorg voor de scouting en inzet van bĳ voorkeur
biologische gewasbescherming. In de uitvoering werk
je samen met een aantal collega’s. Daarnaast denk je
mee over de ontwikkeling van ons assortiment, onze
concepten en over innovaties in de teelt.

Elstgeest Potplanten
t.a.v. Rob Wubben
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Functie eisen

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

Ons aanbod

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

Solliciteren?

Herken je jezelf in dit profiel en zie je een uitdagende
baan bĳ Elstgeest Potplanten wel zitten? Stuur dan voor
zaterdag 30 januari een korte en krachtige motivatie
met CV naar productie@elstgeest.nl of naar
ons postadres. Wĳ behandelen je sollicitatie snel en
persoonlĳk.

Bovenweg 1
2376 BE Nieuwe Wetering
www.elstgeest.nl
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Helden
Tekst: Joyce Huigsloot, Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

De woorden van premier Mark Rutte en gezondheids
minister Hugo de Jonge worden niet alleen met een
gebarentolk vertaald. In Kaag en Braassem vat Yodit
Habteselassie, samen met haar collega Labeeb Fahed,
de tekst van de persconferentie samen voor mensen met
dezelfde achtergrond als zij.

J os
Samen genieten op de fiets, dat gun je toch iedereen?
Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan mensen die niet
meer zelfstandig kunnen fietsen. Jos van der Poel is sinds
vier jaar een van hen.
Sinds de oprichting in 2015 is Fietsmaatjes Kaag en Braassem een groot succes. De fietstochten worden gehouden
op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Er zit
een keuzeschakelaar op; dat betekent dat de begeleider alleen kan trappen, of dat de ‘gast’ kan meetrappen. Jos: ‘Normaal gesproken fiets je een keer in de twee weken. Helaas
staat het nu stil door het coronavirus en wordt er helemaal
niet meer gefietst. We willen de kwetsbare mensen zo veel
mogelijk beschermen.’
Toen Jos voor het eerst een stel Fietsmaatjes zag rijden,
kreeg hij een kriebel in zijn buik. Toen hij werd gevraagd
om vrijwilliger te worden, heeft hij dan ook geen moment
getwijfeld. ‘Ondertussen heb ik er al veel ritjes op zitten. Je
fietst mooie routes door de gemeente en met elk fietsritje
kom ik wel achter een leuk weetje over bijvoorbeeld een
boerderij. Het is gewoon heel gezellig, de gesprekken gaan
over van alles. Er ontstaat echt een band. Daarbij geeft het
natuurlijk een positief effect op de gezondheid; van zowel
die van mij als die van mijn gast.’
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. Jos: ‘We
hebben altijd meer gasten dan vrijwilligers, dus iedereen
is nog steeds van harte welkom. Je draagt iets bij aan de
samenleving en tegelijkertijd ben je lekker buiten en actief
bezig. Mooi toch? En je krijgt direct waardering.’ Hij merkt
dat andere mensen in het verkeer positief tegenover Fietsmaatjes staan. ‘Er wordt veel gezwaaid en we krijgen altijd
veel mooie reacties.’ Dus heb je zin in een frisse fietsneus?
Neem dan eens een kijkje op fietsmaatjeskb.nl.
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Yodit vertaalt de tekst naar het Tigrinya, de taal van
Eritrea, en Labeeb doet hetzelfde in het Arabisch. Yodit:
‘Ook bij de laatste persconferentie heb ik dat weer gedaan.
Soms is dat moeilijk. Ik begrijp sommige woorden niet goed.
Dan vraag ik het aan Labeeb en die legt het me uit.’ De teksten die ze vertaalt, vinden vervolgens via mail
en internet hun weg naar
haar land
genoten. Naast
het vertaalwerk helpt Yodit ook bij trainingen en
workshops voor lotgenoten uit Eritrea die naar
Nederland zijn gekomen.
Zelf vluchtte ze vijf jaar
geleden uit Eritrea naar
in Nederland. Zij deed de inburgeringscursus en ging als
vrijwillige tolk bij De Driemaster aan de slag. ‘Het was best
moeilijk. Nederlands is voor mensen die hier naartoe komen een moeilijke taal om te leren. Mijn kinderen zitten
hier op school en zij leren het heel wat makkelijker.’ Lachend: ‘Het worden al echte Nederlanders.’
Yodit zelf heeft een vaste baan gevonden bij Activite, als
huishoudelijke hulp voor mensen die zichzelf niet meer
alleen kunnen redden. Haar man Gebremichael is zijn
baan kwijtgeraakt door corona en heeft zich inmiddels ook
gemeld als vrijwilliger bij De Driemaster.

‘Ik ben nu tolk.
Maar Nederlands
is een moeilijke
taal om te leren’

Yodit

10-12-2020 07:56
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toch ben ik
bij jou
en jij bij mij

Ook al zijn we
niet samen

Met elkaar
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Laat zien dat je aan elkaar denkt in deze donkere dagen en hang deze poster
achter het raam. Hier! in de regio: met elkaar, voor elkaar!

Heb jij ervaring in productie en wil jij graag
helpen de wereld duurzamer te maken?
Dan zoeken wij jou! Biota Nutri is een
toonaangevende start-up op het gebied
van bio-based meststoffen en werkt aan
duurzame oplossingen voor land en tuinbouw.

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN

Productie medewerker
FULLTIME

MET DE VOLGENDE KWALITEITEN:

Opleidingsniveau: MBO of HBO
Technische handigheid en inzicht in technische
installaties - ervaring met elektra werken
is een pré
Ervaring in werken met machines - ervaring in
werken met installaties is een pré
Veilig kan werken en veiligheidsrisico’s kan
inschatten
Heftruck kan rijden of dat wil leren
Bereid om met analyse apparatuur te werken dit zullen wij hem/haar leren.
Nauwkeurig en onder tijdsdruk kunnen werken

‘Ik ben supertrots op
hoe we het hebben gedaan’

WAT BIEDEN WIJ JOU:

1 jaar contract met de mogelijkheid dat deze
wordt omgezet naar een vast contract en doorgroei mogelijkheden naar productie manager
Marktconform salaris

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil je werken
in een nieuw en dynamisch bedrijf?
Stuur dan zo snel mogelijk een krachtige
motivatiebrief waarom we jou moeten kiezen naar
peter@biota.nu of naar ons postadres.
Voor meer informatie over Biota Nutri neem een
kijkje op www.biota.nu/nl/

Veenderveld 55A | 2371 TT | Roelofarendsveen
010 303 7490 | www.biota.nu/nl/
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S u san & Jo hn
Zwembad De Kleine Oase in Leimuiden mag dan maar vier
maanden per jaar open zijn, al tijdens het begin van de corona
crisis maakte Susan Boogert samen met medevrijwilligers een
gedegen plan van aanpak.
‘Ik werk al ongeveer twintig jaar als vrijwilliger bij De Kleine Oase.
Toen het virus zich door Nederland begon te verspreiden, waren
we nog gesloten. Maar die tijd hebben we juist goed gebruikt.
We hebben bijvoorbeeld een reserveringssysteem geregeld en
zijn protocollen gaan schrijven. In de zomer hadden we vooral de
bof dat er steeds meer mocht. Ik ben supertrots op hoe we het
hebben gedaan.’
Het zwembadwerk is er niet alleen in de vier maanden dat het
bad open is. ‘Op dit moment zijn we bijvoorbeeld de kleedhokjes
aan het verbouwen. Het opknappen en schoonhouden gaat het
hele jaar door. Met ‘we’ bedoel ik dan ook het reusachtige team
dat achter mij staat. Die staan nu niet in het zonnetje, maar zijn
zeker net zo belangrijk!’ Voorzitter John Uilenberg beaamt dat:
‘Zoals altijd kunnen we óók in coronatijd op onze vrijwilligers
rekenen. We hebben maar liefst 125 vrijwilligers die twaalf
maanden per jaar voor het zwembad in de weer zijn. Daar ben ik
enorm trots op.’
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Helden

Om onze straten schoon te houden, heeft Veronique Ruijgrok bij
Stichting Groen Licht een project opgezet: ‘Adopteer een straat’.

‘Ik denk dat de kracht
van een individu
erg groot kan zijn’

a
K elly & Pet r

V eronique

Petra, de moeder van Kelly Straver
kwam de landelijke Facebookpagina van
de Berenjacht tegen. Het balletje begon
te rollen en even later liepen ook bij ons
in de gemeente de kinderen speurend
door de straten.
Kelly: ‘Omdat ze het een leuk initiatief
vond, maakte mijn moeder een lokale
Facebookpagina aan. Ze kreeg zulke
positieve reacties, dat dit uiteindelijk heeft gezorgd voor honderden beren achter de ramen, verspreid door
heel Kaag en Braassem. En niet alleen
kinderen vonden het leuk. Ik heb van
veel volwassenen gehoord dat ze
tijdens het wandelen of fietsen ook beren
hebben geteld.’ Voor de wintermaanden
is er nu een nieuw initiatief: een lichtje
in donkere tijden. ‘Het is belangrijk dat
we altijd op zoek blijven naar het positieve, maar dat is niet voor iedereen even
makkelijk. Daarom vragen we iedereen in
de gemeente hun huis te versieren met
lichtjes. Dat kan buitenshuis, maar ook
binnen achter een raam. Zo hebben veel
mensen weer iets leuks om naar uit te
kijken tijdens het wandelen.’
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Tekst: Ilse van Staveren Beeld: Miranda Castelein

‘Al van kleins af aan vind ik het belangrijk dat het goed gaat met
de dieren, de natuur en onze planeet. Daarom doe ik graag wat
ik kan om de aarde net iets mooier achter te laten. Met mijn
project adopteren mensen een straat en krijgen ze alle benodigdheden om die schoon te kunnen houden. Ik maak me druk
over de hoeveelheid plastic zwerfafval in de natuur en in onze
oceaan. Ik hoop met dit project meer mensen bewust te maken
van de hoeveelheid plastic zwerfvuil en dat we er allemaal iets aan
kunnen doen.’
Ze erfde de liefde voor de natuur van haar vader. ‘We zijn allebei
dierenvrienden en houden ons bezig met de natuur. We vinden
het belangrijk om een verschil te maken, ook al lijkt dat verschil
misschien klein. Ik denk dat de kracht van een individu erg groot
kan zijn.’

