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KIJK VOOR HET ACTUELE AANBOD OP
www.dedriemaster.nu/de-academie/

Als bewegen
niet vanzelfsprekend is:

DE ACADEMIE is het nieuwe kennisplatform
in Kaag en Braassem van workshops en
trainingen met een maatschappelijk thema ...
C

... voor en door vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en overige inwoners. Een zeer
gevarieerd aanbod! Deelname is bijna altijd gratis.
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Beter in bewegen

DE ACADEMIE = KENNIS DELEN,
ERVARINGEN UITWISSELEN EN
VAARDIGHEDEN OPDOEN!
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COMING UP! EEN GREEP UIT HET AANBOD VOOR JONG EN OUD :
• Wat moet je regelen als je 18 jaar wordt of op jezelf gaat (18- / 18+)
• Info over landelijke en gemeentelijke regelingen, goed voor de portemonnee!
• Workshop Goed omgaan met dementie;
• Grenzen stellen aan je vrijwilligerswerk;
• Oppascursussen voor 12+ en 14+ (driedelige cursus);
• Masterclass Hiphop in je bieb: rapper, dichter, artiest, vlogger of blogger? 15+;
• Bijeenkomst Zelfzorg en ontspanning voor mantelzorgers.

INITIATIEF
VAN:
DE DRIEMASTER
TOM IN DE BUURT

Info, aanmelden of aanbieden
van een workshop training?
Frederike Schüller f.schuller@dedriemaster.nu

Fysiotherapie

Manuele therapie

Sportfysiotherapie
& sportrevalidatie

Orthopedische
revalidatie

Geriatrische
fysiotherapie

Arbeids
fysiotherapie

Orofaciale
fysiotherapie

Oedeemtherapie
& wondzorg

Herstel na kanker

Acupunctuur

Ergotherapie

Sportmassage

T: 071- 33 134 50
E: secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl

Fysiotherapie Alkemade
Lucas van Leydenlaan 2B
2371 RW Roelofarendsveen

www.fysiotherapiealkemade.nl
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Online bestellen?
► Wandel‒Geest.nl

De specialist in Lowa wandelschoenen
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Buiten sporten op de Elliptigo!

Elliptigo is een combi van hardlopen, fietsen
en crosstraining. Trainen op een Elliptigo is
low-impact doordat je geen schokbelasting
hebt op je gewrichten.
Stand Up Biking is een bijzonder leuke en
effectieve manier van bewegen. Dus Go!
Go-SUB heeft prive en groepsritten, komt ook op locatie!
Mooie routes in Kaag en Braassem en omgeving!
Kijk op www.go-sub.nl voor meer info
Bel/App 06 40 267 176

Comfortabel, productief en
representatief onderweg

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

Gewoon in uw eigen auto

Scan de code en
regel uw offerte
in 5 minuten

Maikel van Veen
06-52 66 88 51
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
51
66 88 51
https://chauffeur.simonholscher.com06-52 66 8806-52

chauffeur@simonholscher.com
06 - 14 72 80 60

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

Roelofarendsveen

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
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Joyce Huigsloot

‘Voetbal is mijn grote passie. Ik speel nu
alweer dertien jaar bij WVC. Het gevoel van
‘wij tegen alle anderen’ is waarom ik die
sport zo leuk vind. Het brengt twee teams
samen met een gezamenlijk doel: winnen.
Gefocust de wedstrijd beginnen en
strijden voor die drie punten. Soms
lukt dat, soms ook niet. Tegenslagen
en frustraties horen bij het spelletje.
Als team moet je daar doorheen en je
bespreekt samen de tekortkomingen
die tijdens de wedstrijd opvielen. Teambuilding is de route naar het succes, dat
is wat ik geleerd heb tijdens het schrijven
over het stuk van de sportcoaches. Elke
schakel in het team is belangrijk.’
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KARTREKKER VAN HET SPORTAKKOORD

William Slotboom
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‘Aanvankelijk was ik gevraagd voor het
Sportakkoord vanwege mijn expertise op
het gebied van genderidentiteit en sport.
Ik zie mezelf eerder als een projectleider
en verbinder. Wat mij betreft gaan we de
komende twee jaar van een document
naar een echte beweging, op weg naar
respectvol sporten, naar inclusief sporten, naar een vitaal en gezond Kaag en
Braassem. Ik ben al jaren actief als hardlooptrainer/buddy met Leidse studenten, met visueel beperkte personen, met
bewust hardlopen, als vertrouwenscontactpersoon. En als lifecoach begeleid
ik personen die zoekende zijn naar hun
genderidentiteit. Ik hoop echt met sportaanbieders, sporters, ondernemers en
inwoners iets neer te zetten wat blijft.
Je mag me altijd mailen of bellen!’
w.slotboom@dedriemaster.nu
06-3829 4306.
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Hier! en Daar!
We mopperen wat af op de politiek
(en dat mag)
Nieuwe koers voor Wagenaar
De aftrap van het sportthema:
Ook het rijk vindt bewegen belangrijk
Goede berichten: ‘Er is budget om te
regelen wat clubs nodig hebben’
De clubliefde van Nienke voor Dunkinn
‘Voor negen uur ’s ochtends krijg je
dubbele punten!’ Deze Kaag en
Braassemers bewegen graag
De clubliefde van Jan, Joyce en Dammes
voor ROAC
Blind, homo of eenzaam:
iedereen doet mee!
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En nu écht: de sportverkiezingen
van 2019 komen eraan
I mijn sport. En dit is waarom
Veiligheid gaat ook coaches aan
Een sportieve Ploeg
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SVKB: ‘Bewegen is key!’
Gemeentenieuws
De week van: Ernst Rodewijk
Column Patrick

De coverfoto werd deze keer
gemaakt door: Giovanni Angenent
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VANAF NU!
Scan & Go

Niet in de rij staan; reken bij
één van de Scan & Go palen
zelf je boodschappen af.
Da’s makkelijk en snel
boodschappen doen...
Alleen
PIN-betalingen
mogelijk

/plusrveen

Kijk voor de actuele openingstijden op plus.nl

Van Dijk / Noordplein 25 // Roelofarendsveen // T: 071 3312139
VA
Veenderveld 62
Roelofarendsveen
info@razendbouw.nl

AAN ELK DETAIL
WORDT GEWERKT
Bij ons kunt u terecht voor ieder formaat
project. U krijgt een persoonlijke aanpak

vanaf de 1e paal tot aan het laatste likje verf.
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Wij onderscheiden ons in nieuwbouw, verbouw,
renovatie, utiliteit en interieurwerk. Ga naar onze
website om referentie projecten te bekijken.
Neem contact op en ervaar wat
wij voor u kunnen betekenen!

MEEWERKEND
UITVOERDER

ALLROUND
TIMMERMAN
GA NAAR
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Voorwoord
Groencentrum

Ondanks de lockdown zijn
we bereikbaar voor
bestellen en afhalen via
info@deveensebukker.nl
071-3312673 of
06-41933859
Instagram en Facebook
Boeketten staan
dagelijks in de kraam
bij de ingang.
Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl
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Voor al uw schilderen behangwerk!

Schaatsen is ook een sport
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is Kaag en Braassem gehuld in
een witte deken van sneeuw en zijn sommige waaghalzen al het ijs op geweest
(later dat weekend zouden er duizenden volgen). Zodra de temperatuur
onder nul komt, ontstaat er in Nederland een bijzondere koorts. De schaatsen
worden opgezocht en alvast geslepen, want: je weet maar nooit. Ik had het al
een keer voor de grap gezegd: ‘Zul je zien dat we straks een Elfstedentocht kunnen schaatsen en dat die dan niet door kan gaan vanwege corona; hoe zuur zou
dat zijn!’ Maar voor een Elfstedentocht zijn er echt wel heel wat nachten vorst
nodig. Wij zijn nu blij met onze tochtjes door de polder en over de plassen. Ik
ben een novemberkind en zodra ik kon lopen, werd ik door mijn moeder meegenomen het ijs op. Zelf was ze dol op schaatsen, ik zie haar nog zwieren over
het ijs. Ook het rondzwieren heb ik van haar geleerd.
Dit nummer van Hier! gaat over sport en bewegen, zeker in deze tijd heel belangrijk. Vanuit de overheid is er het zogenaamde Sportakkoord, waarbij gemeenten
er samen met verenigingen voor moet zorgen dat iedereen kan en gaat sporten.
Dat iedereen welkom is bij een vereniging, inclusiviteit wordt dat genoemd, is
nog niet altijd vanzelfsprekend of makkelijk. Soms is een drempel te hoog en
heb je hulp nodig. Maar het Sportakkoord is zoveel meer. Het is ook belangrijk
dat je je veilig voelt bij een vereniging, maar hoe zorg je daarvoor als coach of
trainer? We interviewden hiervoor twee doorgewinterde docenten, die hun tips
geven. Het is echt leuk om voor een groep te staan om trainingen te geven, weet
ik uit ervaring, en dan zijn handvatten altijd ﬁjn!
Sporten en de sportverenigingen zijn heel erg belangrijk, niet alleen om gezond
te blijven, maar ook zeker voor het sociale aspect. Om een voorbeeld te noemen, ik interviewde en fotografeerde Laura van der Meer van TTV Play Fair, zij
is in een roerige tijd voorzitter geworden. Hoe houd je je club een beetje levend
en zorg je ervoor dat de leden blijven? Want heel vaak is de derde helft toch
een belangrijk onderdeel van de vereniging, van het clubgevoel. Maar ook: hoe
kom je je leden tegemoet wanneer ze niet kunnen trainen en de huur van de
sporthal doorloopt, waarvoor je de contributie wel hard nodig hebt? Gelukkig
heeft Sportbedrijf Kaag en Braassem hierbij een beetje geholpen. Maar ook het
NOC*NSF en de verschillende sportbonden hebben regelingen waar verenigingen bij terecht kunnen voor compensatie voor tegenvallende inkomsten. En ook
de gemeente heeft zo’n regeling in het leven geroepen, voor wanneer je niet
terecht kunt bij de bestaande regelingen. Hierover lees je alles op pagina 41.
Nu maar hopen dat we weer snel met elkaar kunnen gaan sporten, want ook ik
mis niet alleen de derde helft.
Veel leesplezier!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90
H01 Voorwoord JH.indd 5