10-12-2020 07:56

Ga naar de notaris aan het water.

A

ls notaris adviseer ik u niet alleen over uw nalatenschap
(uw testament), maar ook over de laatste levensfase.
Wensen met betrekking tot de laatste levensfase leg ik voor
u vast in een “levenstestament”. Het levenstestament biedt
het antwoord op de vraag: wie regelt mijn geldzaken en
wie neemt andere belangrijke beslissingen voor mij op het
moment dat ik dat zelf niet meer kan. Een levenstestament
bevat onder meer een notariële volmacht ten behoeve van
een door u aan te wijzen vertrouwenspersoon. Dat kan een
familielid zijn, maar ook een “buitenstaander”. Belangrijk is
dat deze volmacht niet eindigt wanneer u wilsonbekwaam
wordt (bijvoorbeeld door een ongeval of dementie). In een
levenstestament kunnen ook medische wensen worden
vastgelegd. U kunt bijvoorbeeld kenbaar maken dat
bepaalde levensverlengende medische handelingen bij u
niet mogen worden verricht. Een levenstestament vraagt
om persoonlijke betrokkenheid van uw notaris.

OOK VOOR DEZE
ZAKEN KUNT U BIJ DE
NOTARIS TERECHT:
• Schenkingen
• Verklaring van erfrecht
• Afwikkeling
nalatenschap
• Samenlevingscontract
• Huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden
• Voogdijbenoeming
• Het oprichten van BV of
andere bedrijfsvorm
• Bedrijfsopvolging

Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn echtgenote
en medewerkers, fijne kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2021 toewensen.
Heeft u vragen? Bel of mail mij gerust.

• Oprichten van stichting
of vereniging
• Overdrachten
• Hypotheken

Notariskantoor von Hertzberg | www.vonhertzberg.nl | Veerstraat 38 2377 AP Oude Wetering | 071 3319115

CarpentierMooren Bouwplein bedankt alle vrijwilligers
die, met hun tomeloze inzet, het verschil hebben
gemaakt in onze gemeente. Wij wensen alle vrijwilligers,
inwoners en ondernemers van de gemeente Kaag en
Braassen een gezond en succesvol 2021 toe!
CarpentierMooren Bouwplein
Veenderveld 114
2371 TX Roelofarendsveen
Telefoon: 071 - 331 2888
www.carpentiermooren.nl
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Helden
Tekst: Joyce Huigsloot

Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem, de organisatie van de verkiezing,
besloot door alle restricties de sportverkiezingen van 2019 en 2020 te combineren. Als de situatie het toelaat, worden
alle sportprijzen komend voorjaar, tijdens
een feestelijke avond in de Rabobank,
uitgereikt.
Net als bij voorgaande edities mocht
iedereen een sportman, sportvrouw,
sporttalent, sportploeg én sportcoach
nomineren, inclusief een motivatie waarom hij of zij de prijs verdient. Nieuw bij
de verkiezing zijn de Sportwaarderingsprijs en de Aanmoedigingsprijs. De jury,
bestaande uit oud-topsporters Sanne van
der Star, Ronald van den Ing, Claudia van
der Heiligenberg en Renz Rotteveel,
maakten uit elke categorie een uiteindelijke selectie.

IN HIER! KRIJGEN DE
GENOMINEERDE SPORTCOACHES ALVAST EEN
PLEK IN DE SPOTLIGHTS:
Marcel van der Poel, taekwondocoach: ‘Bijzonder om genomineerd te

zijn. Het is toch een stuk waardering. Ik
geef nu zo’n dertig jaar les. Taekwondo is
een geweldige sport, het is veelzijdig en

De Sportverkiezing Kaag en
Braassem, eigenlijk een jaarlijks evenement, is vanwege
corona verplaatst naar het
voorjaar van 2021. Wel zijn
inmiddels de genomineerde
sportcoaches bekend: Marcel,
Stefan, Gabriëlla en Hein
vertellen hoe verrast ze waren.
goed voor het zelfvertrouwen. De laatste
tien jaar heb ik in mijn sportschool elk
jaar wel een of meer Nederlands kampioenen gehad en zelfs een met een
podiumplaats op het EK. Het is belangrijk dat je je sporters gemotiveerd houdt
en dat je qua trainingsmethodes steeds
vernieuwt. Hierdoor zijn we de afgelopen
jaren succesvoller geworden.’

Stefan van Klink, coach dameswielrennen: ‘De nominatie kwam als

een grote verrassing. Het is leuk dat ik in
Kaag en Braassem ook gezien wordt. Ik
heb zelf gewielrend en toen ik besloot te
stoppen, werd me gevraagd of ik training
wilde gaan geven aan dameswielrensters.
Ik was toen pas achttien jaar. Nu ben ik
26 en train ik als ploegleider wielrensters
op het hoogste wereldniveau, een droom
die uitkomt.’

Gabriëlla van Driel, coach CPvrouwenvoetbal: ‘Genomineerd zijn

voor de Sportverkiezing is natuurlijk heel
bijzonder. CP staat voor cerebrale parese,
ofwel hersenverlamming. Het zijn allemaal speelsters die net op een andere
manier lopen, rennen en schieten doordat
ze motorische problemen hebben. Dit kan
komen doordat ze tijdens of vlak na de
geboorte zuurstoftekort hebben gehad,
of doordat ze op latere leeftijd een hersenbloeding, -infarct, of -tumor hebben
gehad. Ondanks dat kunnen we met
elkaar laten zien dat voetbal voor echt
iedereen is. In 2021 gaan we meedoen
aan de World Cup in Spanje en daar hebben we superveel zin in.’

Hein
Leliveld,
voormalig
voetbalcoach s.v. ROAC 1: ‘Ik

vind Kaag en Braassem echt een sportgemeente, dus als je dan als voetbalcoach
en team genomineerd wordt, dan is dat
een mooie erkenning voor de prestaties
die we samen geleverd hebben in 2019.
Van de 25 wedstrijden die we speelden
in dat seizoen, hebben we er maar drie
verloren. En thuis in Rijpwetering waren
we zelfs ongeslagen! We zijn toen dus
gepromoveerd van de tweede naar de
eerste klasse.’
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SvKB: ‘Politiek is
van ons allemaal’

Tekst: Gijs Korevaar. Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

Veel mensen uiten hun ongenoegen vaak alleen van achter
een beeldscherm, overtuigd van het eigen gelijk. Ook als
het gaat om politiek. Dat is jammer, want daarmee missen
zij het echte contact. Terwijl onze democratie juist vraagt
om meedenken. En meedóen.
Samen voor Kaag en Braassem staat –
zoals de naam al zegt – voor dat ‘samen’.
Samen iets aanpakken, regelen, oplossen. De partij ziet graag dat inwoners
in gesprek gaan met de politiek. Maar
in deze tijden van corona is dat extra
lastig. Bewonersavonden mogen niet
meer. Net als inloopspreekuren, themaavonden en politieke evenementen.
‘Wij hadden twee inwonersavonden op
de agenda staan’, vertelt SvKB-voorzitter Kees Uit den Boogaard. ‘We zijn op
zoek naar nieuwe ‘helden’, vrijwilligers
die mee willen denken over problemen,
maar ook over andere zaken die in de
gemeente spelen.’

kenheid bij de lokale samenleving
altijd klein begint, bij iemand zelf.
‘Daarna moet je de drive hebben, de
motivatie, om verder te gaan en meer
te doen.’ Dat geldt ook voor raadsleden,
zegt Petra: ‘Je begint als raadslid met
de steun van de mensen uit je eigen
dorp. Maar als je in de gemeenteraad
zit, moet je wel denken aan álle dorpen
in de gemeente.’
De lastige vraag die nu – zeker in
coronatijden – speelt, is hoe SvKB mensen in de gemeente zover kan krijgen
dat ze meepraten. Roland: ‘Er móeten
mensen zijn die iets kwijt willen. En wij
willen graag met hen praten.’

Drive om meer te doen

Stevige kritiek

Naast degenen die graag opmerkingen,
reacties en kritiek achterlaten vanachter een beeldscherm, moeten er ook
mensen zijn die in actie willen komen,
meent SvKB-wethouder Petra van der
Wereld. ‘Mensen die wél bereid zijn een
stap extra te zetten en actief te worden
om politiek iets voor de gemeenschap
te doen. Om het ongenoegen om te zetten in positieve daden. Die mensen
zoeken wij. Ook jongeren; graag zelfs.’
Petra en Kees noemen vrijwilligers die
willen investeren in de gemeenschap
‘helden’. En ja, daar vallen ook raadsleden onder. Kees: ‘Ook zij nemen hun
verantwoordelijkheid in de samenleving, net als mensen die rondgaan
met een collectebus. De behoefte om
als vrijwilliger op te treden, is van alle
tijden.’
SvKB-raadslid Roland van Beurden
meent dat maatschappelijke betrok-

PETRA V
AN DER

K EE S U IT D EN

Vrijwilligers krijgen over het algemeen
de steun en waardering die hen toekomt. Toch lijken de vele vrijwillige
uren en moeite die raadsleden in hun
werk stoppen, minder gewaardeerd.
‘Jammer’, menen zowel Petra, Kees als
Roland. Petra: ‘Niet alleen wij, ook
andere partijen worden geconfronteerd met stevige kritiek. Vooral op
sociale media. Kritiek wordt ook vaak
gespuid zonder zich eerst in een zaak
te verdiepen. Als je eerst de informatie
leest, er vragen over stelt en erover
praat, blijkt het verhaal vaak niet zo
zwart-wit te zijn.’
Kees pleit mede daarom voor nog
meer openheid. ‘Iedereen die het bredere verhaal zoekt voor een genuanceerd oordeel, kan bij ons terecht. Wij
kunnen uitleggen, toelichten, luisteren en daarnaast helpen bij het zoeken
naar informatie.’