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

Anique Morsink en Jitske Zieverink verhuisden beiden voor de
liefde vanuit het oosten van het land naar het westen. Anique
naar Roelofarendsveen, Jitske naar Nieuwe Wetering.
Anique ontmoette haar vriend op de Zwarte Cross, het grote
motorcross-muziekfestival in de Achterhoek. Jitske ontmoette
haar vriend toen zij met een bevriend stel carnaval vierde in
haar geboorteplaats. Beide vrouwen wonen nu een jaar hier. De
achternamen van Anique en Jitske verklappen al meteen hun
achtergrond. ‘Ink stamt af van enk en dat betekent boerderij. Als
een achternaam op ‘ink’ eindigt, weet je dat diegene uit Twente
of de Achterhoek komt’, vertelt Jitske. Eigenlijk hetzelfde als dat
je weet dat namen als Koek, Van der Poel of Huigsloot uit deze
buurt komen.

MEGAFAMILIEMENS

‘In het begin keek ik
elke keer omhoog als er
wéér een vliegtuig over
kwam vliegen’

Jitske: ‘Ik heb Anique pas hier leren kennen. Via onze mannen,
die elkaar al wel kenden. Ja, we hebben veel steun aan elkaar
nu we hier ver van familie en oude vrienden wonen.’ Ze rijdt heel
vaak de anderhalf uur naar haar ouders, maar nu met corona en
de lockdown is dat wel minder. ‘Als ‘megafamiliemens’ zaten wij
elke zaterdagmiddag om vijf uur met de hele familie, zo’n vijftien mensen, bij elkaar met een wijntje. En dan ’s avonds met
de vriendinnen stappen. Ik dacht altijd dat ik het erf van mijn
ouders niet af zou gaan. Dat ik daar altijd zou blijven wonen. En
kijk mij nu eens. Gelukkig lopen ook hier veel mensen de deur plat.
Mijn vriend heeft een grote vriendenkring en ik heb hier ook een
vriendinnengroep. Maar elke keer als er iemand komt, weet je:
het is niet mijn familie.’
Anique heeft net zo’n sterke band met ‘thuis’ en contact
haar familie bijna dagelijks via facetime. ‘Het zijn de
spontane dingetjes die je mist. Jitske snapt dat. Als
ik het even moeilijk heb, kan ik bij haar mijn ei kwijt.’

VEEL OVEREENKOMSTEN

Anique, die in een praktijk voor orthodontie
in Lisse werkt, en Jitske, juf op een basisschool in IJburg, vermaken zich prima in
hun nieuwe dorp. ‘Ik heb niet het idee dat
ik in de Randstad woon’, aldus Anique.
‘Er zijn veel overeenkomsten met de
dorpen waar wij woonden.’ Behalve dan het
water. Jitske: ‘Dat hebben we in de
Achterhoek niet. Ik ben verknocht aan
mijn man én aan dat water.’ Toch blijven
ze ‘meisjes van het platteland’, zoals ze
zelf zeggen. In het begin keken ze elke
keer omhoog als er weer een vliegtuig
over kwam vliegen. Dat nieuwe is er nu
wel vanaf. Anique: ‘Maar als mijn familie
langskomt, kijken ze nog steeds altijd naar
die vliegtuigen. Dat zijn ze niet gewend.’

6
H1 Hier en Daar JH.indd 6

16-02-2021 10:12

Daar

Paulien Boers, geboren en getogen Oude Weteringse, is samen
met haar vriend Vincent in het Overijsselse Dalfsen gaan wonen.

Hoe is het met...

‘Ver weg? Afrika is ver weg. Dalfsen ligt maar 150 kilometer bij
Oude Wetering vandaan. En hier heb je ruimte, die betaalbaarder is dan in het Westen van het land. We hebben jaren gezocht
naar een plek met meer ruimte om het huis. Die ruimte hebben
we nodig voor onze dieren. Ik heb een eigen paard, die in
het pension stond bij de manege in Nieuwe Wetering.
Daarna kreeg ik nog een afgekeurd manegepaard,
die niet meer in de manege kon rijden, maar nog
jong genoeg was als vriendin voor mijn paard. We
keken overal in de buurt: Woubrugge, Voorhout
en Noordwijkerhout. Maar die plaatsen bleken
gewoon te duur voor ons.’

Tekst: Gijs Korevaar

DIEREN OPVANGEN

‘Eigenlijk wilde ik mijn buurt en mijn huis
niet uit. Totdat in 2018 kort na elkaar twee
collega’s verongelukten. Toen begon ik
te denken: áls we deze droom hebben,
moeten we verder kijken.’ De twee zijn op
veel plekken in het Oosten van het land
gaan kijken: van Hellendoorn en Rijssen
tot uiteindelijk dus Dalfsen. ‘Ik werk bij
een bedrijf met een vestiging in Nunspeet
en mijn werkgever vond het prima dat ik
vanuit die vestiging ging werken. Alles
klopte gewoon.’
Vincent en zij wonen nu in het buitengebied
van Dalfsen. Samen met twee paarden, twee
pony’s en een stel katten, kippen, kalkoenen,
eenden, ganzen en papegaaien. In Oude Wetering
hielpen ze al bij de opvang van beesten die bij de
dierenambulance terecht waren gekomen. En dat doen
ze in hun nieuwe woonplaats ook weer. ‘Mensen brengen
de dieren hierheen en die proberen we dan op te lappen.’

OH, DAT HAVENTJE

Mist zij nog dingen uit Oude Wetering? ‘Mijn vrienden komen hier
gewoon langs. Dat mis ik dus niet per se. Wat ik wel mis, is het
gewone praatje op straat, in de winkels. Dat moet voor ons nog
groeien. En de bloemenstalletjes op de Baan en de Sotaweg. Die
heb je hier niet. Drie bossen tulpen voor vijf euro; bloemen kosten
hier veel meer. Oh, en het Haventje, zo’n kleine, knusse, bruine
kroeg. Die hebben we hier nog niet gevonden.’
Ze kregen de sleutel van hun huis ook pas in april 2019. ‘Daarna
hebben we veel en lang geklust, dus we hebben nog niet veel
kunnen ontdekken. Maar het is niet alleen een kwestie van missen. Ik krijg ook heel veel terug in deze nieuwe omgeving. Je hebt
hier ruimte en rust. Het is niet zo gejaagd. De mensen staan altijd
voor elkaar klaar als er iets is. Het knusse en dorpse vind ik hier
nog. In de Veen is de laatste tien jaar toch heel veel veranderd. Er
is zo veel gebouwd. Het is bijna een stad geworden.’

‘Ver weg? Afrika is pas
ver weg. Dalfsen ligt
maar 150 kilometer bij
Oude Wetering vandaan’
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Politiek

Mopperen

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

op de politiek
mag, hoor!
‘Altijd mopperen op de politiek. En als iemand dan desondanks z’n nek
uitsteekt en de politiek in gaat, dáár dan op gaan mopperen. Zijn we
goed in, in Nederland.’ Het Instituut voor Publieke Waarden twitterde
dit bericht in januari 2021. Hier! weet niet hoe jij hierover denkt, maar
de twee meest ervaren wethouders van Kaag en Braassem zijn het er
op Twitter van harte mee eens. Yvonne Peters (VVD): ‘Helaas al
te waar. Mopperen over afval, veiligheid van de wegen, communicatie
participatie…’ Ja, het mag volgens haar zeker, ‘maar meld je dan
eens aan bij een politieke partij en neem ook de verantwoordelijkheid
voor moeilijke besluiten. De gemeente zijn we samen!’ Floris
Schoonderwoerd (Pro K&B) sluit zich bij Yvonne aan: ‘Kom meedoen,
de gemeente is van iedereen.’