WERELD

BOOGAARD

‘Wij
zijn
op zoek
naar
nieuwe
‘helden’’
R O LA N D VA N

B EU R D EN

Samen voor Kaag en Braassem; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl
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‘Dat iedereen met jouw
ontwerp rondloopt, is
fantastisch om te zien’

Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Miranda Castelein

J a n-Wille m
Humoristisch, vol verhalen en kleurrijk: de illustraties
van Jan-Willem Ouwerkerk uit Oude Wetering sieren
sinds begin 2019 Hier! in de regio. Ze illustreren de vaak
politiek getinte artikelen van redacteur Niko. Vaak vat één
illustratie het hele verhaal samen. Knap!
Nadat Jan-Willem een artikel van Niko in zijn mailbox heeft
ontvangen, print hij deze direct uit. ‘Het is eigenlijk een heel
proces. Uit de tekst moet ik net die stukjes halen waar ik
een beeld bij kan maken, dus eerst lees ik het en schets ik
direct mijn eerste ideeën of gedachtenspinsels. Ik probeer
bepaalde onderdelen eruit te pikken en in beeld te vangen.’
Nadat hij een lijstje heeft gemaakt met aspecten die terug
moeten komen in de illustratie begint het tekenen. ‘Mijn
hand begint bijna automatisch zijn werk te doen. Als ik al
mijn tekeningetjes compleet heb, leg ik ze op een lichtbak
en blijf ik ze schuiven totdat er een logische compositie is
ontstaan en de illustratie compleet is. Het is net een soort
puzzel.’ Vervolgens scant hij zijn getekende illustratie en begint het uitwerken op de computer. In één beeld worden zo

meerdere verhalen verteld. ‘Met felle kleuren maak ik mijn
illustratie af en lever ik het met trots in bij de redactie.’

Een verborgen schat

Jan-Willem is ook verantwoordelijk voor de button
iconen van de Hier! in de regio-app. Én voor de logo’s van
de oude voetbalclubs Alkmania en WVC. ‘Het was leuk om
ze te ontwerpen en dat iedereen er uiteindelijk mee rondloopt is fantastisch om te zien.’ Hij zou nog wel met meer
creaties naar buiten kunnen treden, maar daar is hij net iets te
bescheiden voor. ‘Ik heb thuis een grote, verborgen schat
aan tekeningen liggen, die ik nog nooit heb gepubliceerd.
Ik kan tekeningen maken in verschillende stijlen, wat voor
bijvoorbeeld jaarverslagen en bedrijfsartikelen interessant
kan zijn. Als je grote stukken tekst kunt aanvullen met
tekeningen, wordt het voor veel mensen een stuk interessanter om te lezen.’
Wil jij ook illustraties van Jan Willem Ouwerkerk? Mail hem
op janwillem@altenkirchen.nl.
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Politiek

Over steigers,
boulevards,
recreatie &
participatie

Tekst: Niko van Brussel
Illustratie: Jan Willem Ouwerkerk

Ti

ELK
FAVO

De steiger of pier in de Braassem, waarover in de media en
op sociale media zoveel te doen is geweest, is nog steeds
onderwerp van gesprek. Van verhitte gesprekken, kunnen we
wel zeggen. Want komt ie er nu niet of toch wel? En was het
hele participatieproces over de Braassemboulevard ‘louter
een rookgordijn om dat ding te mogen aanleggen’, zoals
stichting Bewonersbelangen Kaag en Braassem beweert?
En hoe sluiten de nieuw te bouwen woonwijken aan op de
boulevard en het water? Is daar nog ruimte voor extra groen
en meer recreatie? En hoe zat het ook weer met die lagune?
Hier! ging op zoek naar de antwoorden.

H

ier! ging langs bij wethouders Petra van der
Wereld en Yvonne Peters en Bastiaan van Nunen
van Bewonersbelangen Kaag en Braassem.
‘Blijft het plan voor een dertig meter lange aanlegsteiger met uitkijktoren in het Braassemermeer een splijtzwam in Kaag en Braassem, of komen initiatiefnemers en tegenstanders er in goed overleg uit?’ Dat vroeg Bastiaan zich
4 november af in het Leidsch Dagblad. De avond ervoor was
de laatste van drie participatieavonden geweest. In plaats
van een normale openbare ontmoetingsavond werd het een
online bijeenkomst en dat had zijn nadelen. Niet in de laatste
plaats omdat de verbinding met het gemeentehuis uitviel.
Gevreesd werd dat de avonden alleen waren georganiseerd
als rookgordijn om de steiger met uitkijktoren uiteindelijk

toch te mogen aanleggen. En ‘dat ding’ komt er niet als het
aan de stichting Bewonersbelang Kaag en Braassem ligt.
Toch was van Nunen best te spreken over de eerste twee
participatieavonden: er was namelijk ook ruimte geweest
voor eigen inbreng van de deelnemers. Die ging niet alleen
over de steiger, maar ook over de gemeentelijke visie waarin
een ‘boulevard’ langs de Braassem is opgenomen om intensieve recreatie mogelijk te maken. De inbreng kwam er: zo
scoorde een zwemstrandje en een openbaar toilet veel groene stickers, en hetzelfde gold voor kleinschalige horeca.
Ook was er veel enthousiasme voor het idee van meer groen
en recreatie in de nieuw aan te leggen woonwijk. Maar
dat bleek geen onderdeel van de participatie. Bastiaan: ‘De
uitwerking van de Braassemerlandvisie uit 2012 lag al die
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jaren stil. Tijdens de participatie over de pier bleek dat dat
dus geen onderdeel was van het participatieproces. Dat is
natuurlijk raar. Ik kijk graag naar mogelijkheden in plaats
van problemen. Als je weet dat er ook een tweede sluis moet
komen, juist ook voor de mensen die hier straks komen
wonen, waarom combineer je dan de boulevard niet met de
aanleg van meer openbaar groen en recreatieve mogelijk
heden in de nieuwe woonwijk in Braassemerland?’

Geen stad en geen zee

OVER DE PIER EN DE LAGUNE
DIE ER NIET KWAMEN…
Een pier in de Braassem:
het is al een oud plan en
het is ook niet de eerste
keer dat de gemeente daar
subsidie voor heeft gekregen. Het speelt nog in de
tijd voor het ontstaan van
de fusiegemeente Kaag en
Braassem. De subsidie voor
een pier, een bedrag van
€ 250.000, was vanuit de
‘regeling kwaliteitsimpuls
Groene Hart’ toegekend aan
de gemeente Alkemade. Een
aantal ondernemers zag er
wel brood in. Er zou ook een
restaurant op komen, met
een tribune op het dak, en
een zwembad. Het is er niet
van gekomen. Er ontstond
discussie over de plek waar
die pier zou komen. Tussen
de twee jachthavens aan de
Plantage, bij de jachthaven
van Watersportvereniging
Braassemermeer of nog
iets verder richting de sluis.
De subsidietermijn verliep,
terwijl de vergunning nog
niet was verleend.
Er waren meer ambitieuze
plannen in die tijd. Al in
oktober 2007 verscheen
het masterplan Braassemerland, waarin werd voorgesteld het Braassemermeer via een lagune naar
binnen te halen, zodat je
met je boot bij het centrum
kon afmeren. De hoofd-

watergang zou tussen het
Noord- en Zuidplein door
komen. Daarvoor moest de
dijk worden omgelegd, een
natuurvriendelijk(er) waternetwerk en een nieuw sluizencomplex worden ontwikkeld. Daar was niet iedereen
gelukkig mee, niet in de
laatste plaats omdat aan
de lagune flink wat hoogbouw (tot negen hoog) zou
verschijnen. De raad gaf
opdracht om alternatieven
te ontwikkelen, waaronder
de meest milieuvriendelijke
variant waarin de dijk langs
de Braassem bleef bestaan.
Ook gaf de raad opdracht
om in dat plan niet hoger
te gaan dan vier hoog, met
hier en daar een uitzondering van zes hoog. Er moest
bovendien meer openbaar
groen in het plan komen en
een pier op de alternatieve
locatie. In de plannen werd
dat ‘een poelenvariant met
een meer dorps karakter’
en ‘een boogvormige pier
(eigenlijk strekdam) in zuidoostelijke richting vanaf de
westzijde van de sloepensluis’. Het werd een heftige discussie. Uiteindelijk
besloot de gemeenteraad
eind 2008 de dijk de dijk te
laten en de ‘poelenvariant’
als basis te nemen voor de
woningbouwplannen.

Maar wat houdt een boulevard voor Kaag en Braassem
eigenlijk in? Volgens Wikipedia is een boulevard ‘een lan
ge, brede, met rijen bomen beplante straat in een stedelijke
omgeving’, maar de term wordt ook gebruikt voor ‘een lange,
aan de zee gelegen wandelstraat’. Kaag en Braassem is geen
stad en ligt ook niet aan zee, maar heeft sinds 2012 op papier
wel een Braassemboulevard. Het is de ambitie van de gemeen
teraad om langs de westoever van het Braassemermeer en de

‘Het achterliggende
Braassemerland geen
onderdeel van het
participatieproces?
Dat is natuurlijk raar’
Wetering een intensieve recreatiezone te faciliteren. De
boulevard moeten we dan ook niet zien als iets wat al
handen en voeten heeft, maar eerder als ‘een visie’, een
‘zone waar op termijn intensieve recreatie mogelijk wordt
gemaakt’. Wat zo’n zone precies inhoudt, is nog niet
duidelijk, maar door de nieuwe woonwijk zal het onge
twijfeld drukker worden op de kade. Bovendien is het te
verwachten dat de plek waar de nieuwe sluis komt, ook meer
mensen en recreanten zal aantrekken, verwacht wethouder
Yvonne Peters, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
Braassemerland. ‘Ik acht het niet ondenkbaar dat er in de
laatste te bouwen wijk ergens plaats zou komen voor een
hotel.’
Deze wijk, de polder ten oosten van de Noorderhemweg – in
de bouwplannen tot nu toe ‘Waterpark’ genoemd – heeft nog
geen definitieve vorm. Het vastgestelde bestemmingsplan
kan, afhankelijk van de woningbehoefte, in de toekomst nog
worden gewijzigd. Het Waterpark is in de oorspronkelijke
plannen vooral bedoeld voor duurdere huizen op grotere
kavels. Maar de vraag kan veranderen, afhankelijk van hoe
de economie zich ontwikkelt. Een plan waarin meer open
baar recreatief groen is opgenomen, zoals voorgesteld door
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de ‘partcipatiedeelnemers’, is hierbij ‘niet onmogelijk’, maar
zal dus worden getoetst aan die marktvraag. Dus op de vraag
of er eventueel meer hoogbouw of kleinere kavels komen,
kan en wil de wethouder nu nog geen antwoord geven. ‘Op
dit moment worden we gehouden aan het bestemmings
plan.’ Er is in het verleden al eens flink verlies geleden op
de ontwikkeling van Braassemerland. De eerste zorg van de
gemeenteraad is nu dat dat verlies niet groter wordt.

Een sluis en drie pijlen

Een definitief plan is er dus nog niet voor de laatste wijk
‘aan de Braassem’. Dus is het ook nog te vroeg voor plannen
om extra recreatief groen te ontwikkelen. Maar ja, de ideeën
voor een boulevard liggen er dus al wel. Wat wel zeker is,
is dat er heel veel nieuwe woningen komen en op termijn
ook een nieuwe sluis. Op een kaart van de nieuwe woonwijk
staan wel drie ‘pijlen’ richting de kade, maar hoe die worden
ingevuld – met een fiets- of wandelpad – is nog onduidelijk.
Even terug naar de plannen voor de inrichting van de
boulevard. Er moet een ‘kader’ komen om die plannen te
kunnen beoordelen. Wat mag er wel en wat mag er niet en
waar mag wat? Het lijkt onwaarschijnlijk dat er voorzienin
gen komen die veel publiek trekken. Daar ontbreekt simpel
weg de ruimte voor. Dan moet je óf het water op óf de polder
in. Zoals het er nu uitziet, zal er een keuze worden gemaakt
tussen gespreid recreëren langs de gehele strook vanaf de
sluis tot aan het einde van de Galgekade, óf geconcentreerd
recreëren op de plek van het huidige zwemstrandje en de
toekomstige nieuwe sluis. Zwemsteigers, uitkijkpunten en
speelplekken: wat daar zou mogen, daarvoor wordt nu dat
kader vastgesteld – waarschijnlijk gebeurt dat in januari.
De ‘tulpensteiger’ is daarbij nog niet van de baan. Wat mee
speelt, is ook het daarvoor benodigde bedrag van € 350.000,
dat voor driekwart wordt betaald door de provincie en de re
gio. Maar dan moet er wel heel snel een besluit worden geno
men, want de subsidieregelingen houden op. Het zou overi
gens niet de eerste keer zijn dat de gemeente een toegezegde
subsidie niet kon benutten (zie kader links).

Vergunning ingetrokken

De grote vrees van bewonersbelang Kaag en Braassem is nu
dat de tulpensteiger er op het laatste moment toch nog komt
en het hele participatieproces is ‘opgetuigd’ om dat geld als
nog te kunnen benutten. Iets dat door wethouder Van der
Wereld ten stelligste wordt ontkend. ‘Ik heb niet voor niets
een vergunningaanvraag voor de steiger ingetrokken’ (zie
kader rechts). Dat was in haar woorden ‘de enige manier
om een zo goed mogelijke participatie mogelijk te maken.’
Dit in de wetenschap dat er nog veel woningen en inwo
ners in Braassemerland bij komen die je niet kunt bereiken.
Ook erkent zij dat de gemeente het, met de kennis van nu,
beter anders had kunnen aanpakken: ‘De gemeenteraad
heeft indertijd een masterplan voor Braassemerland vast
gesteld, waarin de kade niet was opgenomen. We hadden

toen geen vastgestelde plannen, afgezien van de nieuwe
sluis, om iets aan de kade te doen, maar we willen initiatie
ven van inwoners of ondernemers wel faciliteren.’
Het idee van de tulpensteiger kwam voort uit de oude ideeën
voor een pier (zie kader links). Mede op initiatief van een
aantal inwoners werd dat idee door de gemeente uitge
werkt tot een steiger plus uitkijktoren en ingediend bij de
subsidiegevers. Maar het ging, zoals gezegd, dus mis met de
participatie. En het coronajaar 2020 bleek daar ook geen
ideale periode voor. Andere ideeën voor uitvoerbare plannen
zijn er (nog) niet. Daarover is het denken net begonnen en er
staat vooralsnog geen geld voor op de begroting. Wel zijn er
dus – tijdens de participatiebijeenkomsten die wel doorgin
gen – allerlei ideeën ‘opgehaald’ over wat er zou kúnnen op
de toekomstige boulevard.
Maar vooralsnog heeft de gemeente alleen geld gereser
veerd voor de tulpensteiger. Komt de tulpensteiger er niet,
dan komt er voorlopig niets. Daar zullen de mensen van
Bewonersbelang nog niet om treuren en er zullen maar
weinig inwoners van wakker liggen. De nieuwe woningen
aan de voet van de boulevard zijn er immers ook nog niet…

DE VERGUNNINGPROCEDURE

Net zoals iedere inwoner
moet de gemeente een
omgevingsvergunning aan
vragen, als je iets in de
omgeving wilt veranderen.
De omgevingsvergunning
voor de tulpensteiger was
ook al verleend, maar de
gemeente vond zelf dat er
veel te weinig inspraak was
geweest. Dat bleek echter
pas toen er bezwaren tegen
de aanleg van de steiger
werden ingediend. Daarom
besloot de gemeente de
participatie alsnog te laten
plaatsvinden, maar dat gaat
natuurlijk niet lukken onder
tijdsdruk van de juridische
bezwarenprocedure.
Met
een voorstel van de ge
meente om de beslistermijn
uit te stellen, gingen de be
zwaarmakers niet akkoord.
Daarom is gekozen voor het
terugtrekken van de vergun
ning. De bezwaren die in de
officiële procedure zijn inge

bracht, zijn dan ook niet be
handeld. Dit jaar zijn alsnog
drie participatieavonden ge
houden. De gemeenteraad
moet nu, mede op basis van
de inbreng en ideeën van de
inwoners op die drie avon
den, eerst een toetsings
kader vaststellen. Dat is
een document waarin crite
ria zijn opgenomen om te
kunnen toetsen wat er wel
en niet mag op en aan de
toekomstige boulevard. Dat
kan over een steiger gaan,
maar ook over een zwem
strandje,
kleinschalige
horeca, een openbaar toilet
of een fietsenstalling. Er ligt
al een aantal privésteigers
in het Braassemermeer. Of
de tulpensteiger er in de
huidige vorm kan komen en
waar die dan mag komen,
moet uit dat document blij
ken. Het zou dus ook nog
kunnen dat de steiger er in
een gewijzigde vorm komt.
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Saaie dorpen, waar n
gebeurt…
… Dat zou onze gemeente zijn zonder
vrijwilligers. Gelukkig heeft ze er een heleboel.
Ze laten stuk voor stuk de omgeving een
beetje sprankelen én kijken naar elkaar om.
Iets wat juist nu heel belangrijk is.

V

rijwilligerswerk alleen iets voor
gepensioneerden? Nee hoor,
zegt Rianne Hoogeveen, wijkcoach van Tom in de buurt: ‘Iedereen
met een passie of maatschappelijke
drive kan het doen. Vrijwilliger zijn is
iets betekenen voor een ander. Bovendien doe je het ook voor jezelf: voor je
ontwikkeling, omdat je een ritme nodig
hebt in het dagelijks leven of gewoon
omdat je er blij van wordt.’

Vacaturebank

Je haalt er bovendien veel voldoening
uit. Voorwaarde is wel dat je iets doet
wat bij je past. Wie twijfelt, kan bij Tom
in de buurt zijn licht opsteken. Rianne:
‘We hebben een vacaturebank. We kijken ook naar wat je wilt. Stel, je houdt
van dieren, dan kunnen we je in contact
brengen met een dierenorganisatie.
Wij bemiddelen, maar elke organisatie kan ook zelf een vacature plaatsen.
Volgend jaar vieren we het Nationale
Jaar Vrijwillige Inzet. Ook in het kader
hiervan zijn we van plan de vacaturebank nog zichtbaarder te maken. Zodat we nog meer mensen enthousiast
kunnen maken voor vrijwilligerswerk.’
Iets vrijwillig doen hoeft niet altijd op
een vast tijdstip in de week. ‘Geef je
bijvoorbeeld voetbaltraining, dan staat
dat uiteraard vast. Maar als je niet elke

week hetzelfde schema hebt, dan zijn
er ook vrijwillige taken die je initieel
een paar uurtjes op kunt pakken. Van
weleens een klusje tot structureel, het
is maar net wat bij je past en het begint
bij wat je zelf leuk vindt.’