O

phouden met mopperen en lid worden van een
politieke partij? Waarom zou je dat doen, vraagt
inwoner Marcel Hoogendoorn en voorzitter van
stichting Groen Licht uit Woubrugge zich af: ‘Om
je mening te geven hoef je toch niet gelijk de politiek in?
Participatie is bedoeld om als burger meer invloed en zeggenschap te krijgen, maar de burgers blijven het idee
houden dat er nauwelijks naar ze wordt geluisterd. Dat heeft
niks met klagen te maken.’ Patrick Deters van Luid Kaag
en Braassem uit Oude Wetering heeft, zo laat hij weten op
Twitter, ‘helemaal geen behoefte om me vast te leggen aan
een politieke stroming.’ Ook hij is niet tevreden over de
participatie en inspraak. Hij weet ook wel dat participatie

niet automatisch betekent dat je mening gehonoreerd
wordt, maar het is volgens hem ‘opvallend hoe weinig er
geluisterd wordt als het niet in de belangen van de politiek
past. Daarnaast is het ook heel frustrerend dat er zoveel achter gesloten deuren besloten wordt en geen openheid van
zaken wordt gegeven als erom gevraagd wordt.’ En, voegt hij
toe: ‘Het blijft dan heel moeilijk om gemotiveerd te blijven
om actief bij te dragen.’
Natuurlijk wordt daar vanuit politieke hoek weer op gereageerd. Je hoeft ook niet lid te worden en mopperen op
de politiek mag wel hoor, maar ja, het is in coronatijd ook
moeilijk om alles te volgen. Zo zijn heel kort samengevat
de reacties van enkele wethouders en raadsleden. Plus: de
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gemeente heeft toch erg haar best gedaan om de inwoners
zo veel mogelijk bij de besluitvorming te betrekken. Soms
gaat dat niet goed, zoals bij de Tulpensteiger in de Braassem,
maar dat is rechtgezet. De inwoners zijn gehoord, hebben
inspraak gehad, er zijn gezamenlijk ideeën ontwikkeld wat
wel en niet mag op de Braassemboulevard en er zijn ook nog
ideeën aangereikt om Braassemerland groener en recreatief
aantrekkelijker te maken.

Gesloten dossiers

Moet je lid zijn van een politieke partij om begrip op te
kunnen brengen voor de besluiten die worden genomen?
Die vraag blijft toch hangen. Patrick Deters: ‘Ik mis vaak
onderbouwing van keuzes in adviezen, besluiten participatie
en stemmingen. Ik zie een
richting, maar ik snap niet
waarom bepaalde dossiers
gesloten blijven of niet
inzichtelijk zijn voor de
inwoners.’ Yvonne Peters
trekt zich die kritiek aan:
‘Heel terecht dilemma’s waar
wij dagelijks mee worste
len. En dat nu alles digitaal
moet, maakt het niet mak
kelijker om eens goed door
te praten over het hoe en
waarom. Maar weet dat wij
als college en raad constant
de
verantwoordelijkheid
voelen om het goede te doen
en uit te leggen.’ Raadslid Gino Wesselman (D66) vult aan:
‘Ieder college en raadslid is bereid om dilemma’s te bespre
ken en genomen keuzes uit te leggen. Al dan niet bij een kop
koffie.’
Floris Schoonderwoerd: ‘Mopperen en meningen hebben
mag uiteraard, maar meedoen is beter. Iedereen mag kritiek
hebben, graag zelfs.’ Floris komt met plezier voor een goed
gesprek eens bij je op de bank zitten. ‘Alle vormen van con
structief meedoen zijn geweldig, dat hoeft zeker niet per se
vanuit de politiek.’
Maar dan moet je wel een beetje je best doen, vindt Alwin
Koek, die actief is in de VVD: ‘Controleerbaarheid willen
vraagt wel enige inspanning. Volgens mij organiseren alle
fracties openbáre vergaderingen, je hoeft geen lid te zijn van
een partij om daarbij aan te schuiven.’
Anja de Rijk, fractievoorzitter bij het CDA, vond in decem
ber al dat mensen die serieus willen participeren ook lokaal
actief zouden moeten worden in de politiek. Bovendien: ‘De
zwijgende meerderheid hoor je bij participatie vaak niet;
het zijn vaak alleen de tegenstanders.’ Natuurlijk is ze niet
tegen inspraak en participatie. ‘Ook het CDA ziet graag
dat de gemeente zorgt dat inwoners vooraf over plannen
worden geïnformeerd, zodat zij zonder informatieachter
stand kunnen deelnemen aan de besluitvorming’, zo leest

Hier! op de site. En ook het CDA heeft na de verkiezingen de
‘Samenwerkingsagenda, maak meedoen mogelijk’ onder
tekend (zie kader).

Groene golf-ambtenaar

Inwoners moesten worden uitgedaagd om eigen initiatieven
in te dienen. Het idee was om daar met een initiatievenfonds
en dorpsbudgetten geld voor beschikbaar te stellen. Maar
de praktijk blijkt weerbarstig, want wat moet je als gemeen
te allemaal doen om ervoor te zorgen dat inwoners kunnen
deelnemen aan de besluitvorming over plannen, laat staan
dat ze zelf plannen ontwikkelen en gaan uitvoeren? En
hoeveel geld heb je daarvoor over? Het plan voor het Veense
Hout is al in 2018 mislukt door een gebrek aan geld en goede
begeleiding. Ruim twee jaar
later heeft de gemeente
raad, op initiatief van Gino
Wesselman (D66), besloten
die begeleiding te verbe
teren. Er komt een zoge
naamde groene golf-ambte
naar. Deze ambtenaar moet
inwoners
als
sparring
partner ondersteunen en
helpen de juiste stappen op
het juiste moment te zetten.
Wethouder Floris Schoon
derwoerd daarover in het
blad Binnenlands Bestuur:
‘Dit proces is in lijn met
wat we in de toekomst gaan
doen. Een coördinerend ambtenaar in een onafhankelijke
rol.’ Wanneer die ambtenaar er komt en of en hoe dit gaat
werken is echter nog niet duidelijk. In 2020 zijn er overigens
ook geen initiatieven ingediend.

‘Controleerbaarheid willen
vraagt wel enige inspanning.
Je hoeft geen lid te zijn
van een partij om
bij openbáre vergaderingen
aan te schuiven’

Participatie-moe

Als je de gemeentepolitiek een beetje volgt, kun je je niet aan
de indruk onttrekken dat de partijen een beetje participa
tie-moe zijn. Ruim twee jaar na de realisatie van de Samen
werkingsagenda hebben de raadsleden opnieuw vastgesteld
dat ze inwoners in de toekomst ‘willen uitdagen om mee te
denken en initiatieven in te dienen’, maar ze vinden eigen
lijk ook dat het redelijk goed gaat. Van de vijf partijen in de
raad is alleen D66 minder tevreden. Nick van Egmond had
gedacht dat D66 wel steun zou krijgen van Pro K&B, maar
daarin werd hij teleurgesteld. De partij met de grootste
achterban op Facebook (zie kader), en die volgens de eigen
site ‘is opgericht om de kennis en kunde van de bewoners
meer te gebruiken en inspraak zoveel mogelijk aan de voor
kant te organiseren’, stemde tegen een aantal voorstellen,
die zo uit haar eigen partijprogramma leken te komen. Hans
Klink vond ‘dat we niet moesten gaan bouwen aan de tweede
verdieping als het fundament van het gebouw er nog niet
stond.’ Ervaringen met de geringe deelname van inwoners aan
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participatie in zijn eigen wijk speelden daarbij een rol. Nick
van Egmond vindt dat het te vaak bij woorden blijft: ‘Als
we over inwonerparticipatie praten zijn we het vaak eens.
Maar als het echt moet gebeuren en besloten moet worden,
dan gaan de ambities overboord. Er lijkt angst te zijn om
als raadslid een stap terug te zetten en de inwoners echt te
betrekken. Dat vind ik jammer.’
De burgemeester concludeerde bij de laatste vergadering
‘dat het, zoals het nu gaat, redelijk goed gaat, maar dat er
altijd geleerd kan worden.’ Wát er beter kan, moet nog
worden onderzocht. Er volgt nog een evaluatie van de
participatieopgave. De afgelopen jaren is vooral veel tijd en
geld besteed aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Inwoners werden uitgedaagd om mee te denken over
het gemeentelijk beleid in de komende tien jaar. Zo werden
er spandoeken met uitdagende teksten opgehangen. Ook
werd een festiviral georganiseerd en een inwonerspanel
van 985 inwoners om haar mening gevraagd. En tenslotte
werd er een ‘digitale roadshow’ over duurzaamheid gehouden. Wat de waarde daarvan is geweest en of dit nieuwe
inzichten heeft opgeleverd, moet nog blijken bij een
evaluatie eind 2021. Voelden inwoners zich uitgedaagd en
hebben ze voldoende mee gedacht? En natuurlijk: wat heeft
het gekost?