Even niets omhanden

Het belang van vrijwilligers voor de
samenleving is duidelijk: zonder hen
geen glans. In 2020 is er door eenzaamheid een groeiende behoefte aan nieuwe contacten. Mensen krijgen minder
bezoek of kunnen geen kant op doordat activiteiten in dit coronajaar geen
doorgang vinden. Gelukkig zijn er ook
veel mensen die iets extra’s omhanden
willen hebben en daarom juist op zoek
gaan naar een zinvolle tijdbesteding.
Zo ging Virgil de tuin doen bij ouderen
die dat zelf niet meer goed kunnen,
wandelt Ellen elke week met een oudere dame en leert Martine tijdens een
taalwandeling anderstaligen de Nederlandse taal (zie interviews). Alle drie
doen ze dat vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat ze zelf
iets omhanden willen hebben.
De Driemaster en Tom in de buurt zijn
onlangs gestart met De Academie Kaag
& Braassem. Dit is een platform waar
alle vrijwilligers en organisaties die
met vrijwilligers werken terechtkun-

nen voor workshops en trainingen met
een maatschappelijk thema. Inwoners
uit de gemeente worden uitgenodigd
hun kennis te delen en workshops/
trainingen op het platform aan te bieden. De trainingen lopen erg uiteen. Zo
kon je afgelopen najaar leren hoe je een
webinar maakt en stond er een voorlichtingsavond over alcohol, sport en
jeugd op het programma. Op de Facebookpagina ‘Vrijwilligerswerk Kaag en
Braassem’ staan regelmatig nieuwtjes
over De Academie, vrijwilligersvacatures en andere weetjes en tips over vrijwillige inzet in Kaag en Braassem. Een
kijkje nemen op het platform van De
Academie? Kijk op www.dedriemaster.
nu/de-academie.

UURTJE OVER?

Wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Op
www.tomindebuurt.nl/vrijwilligers vind je een vacaturebank met
een overzicht van de actuele vrijwilligersvacatures in Kaag en Braassem.
Weet je niet welk vrijwilligerswerk bij
je past? Doe dan de Talentenscan.
Ook mensen die eenmalig een keer
willen helpen en organisaties die op
zoek zijn naar vrijwilligers vinden
informatie op deze website.
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Helden

r niks

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

jaar woont Martine
(50) in Roelofarendsveen.
Voor haar werk bij een softwarebedrijf
ging ze dagelijks op de ﬁets of met het
ov naar haar werk. Tot ze door de coronacrisis sinds maart thuis moest werken.
Ze had geen reistijd meer, deelde haar
dag anders in en merkte dat ze ineens
tijd had voor het vrijwilligerswerk dat ze
al jaren wilde doen.
Sinds

zeven

Jongerius

‘Ik wist niet goed wát ik wilde. Rianne
van Tom in de buurt stelde voor om taalwandelingen te gaan maken, een initiatief dat hoort bij de Taalmaatjes, die de
bibliotheek Rijn en Venen verzorgt. Eerlijk
gezegd stond zoiets onder aan mijn lijstje. Ik ben geen leraar. Maar het leek Rianne echt iets voor mij, dus ik ben ervoor
gegaan.’ Martine werd gekoppeld aan
Zaynab Alabou, een 46-jarige moeder van
drie kinderen. Zaynab komt oorspronkelijk uit Irak en woont sinds achttien jaar in
Nederland. ‘Ik wil meer contact met
Nederlandse vrouwen en wil graag de taal
beter leren spreken.’
Zaynab woont sinds een jaar in Roelofarendsveen. Ze hoopt met het verbeteren
van haar Nederlands haar kansen op de
arbeidsmarkt vergroten. ‘Het liefst werk
ik in de kinderopvang, maar dat is moeilijk als ik niet vloeiend Nederlands praat.
Ik doe mijn best om straks voor het 1Ftaalexamen te kunnen gaan en voor de
basisdiploma’s voor gastouder. Ik kan ook
veel leren van Nederlandse vrouwen. Ze
zijn heel lief en praten veel. Ik vind het erg
gezellig.’
Omdat Martine het sociale aspect van
haar werk erg mist, is zij ook blij met de
match. ‘In de zomer spreek je je buren,
is er veel contact op straat. Maar nu het
zo somber is buiten, heb ik behoefte aan
meer contact. Ik vind het ook interessant
om meer te weten te komen over Zaynabs
achtergrond. Ik ben onder de indruk van
haar verhaal. We hebben verder geen
doelstelling. Het is ontspannen, educatief en actief, we babbelen gezellig en zijn
lekker buiten. Zo helpen we elkaar.’
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Ellen Edel (52) woont eigenlijk in het Twentse Aadorp. Nu
haar man voor een bouwproject anderhalf jaar in ‘het westen’ is
gestationeerd, besloot het stel tijdelijk te verhuizen naar Roelof
arendsveen. Voor de sociale contacten sloot ze zich aan bij de
Wandelende Tak van loopvereniging Plantaris. Daar ontmoette
ze iemand van De Driemaster, die wel een leuke vrijwilligersklus
voor haar wist.

De Veense Virgil Kraan (31) deed mee aan het project
‘Belbuddy’ van het tijdschrift Margriet, waarbij eenzame
jongeren met lezers konden bellen voor een goed gesprek. Hij
sprak daarover bij een uitzending van Tijd voor Max en werd
geïnterviewd door Grazia en AD Groene Hart.
Met zoveel media-aandacht zou je niet denken Virgil nog niet zo
lang geleden tijden kende dat hij zijn bed liever niet uit kwam. De
coronacrisis hielp niet mee zijn problemen op te lossen. Dat was
hij zat, hij wilde het patroon doorbeken en zocht een maatschappelijk werker op. Deze adviseerde hem vrijwilligerswerk te gaan
doen. ‘Tom in de buurt kwam via de ouderenadviseur met een
tuinproject. Ik dacht: ik probeer het gewoon.’
‘Er was iemand van Tom in de buurt bij ons’, vertelt mevrouw Van
Hameren. ‘Ik vroeg: ‘Heb je geen tuinmaatje voor mijn man?’ Het
was eigenlijk een gekkigheidje. We willen heel graag zelfstandig
blijven wonen, maar mijn man kan niet zo goed meer bukken en is
soms een beetje wiebelig. We hebben een aardige tuin die best wat
onderhoud nodig heeft.’ Tom in de buurt bracht de twee met elkaar in
contact. Sindsdien is Virgil het tuinmaatje van meneer Van
Hameren. Virgil: ‘Als het nodig is, bellen ze mij. Het lichamelijk
werk doe ik en meneer Van Hameren ondersteunt waar hij kan.’
Het liefst zou Virgil afspreken met mensen van zijn eigen leeftijd,
maar daarbij aansluiting vinden, is lastig. Bovendien valt het in
deze tijd niet mee om bijvoorbeeld een kookclub te hebben. Zijn
bezoekjes aan de familie Van Hameren koestert hij. ‘Ik ga hier
geen vriendschap uit halen, maar het is wel gezellig. Ik drink een
bakkie koffie bij ze en maai het gras of haal wat onkruid weg. Het
geeft me veel voldoening.’ Ook het echtpaar Van Hameren is blij.
‘Het is gezellig, Virgil heeft altijd wat te vertellen.’

‘Mijn man heeft geen negen-tot-vijfbaan. Toen de kinderen kwamen, hebben we ervoor gekozen dat ik mijn baan opzegde.
Sindsdien doe ik vrijwilligerswerk. In Aadorp begeleid ik een
aantal wandelgroepen. Niet zo raar dus, dat ik terechtkwam
bij mevrouw Jonkman, die van haar fysiotherapeut meer moet
bewegen. Mevrouw spreekt alleen Duits en dat ligt mij wel. Het is
de bedoeling dat we samen wandelen, maar als het slecht weer
is, blijven we binnen. Zo hebben we elkaar al goed leren kennen.’
Mevrouw Jonkman (81) noemt Ellen ‘wunderbar’. ‘Ik ben een
buitenstaander hier, sinds elf jaar ben ik met een Nederlandse
man getrouwd. Tot twee jaar geleden woonden we de helft van
het jaar in Duitsland en de andere helft hier. In mijn Duitse woning
kon ik niet zo goed de trap meer op, dus we besloten het hele jaar
in de seniorenwoning van mijn man te gaan wonen. Omdat ik de
Nederlandse taal niet goed machtig ben en het lastig vind om
dat op mijn leeftijd te leren, ben ik heel blij dat er zo’n lieve, altijd
levendige dame naar me toe komt.’
Mevrouw Jonkman is niet de enige waar Ellen vrijwilligerswerk
voor doet. ‘Ik kom nu bij drie adressen. Bij deze mevrouw kom ik
eens in de twee weken. Door de loopvereniging heb ik inmiddels
veel contacten in het dorp. Je moet je openstellen. Als ik alleen
in mijn huis blijf zitten, ontmoet ik niemand.’ Mevrouw Jonkman
merkt dit ook op. ‘Ze woont hier nog zo kort en zegt tijdens het
wandelen zoveel mensen gedag. Dat vind ik heel knap. December volgend jaar verhuist ze weer terug naar Twente. Jammer. Ik
moet nog niet aan het afscheid denken.’
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Wonen

Is jouw huis inbraakveilig?