Knuppel in het hoenderhok

Kees Uitdenboogaard, al tientallen jaren actief in de gemeentepolitiek en voorzitter van Samen voor Kaag en Braassem
(SvKB), denkt dat die participatie-moeheid best eens waar
zou kunnen zijn. ‘Alle partijen proberen inwoners bij discussies te betrekken, maar dat levert niet veel op. Wij hebben
onder andere een discussieavond georganiseerd over een
toekomstige fusie met een andere gemeente. Kies je dan
voor Leiden, Alphen of Nieuwkoop? Daar kregen we flink wat
kritiek op van andere politieke partijen en er kwamen stukken in de krant, maar op die discussieavond zelf kwam geen
kip.’ Om in dezelfde woordspraak te blijven, is Kees in zijn
eigen woorden nooit te beroerd ‘om de knuppel in het
hoenderhok te gooien’. ‘Weet je, in de politiek ben je ook
afhankelijk van de inwoners die op je willen stemmen. En
de populistische trend is om die zoveel mogelijk te vriend
te houden. Dat speelt ook in onze gemeente. Veel partij
programma’s zijn vrij vaag, ook dat van SvKB, en staan
vol met algemeenheden. Het is niet voor niets dat de partijen na de verkiezingen bij elkaar gaan zitten en dan pas
bepalen wat ze echt belangrijk vinden. Daar komt geen kiezer
of participatie aan te pas, want dat gebeurt toch echt in het
gemeentehuis.’

IS MEEDOEN ÉCHT MOGELIJK GEMAAKT?
De gemeenteraad van Kaag
en Braassem bestaat sinds
de verkiezingen in maart
2018 uit vijf samenwerken
de partijen: Pro K&B met
zes zetels, Samen voor K&B
met zes zetels, CDA met vier
zetels, D66 met drie zetels
en VVD met twee zetels.
Na de verkiezingen hebben
de partijen onderling een
samenwerkingsagenda op
gesteld, waarin afspraken
zijn vastgelegd: ‘Maak mee
doen mogelijk’. Wát men
wilde bereiken was duide
lijk (‘de politiek aantrekke
lijk en transparant maken
voor onze inwoners’), maar
hóe men dat wilde bereiken,
moest nog verder worden
uitgewerkt. Wel stond er op
bladzijde 6 van de agenda

dit: ‘We willen mensen uit
dagen om mee te denken
of initiatieven in te dienen.
Hiervoor zijn meerdere in
strumenten mogelijk zo
als Right to Challenge, een
Initiatievenfonds,
dorps
budgetten en andere crea
tieve vormen van samen
werken met inwoners en
organisaties. Wij maken
keuzes over welke instru
menten en budgetten we
willen inzetten en met welke
frequentie.’ Op de gemeen
teraad van 14 december
2020 is besloten de instru
menten Right to Challenge,
het initiatievenfonds en de
dorpsbudgetten nog niet
in te zetten. In de tweede
helft van dit jaar vindt een
evaluatie plaats.

POLITIEKE PARTIJEN, SOCIALE MEDIA
EN DE VERKIEZINGEN
Alle partijen hebben een
eigen site of zitten op
Facebook. Pro Kaag en
Braassem is daarop het
actiefst en heeft de meeste
volgers: 689. Gevolgd door
SvKB: 408, D66: 270, VVD:
214 en CDA 132. In maart
2022 zijn er weer gemeen
teraadsverkiezingen, dan

zal het gebruik van Face
book ongetwijfeld weer toe
nemen. Ter voorbereiding
heeft Pro K&B op de eigen
site een enquête staan,
waarbij wordt gevraagd
hoe inwoners oordelen
over de standpunten van de
partij en de resultaten in de
afgelopen jaren.

11
H1 Niko Mopperen politiek_JH.indd 11

17-02-2021 17:37

Restaurant

Wagenaar pakt door
Er gaat iets veranderen in de oude groente- en fruitveiling
van Roelofarendsveen op het Zuideinde. Achter de
nu nog gesloten deuren, wordt hard gewerkt
aan een volgende stap voor Restaurant Wagenaar.

D

e naam van de oude veiling,
‘EendrachtMaakt Macht’ gaat
anno 2021 nog steeds op:
vanaf 1 maart 2021 bundelen Maartje
Hogenboom, Dennis Wesselman en Chiel
Hogenboom hun kracht en ervaring. ‘Sinds
een paar weken komen we elke maandag
bij elkaar om onze plannen vorm te geven’,
vertelt Dennis. ‘Het is alweer bijna zeven
jaar geleden dat ik Wagenaar begon op
deze bijzondere plek in mijn geboortedorp.
Samen met een geweldig team is het
gelukt om de zaak neer te zetten. Ik kijk
ernaar uit om met Maartje en Chiel verder
te bouwen aan Wagenaar en door te groeien. De stevige basis is goed en tegelijkertijd liggen er nog ontzettend veel kansen
en mogelijkheden.’

Beeld: Joep van Aert

Redactionele samenwerking

SOUSCHEF EN PATISSIER

het vanaf 1 maart echt gebeuren. Van
huis uit ben ik banketbakker. Na de brooden banketbakkersopleiding heb ik vijf
jaar bij patisserie Vermeer in Lisse
gewerkt. In 2007 won ik de Gouden Gard,
een prijs voor jonge, talentvolle patissiers.
Na Vermeer vertrok ik naar patisserie
Tout in Amsterdam, waar ik dertien jaar
de mooiste bonbons, taarten en macarons heb mogen maken.’

IDEEËN DOSEREN

De drie hebben er enorm veel zin in. ‘Ik
denk dat onze grootste uitdaging zit in
het doseren van al onze ideeën’, zegt
Dennis. ‘We kijken uit naar het moment dat
we open kunnen en werken nu hard aan
Wagenaars vernieuwde take away.’ ’En
aan de uitbreiding van Eigen IJs’, zegt

Chiel. ‘En aan het interieur, Wagenaars
specials en cocktails’, vult Maartje aan.
‘Jaja, maar ook live muziek in de groentetuin en Wagenaars winkel’, roept Dennis.
Chiel: ‘En vergeet BBQ Sunday niet!’ Ze
brainstormen nog even verder, één vrouw
en twee man sterk.
Nu nog even gesloten, maar vanaf 1 maart
2021: zin in Wagenaar!
Restaurant Wagenaar
Zuideinde 3b
2371 BP Roelofarendsveen
071 889 9001

Maartje is bezig met de nieuwe kaart: ‘Op
het menu van Wagenaar zie je straks veel
herkenbare producten. De Proeverij blijft
en we gaan terug naar de oude groenteveiling: met vertrouwde, maar ook verrassende, eigentijdse combinaties en smaken.’
De drie kennen elkaar al jaren. ‘Op mijn
zeventiende ging ik naar de koksschool’,
vervolgt Maartje. ‘Tijdens die opleiding
heb ik als leerling in mooie restaurants
gewerkt en zelfs ook nog bij Dennis’
cateringbedrijf ikkookvoorjou. Na de
koksschool werkte ik vijfenhalf jaar bij
Aan de Poel in Amstelveen en daarna vier
jaar als souschef bij sterrenrestaurant
MOS in Amsterdam. En nu is het tijd voor
een nieuwe uitdaging: Wagenaar. In mijn
eigen dorp, met mijn broer Chiel en mijn
oude meester Dennis.’
Chiel staat straks samen met zijn zus in
de open keuken. ‘Dat komt goed’, zegt hij
zelfverzekerd. ‘We dromen en praten al
jaren over een eigen restaurant. Nu gaat
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Hier!
Sport & bewegen

Doe je mee?
Zelfs de overheid vindt dat
iedereen moet kunnen sporten
en stimuleert dat van bovenaf.
Gelukkig staat sport in onze
gemeente al aardig bovenaan
verschillende prioriteitenlijstjes.
De gemeente heeft nu zelfs
samen met lokale organisaties
een sportakkoord gesloten.
En er komt geld vrij om ook die
groepen in beweging te krijgen,
voor wie bewegen nog niet
zo vanzelfsprekend is. Neem
een kijkje in sportief Kaag en
Braassem.
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Potje van € 20.000 voor inclusief sporten

‘Er is nu budget om te regelen
wat clubs nodig h
De gemeente heeft samen met lokale sport- en
welzijnsorganisaties een sportakkoord gesloten.
Een sportakkoord? Is dat nodig dan? Ja, want
hoewel dat wellicht anders lijkt, is bewegen nog
steeds niet voor iederéén mogelijk.

O

p de fiets springen naar dat
sportlesje om de hoek of
meetrainen bij een sportclub:
het is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar dankzij het sportakkoord en het bijbehorende budget
is dat straks verleden tijd. Wethouder
Floris Schoonderwoerd legt uit: ‘Het
sportakkoord is een rijksregeling die
gezond en inclusief sporten bevordert.
Dus ook voor mensen die behoefte
hebben aan ondersteuning. In Kaag
en Braassem werken we met de Maatschappelijke agenda (MAG), ons beleid
op het gebied van onder andere sport,
cultuur en sociale zaken. Dit akkoord
sluit daar goed op aan. We hebben voor
de komende drie jaar een budget van
20.000 euro per jaar gekregen. En nu
kunnen er plannen gemaakt worden.’

Drie speerpunten

‘Er is een stuurgroep gevormd bestaande uit leden via De Driemaster, Sport
bedrijf Kaag en Braassem
en het verenigingsleven. Zij beheren
dat potje geld, niet wij als gemeente.
Dat past goed bij onze werkwijze. Wij
weten wat we willen bereiken, hebben het geld binnengehaald en laten
de manier waarop het plan vorm krijgt
aan de professionals over. We maken
gebruik van de kennis en betrokkenheid van inwoners. Daar ben ik heel blij
mee en trots op.’

Het sportakkoord sluit niet alleen goed
aan op de MAG, maar ligt ook in de lijn
van het Nationaal preventieakkoord.
Floris: ‘Al die afzonderlijke geldpotten
beogen hetzelfde: het bevorderen van
gezond gedrag, meedoen én normaliseren. We gooien al het geld op één hoop
en gaan daarmee het verschil maken.’ Wethouder Petra van de Wereld
vult aan: ‘Gezond en inclusief bewegen is een prachtige visie. Binnen het
Nationaal preventieakkoord hebben
we drie speerpunten: het terugdringen

den meer buitensportfaciliteiten een
plek kunnen krijgen in de gemeente.’
Het doel van het sportakkoord is niet
alleen dat meer mensen in beweging
komen, maar ook dat dit inclusief gebeurt, want sporten is voor iedereen.
Floris: ‘Iemand die eenzaam is, een
andere nationaliteit heeft of een ondersteuningsbehoefte heeft moet wel
kunnen sporten. De afgelopen veertig
jaar is voor elke behoefte wel een wet
en budget bedacht en zijn veel faciliteiten centraal samengebracht, maar

‘Er kan nu bijvoorbeeld een
trainer met een bepaald specialisme
worden ingehuurd
van het alcoholgebruik, een rookvrije
generatie en bevorderen van gezond
bewegen. Dat is belangrijk om samen nog ouder te worden en te kunnen genieten van alles wat in onze
gemeente zo fijn is. Bewegen is niet
alleen sporten bij de sportschool of
voetbalclub, maar kan ook buiten. Zelf
wandel en fiets ik graag en ik duik bij
mooi weer in de zee. In Oude Wetering
staan bijvoorbeeld buiten drie sportapparaten. Vanuit deze plannen zou-

vaak buiten de gemeente.’ Petra: ‘Voor
de stuurgroep ligt er een uitdaging.
Het moet laagdrempelig zonder gedoe,
want daar zit een vereniging met vrijwilligers niet op te wachten.’ Floris: ‘De
vrijwilligers zijn goed in wat ze doen,
maar soms is er extra kennis nodig om
iedereen te kunnen ontvangen. Er is nu
budget om die drempel te verlagen. Om
te regelen wat ze nodig hebben om inclusief sporten mogelijk te maken. De
kleedkamer kan aangepast worden of
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Sporten
Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld (inzet): Miranda Castelein

n
g hebben’
er kan bijvoorbeeld een trainer met een
bepaald specialisme ingehuurd worden. Dat hoeven ze niet zelf te betalen.’

Floris wandelt graag en gaat vaak
lopend naar het gemeentehuis

Dag hobbels

Meer weten over het sportakkoord?
Zin gekregen om in beweging te komen
en ben je benieuwd wat er voor jou
mogelijk is? Of wil je je als vereniging
bij het sportakkoord aansluiten? Neem
voor meer informatie contact op met
De Driemaster via info@dedriemaster.nu.

Zelfredzame
inwoners

Inwoners
van de dorpen
Inwoners met
een hulpvraag

Als het aan Floris en Petra ligt, is sporten straks voor iedereen ‘het nieuwe
normaal’. Heb je daar als vereniging of
sporter behoefte aan, dan kun je met je
wensen aankloppen bij de stuurgroep.
Floris: ‘Normaliseren staat in mijn
werk centraal. Als iemand met een
ondersteuningsbehoefte zich meldt
bij een vereniging, dan is dat voor hem
of haar vaak best een grote stap. Hoe
fijn zou het zijn als iemand dichtbij in
eigen dorp kan sporten, net als iedereen? Zodat ook zij mensen uit de eigen
straat kunnen ontmoeten. Mensen
bloeien op als ze onderdeel worden van
de gemeenschap. Daar is het initiatief
Welzijn op recept, een samenwerking
tussen De Driemaster en de huisartspraktijken, een perfect voorbeeld van.
De huisarts verwijst bij bepaalde klachten door naar een welzijnscoach, die
helpt met het zoeken naar activiteiten
waaraan je kunt deelnemen. Dat zijn
mooie bewegingen. Op die weg kom je
soms hobbels tegen, bijvoorbeeld het
gebrek aan kennis of spullen. In dit geval kun je met het sportakkoord juist
die hobbels wegnemen. Het proces is
er niet om af te breken wat er al staat,
maar om meer gebruik te maken van
wat er al is.’

Petra is
op vak
antie h
wande
eel spo
lt ze in
rtief en
de pau
thuis
zes van
werk

Verenigingen
& organisaties
Zoals De Driemaster e.a.

Activiteiten
voor alle
inwoners

Activiteiten
• sporten
• cultureel, toneel,
zang etc.
• sporten voor
minder valide

Andere professionals die
zich later aansluiten bij het
Sportakkoord zijn:
• fysiotherapeuten
• commerciële sportaanbieders
• zorgverzekeringen etc.

Aanbod
voor iedereen

Aansluiting
bestaande
activiteiten

Verenigingen
bieden op
maat activiteiten
aan op basis
van gestelde
hulpvragen

Professionele
hulpverlening

Door
verwijzen
naar hulp
Nieuwe
activiteiten
geoorgani
seerd door
professionals
in bestaand
Zorg
instelling
vastgoed
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CLUBLIEFDE IS…

‘Zelf niet kunnen spelen,
maar wel training geven’
NIENKE GRAUMANS (18) speelt bij
basketbalvereniging Dunkinn en is al tien
jaar lid van de club. Zij maakte kennis met
basketbal door haar moeder, die de sport
al jaren beoefende. ‘Eigenlijk wilde ik op
een andere sport, maar na één keer meespelen ben ik nooit meer weggegaan.’
Helaas komt ze de laatste jaren door blessures niet echt zelf meer aan spelen toe,
maar ze is wel coach van twee teams. ‘Ik
wissel de wedstrijden af, samen met een
andere coach. Onze vereniging is klein,
maar heel gezellig. Daardoor ken ik bijna
iedereen. Ik geef de allerkleinsten les, van
zes tot tien jaar. Het is echt superleuk om
bij te dragen aan de groei die zij in een
korte tijd doormaken, van nog geen bal
kunnen vangen naar wedstrijden winnen.’
Nienke staat al zo’n drie jaar voor de
groep. ‘Het is zó leuk om met kinderen te
werken en hen iets te leren. Het basketballen leren we de kleinsten met spelletjes, het heeft geen zin om op die leeftijd
energie te steken in alle regels.’
Nu met corona spelen ze buiten, op
het openbare basketbalveld in Oude
Wetering. Nienke: ‘Ook buurtkinderen
spelen dan weleens mee. Je kunt niet
zeggen dat dat niet mag. Een van die kinderen vond het spel zo leuk, dat ie lid is
geworden van de club. Basketbal is een
sport waarbij je altijd bezig bent. Je hebt
geen verdedigers of aanvallers, je staat
maar met vijf spelers op het veld, dus
iedereen moet meedoen. Echt: basketbal
is gewoon de leukste sport om te doen.’
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Sporten
Tekst en beeld: Miranda Castelein
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Stoppen met sporten?
De jeugd in Kaag en Braassem beweegt bovengemiddeld veel. Dat is mooi, maar
dat verandert bij achttien, negentien jaar. Het dagelijks fietsen naar school stopt,
jongeren moeten naar een seniorenteam en krijgen het druk met werk of studie.
Voor veel van hen kan dit het moment zijn om te stoppen met sporten.

D

it alles blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van
Hollands Midden. Jammer, want regelmatig bewegen
is goed voor je gezondheid, voor je sociale ontwikkeling en voor het tegengaan van stress. Floor van den Berg,
adviseur ontwikkeling (o.a. thema gezondheid) bij gemeente Kaag en Braassem en Jurjen Lind, jeugdwerker bij De
Driemaster vertellen over het belang van sporten en wat
bewegen met je doet.
‘De nadruk bij sporten ligt bij je goed voelen, bij lekker in je
vel zitten’, vertelt Floor. ‘Beweeg je regelmatig, dan voel je je
geestelijk en lichamelijk beter. En dat hoeft echt niet elke
keer met het zweet op je hoofd. Het kan al met vaker de trap
nemen, regelmatig opstaan van je bureau en dagelijks een
klein ommetje maken. Wandelen en buiten bewegen is goed
voor je geest, je krijgt er meer energie van, je slaapt beter en
het is goed voor je hart en de doorbloeding.’ Jurjen: ‘Maar
gezondheid is wel méér dan alleen bewegen. Het is ook op
gezond gewicht blijven, je gezond voelen en gezond eten. Ik
zie sport daarnaast als uitlaatklep en merk dat dat bij jongeren ook zo is. Ze zitten de hele dag aan de studie of op school
en leven zich ’s middags of ’s avonds uit door met vrienden
een balletje te trappen of te slaan. Ook al zeggen ouders soms
dat hun kinderen móeten sporten, vindt de jeugd het ook oprecht leuk om te doen. Daarnaast doet de competitiedrang
iets met mensen. Plezier hebben in sport is het belangrijkste, de winfactor speelt daarbij ook een belangrijke rol.’