Redactionele samenwerking

Een eigen woning biedt comfort
en natuurlijk veiligheid. Een inbraak
kan dan ook een grote impact
hebben op je gevoel van veiligheid.
Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. Ken jij de zwakke
plekken van je huis?
Waar veel mensen denken dat inbrekers
vooral ’s nachts of ’s avonds op stap gaan,
blijkt het tegenovergestelde. De meeste
inbraken vinden overdag plaats. Dat is
het moment dat mensen niet thuis zijn,
een deur niet op slot is gedraaid of een
raam nog openstaat. Zelf kun je er met
verschillende maatregelen voor zorgen
dat inbreken in de woning niet makkelijk
is. Ontdek onze tips voor de beveiliging
van jouw huis.

LET OP DE ACHTERDEUR

Meer dan de helft van de inbrekers kiest
een deur om binnen te dringen, vooral de
achterdeur is in trek. Niet alleen omdat
ze weten dat daar minder sociale controle is, maar ook omdat bij veel mensen de
achterdeur minder goed beveiligd is. Alle
reden dus om veel aandacht te besteden
aan de beveiliging van uw buitendeuren.
Inbrekers vergelijken woningen in de buurt.
Goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan
de richtlijnen van Politiekeurmerk Veilig
Wonen maakt een woning minder aantrekkelijk voor inbraak. Een slot dat voldoet aan het Politiekeurmerk, is getest en
volgens de regels gemonteerd. Zo’n slot
herken je aan het SKG®-logo, met sterren.
Het aantal sterren geeft de indicatie van
de inbraakwerendheid aan.

STEVIGE KOZIJNEN

Het openbreken van deuren en ramen met
een koevoet of schroevendraaier blijkt
een populaire inbraakmethode. Kunststof
deuren en kozijnen dragen bij aan de
beveiliging van de woning. De kunststof

profielen worden namelijk standaard
versterkt, waardoor een profiel forceren
met tang, boor, glassnijder of schroeven
draaier niet mogelijk is. Daarnaast
beschikt het raamsysteem over een
extra barrière zodat de sluitplaten nog
moeilijkerbereikbaar worden. Bijkomend
voordeel is dat naast inbrekers ook kou en
lawaai geen kans maken om ongewenst
binnen te komen. Dit dankzij de hoge
isolatiewaarde van kunststof.
Een veilig raamelement stelt natuurlijk
ook eisen aan het glas. Inbraakbestendig
dubbel gelaagd of veiligheidsglas is altijd
de beste keuze. Dit is bijzonder stevig glas,
dat bestaat uit meerdere lagen met een
beschermende folie ertussen. Dankzij
zijn stevigheid vormt gelaagd glas een
uitstekende bescherming tegen inbraak.
Daarnaast heeft het nog andere voor
delen; het isoleert goed, ook tegen geluid,
en het houdt UV-straling tegen.

RAMEN OP DE KIERSTAND

Bij veel inbraken via de bovenverdieping
verleent de inbreker zich toegang tot het
huis via een raam dat op de kierstand
staat. Sluit daarom altijd je ramen. Wil je de
kamers ventileren? Zet het raam dan niet

op de ventilatiestand, maar kies voor
ventilatieroosters in de kozijnen. Hiermee
bereik je een constante ventilatie en deze
ventilatieroosters zijn bovendien inbraakwerend.
Meer inbraakpreventietips:
• Draai de deur altijd op slot
•L
 aat de sleutel niet in het slot zitten
• Verlicht je woning
•H
 aal waardevolle spullen uit het
zicht
• Afwezig? Licht de buren in
•V
 ermeld niet op social media of je
voicemail dat je met vakantie bent
•B
 lokkeer schuifdeuren langs de
binnenkant met een stok
Wil je meer informatie? Je bent van
welkom in onze showroom. Of maak
een vrijblijvende afspraak bij je thuis.
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
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Beste vrijwilligers,
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Hartelijk dank voor jullie
fantastische inzet voor
Kaag en Braassem.
Houd moed en fijne
feestdagen!
Jullie zijn goud waard!

AG

&BR

A ASSE M

Aan alle
vrijwilligers van
Kaag & Braassem

Marina van der Velde-Menting

Ken jij de vrijwilliger die:
 Iedere week achter de bar staat met een vrolijk gezicht?
 ‘s Avonds na haar werk nog even achter de laptop kruipt om het wedstrijdrooster te maken?

✔ Een bloemetje langsbrengt bij zijn zieke collega-vrijwilliger?
 Ondanks wind en regen op pad gaat om de jeugd te trainen of in de buurt te werken?
 Drie keer belt naar haar maatje om toch die afspraak voor een wandeling te maken?
 Even langskomt om de deur open te doen van het clubhuis voor de tieners?
 Stiekem koekjes meeneemt voor de groep die weinig geld heeft voor lekkere dingen?
 Met het zweet in haar handen de wethouder aanschiet met een vraag voor haar stichting?
 Zich na het avondeten haast om de bestuursvergadering bij te wonen?
✔ Snel zijn fietsband plakt, omdat hij anders niet op tijd is voor zijn zwemgroepje?

 Hardop mopperend, maar keer op keer het dierenverblijf uitmest?
 Vasthoudend op zoek is naar een nieuwe penningmeester?
✔
 Uren bij het hek staat om de bezoekers van het festival wegwijs te maken?
Ja hoor, dat soort vrijwilligers kom je tegen in
Kaag en Braassem! En zij verdienen waardering en lof.

VRIJWILLIGERS VAN KAAG & BRAASSEM,
HARTELIJK BEDANKT!
H06 SDV Driemaster.indd 42
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jij één
onbetaalbarevrijwilligers
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inKaag
Kaag &
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Knipdeze
dezewelverdiende
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hem
een
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plek!
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‘n Vriendengroep
met goede bedoelingen
Mart noemt ‘de Lions’ een groep vrienden, die samen één doel hebben: een
bijdrage leveren aan het wel en wee
van de inwoners van Kaag en Braassem. De leden komen elke twee weken samen en de fondsen die ze door
het jaar heen met verschillende acties
verzamelen, worden gebruikt om
vooral lokale doelen te steunen.
De onzichtbaarheid van de Lionsclub
zorgt volgens Mart voor een vertekend
imago. ‘Het is geen chique vereniging,
er heerst juist een Hollandse nuchterheid. De relatieve onbekendheid heeft
ertoe geleid dat de gemiddelde leeftijd
van de mannenclub op het moment
vrij hoog is. We zijn toe aan verjonging.
Iedereen die betrokken wil zijn bij de
lokale samenleving is welkom.’

Tekst: Alice Bakker

Redactionele samenwerking

Gemengde vereniging?

Een van Marts eigen doelen in zijn
jaar als ‘acting president’ (de club is
van oorsprong Amerikaans, red.) was
om de mannenclub om te toveren tot
een gemengde vereniging. ‘Helaas
is daar vanwege corona niets van
terechtgekomen.’ Betrokkenheid bij
de maatschappij is een kernwaarde
van de Lions wereldwijd. De leden van
Lionsclub Kaag en Braassem, allemaal
vrijwilligers, ontplooien allerlei initiatieven voor een betere samenleving.
Van de contributie gaat een deel naar
de fondsen. Voor het overige fondsengeld zijn ze afhankelijk van sponsors.
Een van de doelen die de Lionsclub

Lionsclub Kaag en Braassem is
jammer genoeg nog een beetje
onzichtbaar, meent ‘president’
Mart van de Ven. En daar
mag wat hem betreft wel wat
verandering in komen.
steunt, is de Combibus. De Combibus
vervoert ouderen en mensen met een
handicap binnen de regio van Kaag en
Braassem-West van deur tot deur. Ook
haalt de bus in Woubrugge maaltijden
op voor Tafeltje Dekje. Mart: ‘Wij ondersteunen de Combibus en bijvoorbeeld
de Voedselbank niet alleen ﬁnancieel,
twee Lionsleden zijn er ook bestuurslid
en twee zijn er actief op de werkvloer.
Dat weet bijna niemand.’

Kerstpakketten voor ouderen

Dit jaar heeft ouderenbeleid speciale aandacht van de club. Zo wordt de
kerstactie van de Open Tafel-maaltijdvoorzieningen gesponsord door de
Lions. ‘Dit diner, georganiseerd door
Stichting Welzijn Ouderen Kaag en
Braassem, is vooral voor alleenstaande
ouderen die het gezellig vinden om
met elkaar te eten. Door de coronamaatregelen kunnen de gewone Open
Tafels niet doorgaan. Nu ook de speciale kersteditie niet doorgaat, sponsoren de Lions kerstpakketten die aan de
ouderen worden aangeboden.’
Maar Lions doet meer. ‘Zo ondersteu-

nen we bijvoorbeeld de zwemvierdaagse, organiseren we jaarlijks een
golftoernooi en een vredesposterwedstrijd (een tekenwedstrijd voor
kinderen op de basisscholen in Kaag
en Braassem, red.) en stimuleren we
de jeugduitwisseling door jaarlijks een
reis aan te bieden aan een jongere die
zich verdienstelijk heeft gemaakt. En
op 27 juni volgend jaar organiseren we
de ‘Fiets voor je club’-tocht.’
Mart merkt dat corona zorgt voor extra
vereenzaming, maar ook dat het ons
terugbrengt naar saamhorigheid. ‘We
waarderen meer wat we hebben. De
werkende mens is nu veel thuis, daardoor ontstaat er in plaats van werkdruk
thuisdruk. Mensen missen iets, onze
samenleving verandert. Lions wil een
kloppend, warm hart zijn.’ Hij hoopt
dan ook dat er mensen nieuwsgierig
zijn geworden naar de Lions. ‘Nieuwe
leden groeien in de organisatie en
komen met eigen ideeën. Ze investeren
niet alleen in anderen, maar tegelijkertijd ook in zichzelf.’