Ook de ouderen

Om jeugd te motiveren meer te sporten, gaat Jurjen de wijk
in met een bus met sport- en spelartikelen en sport hij in
de wijken met jongeren. Daarnaast werkt hij samen met de
buurtsportcoaches van het sportbedrijf Kaag en Braassem
om sportieve activiteiten te organiseren. Ze zijn aanwezig
op scholen en zorgen ervoor dat er verbinding ontstaat tussen de jeugd, scholen en verenigingen. Door naschoolse
activiteiten te organiseren of door kinderen kennis te laten
maken met verschillende sporten. Wat is er in de buurt en
wat past bij ze? Kijken we naar ouderen, dan is er vaak een
hogere drempel om naar een sportvereniging te gaan. Men
denkt vaak dat bestaande leden al jaren lid zijn, waardoor een
nieuw lid er niet snel tussenkomt. Floor: ‘Gepensioneerden
hebben ineens meer tijd en zoeken iets dat aansluit bij hun

dagbesteding. Maar ze moeten wel een drempel over. Het is
mooi als ouderen kijken naar wat ze nog kunnen, in plaats
van naar wat ze niet meer kunnen. Gelukkig zijn er verenigingen die hierop inspelen. Neem bijvoorbeeld Play Fair in
Leimuiden, deze biedt op woensdagmiddag tafeltennistraining aan voor senioren. Ik hoop dat er meer verenigingen
volgen en zo samen een cultuur creëren die drempelverlagend is. Zo weet ik dat elders walking voetbal georganiseerd
wordt waar ouderen of beperkten aan mee kunnen doen. Dat
maakt sporten voor iedereen geschikt.’

Stok achter de deur

Wat sport en beweging voor je doet, is voor iedereen anders.
‘De een ziet het als een uitlaatklep, voor de ander is het vooral
een sociale bezigheid’, vertelt Jurjen. ‘Het is belangrijk dat je
het leuk gaat vinden’, aldus Floor. ‘Voor je het vol kunt houden en het in je systeem zit, moet je er eerst van gaan houden. Je aansluiten bij een vereniging kan motiverend werken.’ Jurjen: ‘Dat herken ik. Ik heb een stok achter de deur
nodig en daar ben ik niet de enige in. Er zijn legio smoezen
te bedenken om niet te gaan sporten. Geen zin, geen tijd, er
komt iets anders tussen. De een gaat er automatisch voor, de
ander heeft een afspraak nodig.’ Om jongeren te motiveren
stelt Jurjen ze voor uitdagingen. ‘Ik praat met ze, benoem de
voordelen en doe zelf mee. Als we een potje voetballen en ik
bij de tegenpartij zit, zijn ze gebrand om van mij te winnen.
Bovendien merk ik dat jongeren die in een dip zitten er door
sporten weer bovenop komen.’
Op dit moment zien we dat veel werkgevers sport en beweging extra stimuleren, omdat we door corona veel binnen
zitten. Een voorbeeld is de ‘Ommetje-app’, die veel bedrijven
bij hun personeel introduceren. Dit is een app die op een
laagdrempelige manier mensen dagelijks naar buiten krijgt.
Wandelen is eenvoudig én effectief; het is bewezen goed
voor de hersenen, het geheugen, de stemming, het hart, de
botten en verlaagt de kans op overgewicht. Loop je twintig
minuten met de app dan krijg je punten. Doe je dat dagelijks, dan is er een bonus. ‘Ik heb hem binnen het gemeentehuis geïntroduceerd’, vertelt Floor. ‘Ik vind het belangrijk
om meer aandacht te vragen voor gezondheid. Dat kan elders ook. Als een of twee mensen binnen een bedrijf het leuk
vinden, kunnen zij anderen stimuleren. Dat werkt.’
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Zonde!

Sporten
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

‘Voor negen uur ’s ochtends
krijg je dubbele punten’

Omdat ze het bij Heembouw in Roelof
arendsveen belangrijk
vinden dat de mensen vitaal blijven, heeft het bedrijf Winterfit
opgezet. Alle werknemers kunnen wekelijks onder meer mediteren, aan crossfit of yoga doen en een abonnement nemen op
de Ommetje-app van de Hersenstichting. Met die app wordt je
gestimuleerd om elke dag minimaal twintig minuten buiten te
wandelen. En dat werkt, zeggen Rita de Jeu en Manon
de Jong, die allebei bij Heembouw werken. Manon: ‘Na een
rondje van een kwartier met de hond ga ik nu een extra blokje
om, omdat er punten mee te verdienen zijn. Vanmorgen ben ik
lopend naar mijn werk gegaan.’ Door de punten die je met elk
wandelingetje verdient, wordt het een onderlinge competitie.
Zowel Rita als Manon geven aan meer te zijn gaan wandelen.
‘Voor negen uur ’s morgens krijg je dubbele punten’, vertelt Rita
enthousiast. ‘Als ik vóór mijn werk al een uur gewandeld heb, kan
ik alles aan. Ik word er echt vrolijker van.’

‘Ik wandel elke dag en mijn
ritje naar de bibliotheek
doe ik op de fiets’
Wil Haasdijk (73) kon van de ene op de andere dag niet meer

op haar benen staan. In het ziekenhuis bleek ze een bacterie in
haar heupgewricht te hebben. Een nare tijd volgde, waarbij ze zo
ziek was, dat ze vijftien kilo afviel. Inmiddels is ze een kunstheup
en een paar jaar verder en zijn die kilo’s er nog steeds nagenoeg
af. Hoe ze dat doet? Door elke dag te bewegen.
‘Ik wandel elke dag, doe mijn boodschappen en mijn ritje naar
de bibliotheek op de fiets. Als het zwembad weer open is, ga ik
’s morgens weer een halfuurtje zwemmen. En ik kijk al uit naar
het voorjaar, als ik weer lekker in mijn tuin kan rommelen’, vertelt
Wil. ‘Als je geen werkzaam leven meer hebt, moet je echt je best
doen om in beweging te blijven. We weten hoe belangrijk dat is,
ook voor je weerstand. Ik voel me er lekker bij.’
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‘Ik mis de wedstrijden’
Zico Vermeer

(17) voetbalt bij SJO DOSR/WVC in het
team JO19-1, gaat een aantal keer per week naar de sportschool en heeft op school bewust gekozen voor het vak Bewegen, Sport en Maatschappij. Met zijn voetbalteam mag hij,
omdat hij nog net geen achttien is, nog trainen, maar hij mist
de wedstrijden, ‘want die zijn eigenlijk het leukst.’ Sportschool
Hart4Health, waar hij drie keer in de week naartoe gaat, heeft
op het parkeerterrein een tent neergezet, waarin ze buiten
kunnen sporten. ‘Een beetje koud’, aldus Zico, ‘maar we kunnen
tenminste nog sporten.’
Omdat Zico in het examenjaar zit, mocht hij tot voor kort gewoon naar school en stapte hij dagelijks op zijn fiets naar
Leiden. Nu krijgt hij weer thuisonderwijs, mist hij zijn dagelijkse
fietsritje en heeft ie ook geen gym op school. ‘Vooral BSM mis
ik, dat is doelgericht sporten met mensen die van sport houden.’

‘Ik ga door zolang het kan’
Anne Zwetsloot

(78) peddelt bij Drakenbootvereniging
Kaag Dragons. Daarnaast doet ze aan fitness, wandelen,
zwemmen en aerobics. Tot haar zestigste gaf ze les in fitness
en aerobics.
‘Mijn benen willen nu niet meer zo goed’, vertelt Anne. ‘Ik zocht
daarom iets anders, waarbij je meer je armen gebruikt. Ik ben
gewoon een keer op een drakenboot afgestapt en twee jonge
dames nodigden me uit om in te stappen. Toen ik een tweede
keer meedeed, was ik verkocht. In de zomer varen we rondom
de Kaag, in de winter train ik bij een andere vereniging om bij
te blijven.’
Vier jaar geleden werd Anne uitgenodigd mee te doen met een
50+-team bij de Europees Kampioenschappen in Berlijn. ‘We
hebben daar brons gehaald. Best bijzonder op mijn leeftijd.
Misschien doe ik dit jaar weer mee, in een 60+-team. Ik ga
door zolang het kan.’
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GRAAG LANGER LEVEN?

Bewegen is dan echt essentieel.
Daarom hier enkele tips:
• Zoek een maatje als je niet alleen wilt
sporten.
• Kijk eens om je heen in je buurt, er
zijn in Kaag en Braassem genoeg initiatieven en verenigingen.
• Vraag om hulp of advies binnen de
verenigingen.
• Begin niet te ambitieus, stel haalbare
doelen op.
• Maak er iets sociaals van.
• Probeer niet langer dan twee uur
achter elkaar te zitten.
• Laat de auto staan en pak de ﬁets.
• Een hobby als tuinieren is ook goed
voor lichaam en geest.
• Verdeel beweegactiviteiten over de
week.
• Neem de trap, ook als er een lift is.

STEUNTJE IN DE RUG

Wil je graag gaan sporten? Kijk in de
Hier! in de regio app, daarin staan alle
verenigingen op het gebied van sport en
cultuur verzameld. Hoef je niet op internet te
zoeken en heb je meteen een contactadres.
Download de Hier! online app in de Play
store of Apple store.

‘Corona zit me echt in de weg’
Annas Al Abdely

(18) vindt sporten belangrijk voor iedereen. De liefde voor
sporten heeft hij van zijn drie oudere broers, die elkaar dagelijks uitdagen met hardlopen of opdrukken. ‘Het brengt me tot rust’, vertelt hij. ‘Het leidt me af en ik blijf
actief. Het liefst sport ik elke dag twee uur.’
Al een aantal jaar is Annas lid van sportschool Hart4Health in Roelofarendsveen.
Daarnaast loopt hij vaak hard en is hij bezig met gezonde voeding. ‘Ik wil niet te
veel suikers eten en ben altijd bezig met mezelf te verbeteren. Door corona is mijn
sportritueel wel veranderd, ik twijfel zelfs of ik mezelf op dit moment sportief kan
noemen. Het is lastig, ik ga minder vaak naar buiten. Die avondklok, de regels, ik
probeer mezelf op te peppen, maar corona zit me echt in de weg.’
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CLUBLIEFDE IS…

		‘Geen politieman
worden, omdat je dan niet
kunt keepen’
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Sporten
Tekst en beeld: Miranda Castelein

JAN VAN DER POEL (63), dochter JOYCE (31) en zoon
DAMMES (25) zijn allemaal gek van ROAC in Rijpwetering. En
dan vooral van het keepers’vak’. Jan stond jarenlang op doel bij
ROAC 1 en inmiddels doet Dammes dat nu ook. Joyce is keeper
bij de handbal van ROAC 1. Jan: ‘Ik vond het altijd een eer om
uit te mogen komen voor mijn dorp. En dat is toch het mooiste
in heren 1. Als voetballer maakte ik daarop minder kans dan als
keeper.’ De liefde voor voetbal zit diep bij Jan. Hij had vroeger
best politieman willen worden, maar de wisselende diensten en
in het weekend werken hielden hem tegen, omdat hij dan niet
meer voor zijn club kon uitkomen. Jan is nog altijd op de club te
vinden om jonge mensen enthousiast te krijgen. Hij geeft er nog
elke week keeperstraining.
Dammes stond wel graag in het veld, maar wisselde zijn rol als
veldspeler ook vaak genoeg af met die als keeper. ‘Ik werd als
veldspeler zelfs nog gescout door UVS in Leiden. Toen daar de
keeper uitviel, kwam ik er tussen de palen terecht. Met UVS
speelden we landelijk. De ene week stond ik in het veld en de
andere week keepte ik. Gaandeweg merkte ik dat ik met het keepen verder kon komen. Zo kwam ik eerst nog bij vv Noordwijk
terecht, die hoofdklasse speelde, voordat ik terugkeerde bij

ROAC. Dat wilde ik graag, zeker toen ik de kans kreeg om vaste
keeper te worden in het eerste. Want ik wilde wel op hoog niveau
blijven spelen.’
Bij het handbalteam van Joyce was het zo verdeeld, dat je de ene
week in het veld stond en de andere week op doel. Na de A koos
ze er definitief voor om op doel te gaan staan. En daar heeft
ze tot op de dag van vandaag geen spijt van. ‘De voorbereidingen voor keepen bij de handbal is echt anders dan bij voetbal, je
moet veel meer rek- en strekoefeningen doen om je lenigheid te
trainen. Met je hele lijf kun je het doel kleiner maken, dat lukt bij
de voetbal natuurlijk nooit.’ Haar vader zei haar ooit dat ze haar
doel moest uitkomen, ‘want dan wordt het doel kleiner.’ Joyce
vertelde hem dat hij zijn mond moest houden, ‘omdat hij geen
verstand van keepen had.’ Jan stond toen al twintig jaar op doel.
De mannen mogen dan een beetje lacherig doen over de keeperskwaliteiten van Joyce, maar ze zijn het er wel over eens dat
zij veel hardere en meer ballen om haar oren krijgt dan bij de
voetbal. Jan: ‘Maar bij de voetbal is het wel lastiger als keeper
om een fout te herstellen, omdat er minder kansen zijn. Een fout
wordt snel afgestraft. Alles valt of staat met de uitstraling van
de keeper, je moet er echt staan.’
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Inclusief alles
iedereen

&

Stel je eens voor: je bent blind en
loopt toch graag hard. Je bent homo,
hebt overgewicht of een andere
huidskleur en voelt je totaal geaccepteerd
bij je voetbal- of zwemclub. Hoe fijn zou dat
zijn? De gemeente vindt dat dit ook in Kaag en
Braassem vanzelfsprekend zou moeten zijn.

H

et Sportakkoord dat gemeente,
sportclubs en welzijnsorganisaties hebben gesloten, heeft
twee doelen: behalve dat meer inwoners gezond sporten en bewegen, ook
dat er meer ‘inclusief’ wordt gesport.
Mensen met een beperking, maar
bijvoorbeeld ook eenzame inwoners
moeten meer kansen krijgen om zich
lichamelijk in te spannen.
William Slotboom is namens De
Driemaster kartrekker van het Sportakkoord. ‘Een leven lang sport- en
beweegplezier voor iedereen, daar
moeten we heen. Het lijkt dat dat nu al
het geval is, maar dat is toch nog echt
niet zo. Niet iedereen voelt zich veilig
of gerespecteerd bij een sportclub. En
dat zou wel moeten. Sportaanbieders
zijn zich vaak niet bewust van het
feit dat nog steeds niet iedereen zich
welkom voelt in de sportwereld. Een
gemiste kans, want juist zij kunnen
drempels wegnemen en ervoor zorgen
dat iedereen binnen hun club, vereniging of organisatie met plezier kan
sporten en bewegen.’

Waar te beginnen

Alleen: waar begin je? Dat is een goede
vraag, meent William. ‘Er is een grote,
diverse groep, die door de maatschappij als anders wordt gezien. Als je
weinig geld te besteden hebt, je een
andere culturele achtergrond hebt,
je fysiek of mentaal beperkt bent of
een andere geaardheid hebt… Ik noem

maar een paar voorbeelden. Nog steeds
worden sommige mensen tijdens het
sporten met andere ogen bekeken.’
Zo’n diverse doelgroep ís al lastig in
kaart te brengen en dan moet je ook
nog kijken naar welke middelen je in
de regio tot je beschikking hebt. Waar
ga je starten? En waarmee? William:
‘We hebben nu een werkgroep op
gericht, die zich met dit thema gaat
bezighouden. We gaan kijken waar
we in Kaag en Braassem de meeste
kansen zien.’
Sommige zaken zijn ook niet precies
in kaart te brengen. ‘Soms ontstaan
er ook gewoon dingen. Zo heeft de inzet van ouders of de omgeving ook
invloed. Als je als ouder van een kind
met bijvoorbeeld autisme leider wordt
bij zijn of haar voetbalteam, kan dat al
een stuk veiligheid met zich meebrengen en een voorbeeld zijn. Sommige
dingen ontstaan dus ook organisch,
zonder dat wij dat sturen.’

Blind roeien

Er gebeurt qua inclusief sporten
zeker al het een en ander. Zo sporten
er bij de Ripse Ruiters meerdere mensen met een beperking. En sloeproeivereniging het Sloepweesje uit Hoogmade stond ervoor open om een clinic
te geven voor mensen met een visuele
beperking. Leden van het Sloepweesje
konden met een simulatiebril ook ervaren hoe het is als je beperkt zicht hebt
of blind bent. William: ‘Er is daarna

ook echt iemand vaker teruggekomen
om te roeien. De vereniging had het zo
georganiseerd, dat zij thuis werd opgehaald en weer werd thuisgebracht.’
De werkgroep krijgt steun van onder
meer Team Sportservice en de inspiratiesessies van NOC*NSF, toegespitst
op dit thema. William: ‘We willen graag
weten of sportclubs de behoefte ook
voelen. Durven zij zich uit te spreken
en hier bijvoorbeeld met de selectie
van trainers ook naar te handelen?
Het is vaak maatwerk. Maar als je daar
als club voor openstaat, krijg je er nóg
meer blije sporters bij. En dat is waar je
het voor doet, toch?’