NEED HELP?

Juist in deze tijd is het belangrijk
dat mensen aangesloten blijven
bij de maatschappij. Elke club of
organisatie die een goed doel steunt
of wil steunen, mag zich melden bij
Lions-secretaris Hugo van der Geest
( hug o@ vande rg e est-ou da de. n l) .
Misschien kan Lions helpen.
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De minibieb uitgelicht! Ankie van der Meer-van Hamme
Carla van Hameren plaatste
aan het Noordeinde in
Roelofarendsveen als een
van de eersten een klein
kastje met boeken om te
ruilen. Inmiddels zijn de
minibiebs door de hele
gemeente te vinden. Dit
bijzondere fenomeen wilde
we graag uitlichten op deze
fotopagina en in dit speciale
nummer. Wat ons betreft een
heldendaad met goed
gevolg.
Noordeinde, Roelofarendsveen

Narcisstraat, Roelofarendsveen

Bateweg, Woubrugge

Poeldijk, Rijpwetering

Lijsterbeslaan, Leimuiden

De Kolk, Oud Ade

Julianalaan, Kaag

Burg. Peeklaan, Oude Wetering

Woudse Hout, Rijnsaterwoude

Rietlanden, Leimuiden

Hier! in de regio daagt Ariënne van der Plas uit topselectie van
mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of meer) naar ons
op te sturen: info@hierinderegio.nl.
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Drie generaties Bakker v.l.n.r.: Peter, Siem, Robin en Teddo Bakker

P

iet maakt gereedschap en
specialiseert zich in constructiewerk voor kassen. Zowel zoon
Siem als schoonzoon Siem treden in de
jaren vijftig toe als ﬁrmant. Door de toenemende vraag naar kasverwarming
en op aanraden van zijn schoonvader,
specialiseert Siem Bakker zich in de
nieuwe technieken, zoals centrale verwarming en later aardgasinstallaties.
Dit alles legt de grondslag van wat we
nu kennen als Vink Installatie Groep.
Peter Bakker, de huidige directeur,
weet niet beter of hij was op het terrein van Vink te vinden. ‘Ik kon net aan
lopen, toen ik al rondstruinde tussen
de spanten voor de kassenbouw, die
in de werkplaats aan het Zuideinde in
elkaar gelast werden. We woonden als
gezin bij de zaak. Naast de constructiewerkplaats was er een garagebedrijf en
een winkel in huishoudelijke artikelen,
speelgoed, witgoed en ﬁetsen.’
Peters oom Siem Vink trekt zich in
1975 terug uit het bedrijf en de winkel
en de garage worden gesloten. Vader
Siem gaat alleen verder en de nadruk

Dat Piet Vink uit Halfweg op 15 mei 1921 aan het
Zuideinde 18 in Roelofarendsveen een smederij
begint, is de start van wat zal uitgroeien tot
de huidige Vink Installatie Groep. Volgend jaar
kan er dus – hopelijk – groot feest worden gevierd
met al honderd jaar technisch vakmanschap.

ligt vanaf dat moment op het installeren van centrale verwarmings-,
gas- en luchtbehandelingsinstallaties.
‘Ik denk dat ik vijftien was, toen mijn
vader aan me vroeg of ik later zijn
bedrijf wilde overnemen. Ik geloof dat
ik meteen ja heb gezegd.’

Een echt familiebedrijf

Peter is de derde generatie en inmiddels werkt zijn oudste zoon Teddo, de
vierde generatie, ook in het bedrijf.
‘Uiteindelijk was ik twintig toen ik echt
startte bij Vink en achtentwintig toen
ik in 1988 het roer overnam’, vertelt
Peter. ‘Er werkten toen zevenendertig
mensen bij Vink, allemaal uit Roelofarendsveen en omstreken. Nog steeds
zijn onze – nu 180 – medewerkers de
kracht van het bedrijf, zij hebben jarenlange ervaring, kennis en kunde.
Kwaliteit moet vanzelfsprekend zijn.
Als je iets maakt, maak je het goed.
Daar stond mijn opa al om bekend.’ Tot
de dag van vandaag is dit het uitgangspunt voor de installaties en dienstverlening van Vink Installatie Groep.

Het is een toegankelijke en platte
organisatie, waar het prettig werken is.
Een echt familiebedrijf waar zelfs veel
medewerkers familie zijn van elkaar.
Onder het regime van Peter maakt het
bedrijf diverse ontwikkelingen door. In
2000 start Vink met sanitaire installaties (loodgieterswerk) in hoofdzakelijk
de utiliteitsbouw. In 2002 verhuizen
ze van het oude centrum van Roelofarendsveen naar een groter pand op het
nieuwe industrieterrein Veenderveld
in Roelofarendsveen. In 2004 nemen
ze installatiebedrijf Kalis uit Woerden
over en in 2007 het bekende Veense
bedrijf Van der Meer Electro. Peter: ‘We
zijn een regionale speler in de installatiebranche en door ons uitgebreide
dienstenpakket zijn we totaalinstallateur. Het voordeel voor onze klanten is
dat wij, met alles onder één dak, elke
opdracht volledig kunnen regisseren. Van het ontwerp tot realisatie en
van klimaat- en sanitaire installaties
tot elektrotechniek, beveiliging, service en onderhoud.’ Dit verzorgt Vink
voor de utiliteitsbouw, woningbouw,
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Bedrijf
Tekst: Alice Bakker
Redactionele samenwerking

‘Als je iets
maakt, maak
je het goed’
tuinbouw, zorg, hotels, de industriële
sector en de particuliere sector, voor
zowel nieuwbouw als renovatie.

Via kolen, olie en gas gaan
we nu naar gasloos

Volgens Peter kun je de honderd jaar
als bedrijf niet halen, als je niet bijblijft.
‘We stimuleren ons personeel altijd te
blijven leren. De techniek gaat zo snel,
wat je nu doet, is misschien over vijf
jaar achterhaald. Mijn vader hield zich
in het begin nog bezig met oliestook,
gas was de volgende stap. Nu wordt
er vooral gasloos gebouwd en onttrekken wij de warmte en koude aan
omgevingslucht of door middel van
bronnen uit de grond.’ Om ervoor te
zorgen dat het groeiende aantal technische functies in de toekomst vervuld
kan worden, wil Vink jong talent bewust laten kiezen voor een technische
loopbaan. ‘Zij kunnen bij ons terecht
voor een stagetraject en krijgen extra
praktijklessen in ons eigen technieklokaal, door de vakmensen uit het veld.
We geven regelmatig gastlessen op

middelbare scholen, om de jongeren
en onze toekomstige technici te laten
zien wat voor uitdagend en relevant
werk de installatietechniek is. Maar
ook het ontwikkelen op latere leeftijd
stimuleren we. Elke medewerker kan
zich blijven ontwikkelen, zodat hij
meebeweegt met de techniek en met
verandering. Daar plukt niet alleen
de medewerker, maar ook Vink de
vruchten van.’
Vink vindt verbondenheid heel belangrijk. De slogan luidt niet voor niks ‘met
trots verbonden’. Dit is terug te zien
aan de medewerkers met lange dienstjaren, er is zelfs een medewerker die
al 47 jaar in dienst is. De betrokkenheid is ook te zien aan de goede band
met leveranciers. En met het sponsoren van goede doelen, verenigingen en
vrijwilligersevents is Vink betrokken
bij de omgeving. ‘Met opdrachtgevers
hebben we langlopende relaties’, aldus
Peter. ‘Mijn vader haalde regelmatig
werk binnen bij Mous van Staveren uit
Aalsmeer, destijds een van de grootste kwekers in ons land. Toen in 1969

de nieuwe bloemenveiling van negen
hectare in Aalsmeer gebouwd werd,
vond bestuurslid Mous ons capabel
genoeg om er de cv-installaties aan
te leggen. Een megaklus voor Vink.
Inmiddels, ruim vijftig jaar later, werken we nog steeds bij de veilingen in
Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Ook
lokale bedrijven als Naktuinbouw en
Heembouw Roelofarendsveen zijn al
zo lang aan Vink verbonden.’

En dan: het jubileum

In 2021 bestaat Vink honderd jaar. Het
hele jaar staat in het teken van dit
jubileum. Er wordt gevierd hoe Vink
is uitgegroeid tot die in de verre regio
bekende totaalinstallateur. Een bedrijf dat duurzame installaties voor
comfortabel wonen, werken en leven
realiseert en beheert. Peter: ‘Wij blijven
ons focussen op integrale oplossingen
voor de installatietechniek. Daarmee
kunnen we een waardevolle bijdrage
leveren aan de belangrijkste ontwikkelingen binnen de installatiebranche;
voor nu én in de toekomst.’
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GEMEENTENIEUWS DECEMBER 2020

U KUNT STEEDS MEER
ONLINE REGELEN

Wij blijven ons als gemeente altijd
ontwikkelen. Zo ook op het gebied van
digitale dienstverlening. U kunt daarom steeds meer online regelen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de verschillende aanvragen die u bij de gemeente
kunt doen, zoals het doorgeven van
de vermissing van een reisdocument,
persoonsgegevens inzien en een horecavergunning aanvragen. Het gemak voor
u als klant staat hierbij voorop.

Oliebollenvet niet in het riool
De tijd van zelf oliebollen bakken is weer aangebroken. Gezellig om met het
gezin samen te maken en natuurlijk heerlijk om op te eten. Let er wel op dat u
het oliebollenfrituurvet niet wegspoelt in het riool. Het riool kan hierdoor verstoppen. Heeft u oliebollenfrituurvet over? Recycle het. Giet de afgekoelde vet- of
olieresten in de originele verpakking, een plastic ﬂes of melkpak. Dit kunt u gratis
inleveren bij het afvalbrengstation of in een gele container bij u in de buurt. Ook
kan het eventueel bij het restafval. Zolang het vet uit het riool blijft, voorkomt dit
verstoppingen in het riool. Hiermee voorkomt u vervuiling van het riool en van de
natuur. Kijk voor meer informatie en tips op www.nietinhetriool.nl.
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.
• Gooi frituurvet en jus niet door de gootsteen.
• Spoel geen vochtige doekjes door het toilet.
• Haal haren uit het doucheputje.

KERSTBOMEN INZAMELEN

Op woensdagmiddag 6 januari 2021
houden we op meerdere plaatsen
in onze gemeente een kerstboominzamelactie. Van de ingeleverde
bomen maken we compost.

INLEVERLOCATIES:

Hoogmade ter hoogte van het trapveld
aan de Van Alcmaerlaan van 14.00 tot
15.30 uur.
Kaag nabij de veerpont van 14.00 tot
15.30 uur.
Leimuiden op het parkeerterrein bij
Het Spant van 14.00 tot 15.30 uur.
Nieuwe Wetering nabij het oude
Cultureel Centrum aan de Achterweg
van 14.00 tot 15.30 uur.
Oud Ade in de speeltuin aan de Abdij van
Rijnsburglaan van 14.00 tot 15.30 uur.
Oude Wetering ter hoogte van de
speeltuin aan de Poelruit van 14.00
tot 15.30 uur.
Roelofarendsveen op het grasveld
hoek Lijsterbesstraat / Europaweg
van 14.00 tot 15.30 uur.
Gemeentewerf Veenderveld 53 van
13.00 tot 15.30 uur.
Rijnsaterwoude bij het voormalig gemeentehuis van 14.00 tot 15.30 uur.
Rijpwetering op het trapveld aan de
Kwakmanlaan van 14.00 tot 15.30 uur.
Woubrugge op het parkeerterrein van
het sportcomplex aan de Bateweg
van 14.00 tot 15.30 uur.
Kijk voor meer informatie op:
www.kaagenbraassem.nl/kerstbomen

Bekijk op onze website www.kaagenbraassem.nl/rioolverstopping de stappen die u
kunt nemen bij een rioolverstopping.

INZAMELEN OUD PAPIER 2021

Cyclus haalt in 2021 op de volgende zaterdagen samen met vrijwilligers oud papier op:
Kaag en Braassem west: Kaag, Nieuwe
Wetering, Oud Ade, Oude Wetering,
Roelofarendsveen, Rijpwetering.
Week 1
Week 5
Week 9
Week 14
Week 17
Week 22
Week 26
Week 31
Week 35
Week 39
Week 44
Week 48

9 januari 2021
6 februari 2021
6 maart 2021
10 april 2021
1 mei 2021
5 juni 2021
3 juli 2021
7 augustus 2021
4 september 2021
2 oktober 2021
6 november 2021
4 december 2021

Kaag en Braassem oost: Bilderdam,
Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude,
Woubrugge.
Week 2
Week 7
Week 12
Week 17
Week 21
Week 25
Week 30
Week 34
Week 38
Week 43
Week 47
Week 50

16 januari 2021
20 februari 2021
27 maart 2021
1 mei 2021
29 mei 2021
26 juni 2021
31 juli 2021
28 augustus 2021
25 september 2021
30 oktober 2021
27 november 2021
18 december 2021

Kijk voor meer informatie over de afvalinzameling op de website van Cyclus:
www.cyclusnv.nl (vul uw postcode in).

www.kaagenbraassem.nl
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KERSTWENS VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Inge vd Meer

Marina van
Velde-Ment der
ing
Ik be

n trots op
de manier
waarop o
nze inwon
ers met
de corona
periode o
mgaan.
De besme
ttingsgraa
d is in
onze gem
eente lang
laag
geweest,
omdat ied
ereen
zich goed
aan de m
aatregelen hield.
Helaas zij
n ook de
cijfers bij
ons net als
in de
regio geste
gen. Het is
een
lastige tijd
, maar ik d
oe een
verder be
roep op u
w uithoudingsverm
ogen: blijf
gezond
met elkaa
r en blijf d
e regels
volhouden
! Ook dan
is een
mooie kers
t mogelijk
!

ze energieIk ben trots op on
ers
coaches die inwon
tips en
belangeloos met
hun wonintrucs helpen om
en! Voor
gen te verduurzam
aag samen
2021 kijken we gr
we hier
met u verder hoe
pen in kunnog grotere stap
samen
nen zetten. Om zo
Kaag en
tot een duurzaam
en. Heel
Braassem te kom
gewenst!’
ﬁjne feestdagen

Yvonne Peters

Petra vd Wereld

Ik ben er trots op dat de vrijwilligers van alle verenigingen, maar ook de mensen
van De Driemaster en Tom
in de buurt ondanks de
beperkingen vanwege
corona toch zoveel wel
hebben laten doorgaan!
Die creativiteit om binnen
de maatregelen zaken voor
elkaar te krijgen is prachtig.
Ook de realisatie van het
AmandiHuis is een hoogtepunt van 2020. Laat 2021
het jaar zijn van ‘terug naar
een vernieuwd normaal’.

Geweldig hoe
onze ondernemers met hu
n tomeloze
inzet steeds m
aar doorgaan
om in deze la
stige tijd toch
een goede wer
kgever te zijn
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Onze lokale CoolProfs helden wensen u fijne feestdagen!
Wij zoeken nog meer lokale helden om ons team te versterken.
Kom solliciteren bij CoolProfs.
www.CoolProfs.com

Fotostudio
Veefkind

www.FotostudioveeFkind.nl

Groencentrum

Voor al uw schilderen behangwerk!

Team
De Veense Bukker
wenst u
fijne feestdagen.
Ook in 2021 staan we
weer voor u klaar
met tips voor de tuin,
mooie boeketten,
afscheidsbloemen
en meer.
Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.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

op
afspraak
geopend

dinsdag t/m zaterdag

knippen

kinderen
tot 5 jaar €14,00
6-12 jaar €15,50
13-17 jaar €17,00
volwassenen Advertentie Hier!.indd
€ 20,00

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

Kijk op FACEBOOK
voor een ‘last minute’
knipafspraak bij
MARLEEN VAN RUITEN

1

07-11-11 06:48

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

Floraweg 40
Roelofarendsveen
Maikel van Veen
Martin van Veen
06-52 66 88 51
06-22 90 70 31
071-3315062
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
Martin
van Veen
Martin van Veen
06-52
66
88
06-52
51
66
88
51
06-22
90 70
06-22
31 90 70 31
marleenvanruiten.nl
Facebook.com/
Roelofarendsveen
marleen.vanruiten
www.mmvanveenschilderwerken.nl
Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
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COLOFON

Column Patrick Deters

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

Helden!

Ilse van Staveren
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

In mijn wereld heb ik drie soorten helden. Mensen die mooie dingen doen en
superhelden in een spandex pakje, met hun onderbroek aan de buitenkant
en een cape om. Én mijn vader, die heeft gewoon zijn eigen categorie.
Ik kan genieten van superheldenﬁlms. Veel spektakel, niet al te veel plot
en visueel fantastisch. En ik kan me vreselijk vermaken met lezers van
superheldenstrips. Heerlijk als er twee vrienden kibbelen over het schild
van Captain America, dat in het Marvel Cinematic Universe is gemaakt van
‘vibranium’, een metaal dat alle trilling absorbeert. Die, als dat schild dan
in de ﬁlm stuitert van boom naar rotsblok, langs drie slechteriken en weer
terugkomt aan de arm van Captain America, gezamenlijk uitroepen: ‘En dat
kan dus niet!’ Ik hartje nerds!

per jaar in de gemeente Kaag en 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 en
Bezorging Maasstad.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden

Maar er zijn ook echte helden. Grote groepen die zich dit jaar uit de naad
hebben gewerkt. Mensen in de zorg, verpleging, geneeskunde, handhaving,
veiligheid en meer. Dat zijn mijn helden in het dagelijks leven. En dat zijn
de mensen die we structureel de laatste jaren minder geld zijn gaan geven.
Onder de druk van privatisering en moordcontracten met zorgverzekeringen hebben we deze helden in hun onderbroek laten staan. Maar nu is het
duidelijk: minder geld naar bestuurslagen en meer geld naar de uitvoerders.
Dit jaar hebben we ook mooie helden leren kennen die opstonden voor
hun naasten. Mensen die sponsorﬁetstochten hebben georganiseerd om
geld in te zamelen voor het ziekenhuis waarin ze terechtkwamen nadat ze
corona kregen. Mensen die bij anderen gratis voedsel of soep gingen brengen,
omdat deze mensen het nodig hadden. Of mensen die gewoon extra handjes aanboden in de zorg of bij teststraten. Allemaal echte helden.

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

Én dus mijn vader. Hij is inmiddels ruim acht jaar niet meer bij ons. Ik heb
het hem misschien niet vaak genoeg gezegd, maar als ik nu aan hem
terugdenk, is hij mijn held. Hij werkte hard, zorgde goed voor mijn moeder
en ons, stond voor anderen klaar, had een bulderende lach en kon van het
leven genieten. Ondertussen maakte hij zich vaak zorgen, kon hij heel boos
worden en had hij ook zijn eigen angsten. Toch was hij er voor ons en voor
z’n andere dierbaren. En ik heb hem vaak genoeg in zijn onderbroek zien
staan…

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, Plus,
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, grote bek tijdens de oudejaars, in bezit van cape en
onderbroek en slecht ietsje minder aantrekkelijk in spandex. Tot tijdens
de online oudejaarsconference!

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

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

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