Wat kun jij doen?
Hoe kun je als sportaanbieder of
als (aspirant)sporter een rol spelen?
William: ‘Wend je voor informatie over
‘inclusief sporten en bewegen’ ook
eens tot je sportbond. En stel vooral
je vraag aan de werkgroepleden, die
weten dan waar er behoefte aan is.
Of laat weten hoe jij zelf al omgaat
met inclusief sporten, dan kunnen
anderen er weer van leren. Binnen
Kaag en Braassem kun je altijd met
mij contact opnemen. Ik ondersteun
graag met het vinden van een weg,
kan doorverwijzen en denk mee.’
Check de inhoudsopgave voor
Williams e-mail en telefoonnummer.
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Sporten
Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Miranda Castelein

Huub: ‘Aandacht
is het toverwoord’

Bij Stal de Ripse Ruiters van Huub
Duivenvoorden is echt iedereen

welkom. Zo rijden er bijvoorbeeld ‘wel
een stuk of tien’ ruiters met autisme,
maar ook een doof meisje wordt
prima begeleid. Huub: ‘Een tolk in de
bak hielp haar tijdens privélessen op
weg. Maar ze is nu zelfs zover, dat
ze ook met de gewone les meedoet.’
Aandacht is hierbij het ‘toverwoord’.
Huub: ‘Dat werkt natuurlijk het beste
in een privéles, maar we merken dat
veel mensen met een beperking het
juist een soort overwinning vinden
als ze uiteindelijk meekomen of mee
durven in een gewone groep. Die
overigens maximaal tien personen
groot is. Soms is het gewoon een
kwestie van extra aandacht, dat doet
iedereen goed.’
Hebben jij of je medewerkers hiervoor nog extra kennis opgedaan?
‘Het is over het algemeen veel eigen
ervaring. Wij hebben ook een zorgboerderij en hebben drie werknemers
in dienst ‘met een talent’. Dat werkt in
de praktijk goed. Een van hen is psycholoog. Zij begeleidt een meisje met
het syndroom van Down.’ Veel aanmeldingen voor de stal komen via de
zorgboerderij, maar ook via via. Het
is mooi om te zien dat iedereen bij
hen ‘zo lekker opknapt’, zoals Huub
het zelf zegt. ‘Als ze komen, dan zijn
ze schuchter, verlegen, maar op een
gegeven moment kruipen ze uit hun
schulp. Dan voelen ze zich op hun
plek. Dat is mooi om te zien.’
Wat zou jij ándere sportaanbieders
willen aanraden om mensen, die
net buiten de boot vallen, veilig te
kunnen laten sporten? ‘Goed luisteren en het ‘probleem’ niet te zwaar
maken. Los het op met een lolletje.
Dat werkt vaak goed. Als iemand
met autisme baat heeft bij regelmaat, dan geef ik die regelmaat
toch? Ik pas mezelf wel aan, voor
mij is iedereen hetzelfde. Iedereen
mag komen paardrijden. Wij proberen iedereen respect voor mens en
dier bij te brengen en leren iedereen
te denken in oplossingen.’
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Fleur:
‘De trainers
en helpers zijn
superleuk’

Fleur van Berkel (28) uit Oud Ade is al
vanaf de eerste training lid van het G-elftal
van WVC. Ze heeft het syndroom van Down.
Naast voetballen doet ze aan atletiek. Ook zat
ze op zwemmen. ‘Ik houd erg van sporten. Bij
de voetbal heb ik om de week training en bij
atletiek elke week. Maar nu even niet, want het
is corona. Bij WVC ben ik keeper, maar ik kan
ook goed voetballen. Soms wisselen we van
plek, dan doe ik allebei.’ Heb je leuke trainers
bij WVC? ‘Ja, Joop, Luc, René en ook alle helpers. Bij de voetbaltraining moeten we altijd
hard hollen met de bal. Bij atletiek gaan we
sprinten, de vierhonderd meter. Ook doe ik aan
kogelstoten, verspringen en hoogspringen. De
meeste medailles win ik met kogelstoten.’
Fleurs vader John was 25 jaar lang nauw
betrokken bij het zwemmen bij GGK (Geef
Gehandicapten een Kans, red.). ‘WVC heeft
ons destijds, toen zij wilden starten met een
G-team, benaderd. Of wij misschien kandidaten wisten. Fleur vindt voetbal leuk, dus toen
wij het vroegen, wilde ze meteen keeper worden.’
Brent, Mike, Thijs… Eigenlijk is Fleur met
iedereen uit haar team bevriend. ‘Iedereen is
er altijd met trainen. En Brent kan heel goed
voetballen.’ Buiten coronatijden spelen ze
vaak toernooitjes; ook bij andere clubs in
de regio. Vaak zijn dat korte wedstrijdjes, in
zeven-tegen-zeven-vorm.
Lia, Fleurs moeder, is enorm blij met de
begeleiding vanuit de club. ‘Ook nu, in coronatijd, is er veel contact. Dan spelen de trainers
bijvoorbeeld digitaal spelletjes en moeten ze
allerlei dingen nadoen. Ik vind het super dat je
als club het lef hebt om te beginnen met een
groep die qua motoriek niet altijd heel handig
is. In begin wisten ze bij wijze van spreken niet
welke kant ze op moesten schieten. De speltechniek is echt verbeterd. Ze hebben de spelregels door, het groeit langzaam, maar steeds
beter. De trainers hebben geduld, sympathie
en veel energie. Dat is een pluim waard.’
Het G-elftal wordt volgens John en Lia echt
geaccepteerd bij WVC. John: ‘Ze zijn onderdeel van de club en worden er altijd bijgehaald,
ook met sinterklaasvieringen, toernooien en
de seizoensbarbecue.’
Fleur zelf wil nog lang niet stoppen met
voetballen. Ze heeft dan ook altijd zin in de
training of een wedstrijd. ‘Alleen als er te
weinig zijn, kan het niet doorgaan.’ Dat is dan
ook het laatst wat vader John nog kwijt wil:
‘Het zou leuk zijn als er nog meer leden bij
kwamen. Ze zijn meer dan welkom.’
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Kelly: ‘In vrouwenvoetbal
is de cultuur al
heel anders
dan bij mannenvoetbal’
Kelly van der Tang

(rechts) zit al
achttien jaar op voetbal en valt op vrouwen. Bij EMM ’21 (voorheen WVC), waar
zij nu aanvoerder is van dames 1, heeft
zij zich ‘nóóit gediscrimineerd’ gevoeld.
‘Maar dat kan ook anders. In het mannenvoetbal bijvoorbeeld, kan ik niet één man
noemen die op hoog niveau voetbalt, die
homoseksueel is. Natuurlijk zijn ze er wel.
Ik weet niet waar het aan ligt, misschien
dat de kleedkamerpraat – met termen
als ‘vuile homo’ – daaraan bijdraagt. In
het vrouwenvoetbal lijkt de cultuur gelukkig al heel anders. Ja, ook ik heb tijdens
een wedstrijd weleens ‘vieze pot’ horen
roepen. Maar ik ben nuchter. Ik lach erom
en denk eerder: ‘in wat voor tijd leef jij?’
Ondanks dat ik de term ‘inclusief sporten’ nog niet kende, is het goed dat hier
stappen in worden gemaakt. Zeker bij de
jeugd. Stel: je bent vijftien, zestien jaar
oud en bent je seksualiteit aan het ontdekken. In je elftal is nog niemand uit de
kast en je kent ook geen voorbeelden bij
je sportclub; dat kan dan een drempel zijn.
Terwijl wie of wat je bent niets uitmaakt
voor je sportprestaties of hoe je met
iemand omgaat. Zonde als dat anno 2021
nog een issue is.
Op mijn werk, ik ben teamleider bij de
polikliniek voor genderdysforie in het
Amsterdam UMC, hoor ik weleens dat
transgendermensen niet durven te sporten. Bijvoorbeeld omdat het omkleden
gebeurt in vrouwen- of mannenkleedkamers, die voor hen ‘verkeerd’ voelen. Het
is vaak geen onwil bij sportclubs, eerder
onwetendheid. Het is goed dat clubs meer
richtlijnen krijgen hoe ze met een diverse
groep mensen kunnen omgaan. Die richtlijnen zijn er (het NOC*NSF heeft die opgesteld, red.); nu nog zorgen dat ze bij iedere
sportvereniging worden toegepast.’
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CLUBLIEFDE IS…

‘Dat leden die allang niet
meer in Leimuiden wonen,
nog steeds komen spelen’
LAURA VAN DER MEER (60) is al bijna vijftig jaar lid en inmiddels voorzitter
van tafeltennisvereniging Play Fair in Leimuiden. Hoe is het zo gekomen dat
zij zo gek is van het spelletje én van de vereniging? ‘Mijn broer en zus zaten
al op tafeltennis in het oude parochiehuis. Ik ben begonnen in sporthal Het
Spant na een scholentoernooi. Ik was meteen verkocht. Zeker toen de trainer
zag dat het best goed ging. Hij vroeg mij om lid te worden, ik was toen elf.’ Ze
heeft goede herinneringen aan de competities en toernooien die in haar tijd als
jeugdlid werden georganiseerd. ‘Het leuke aan tafeltennis is dat het voor iedereen geschikt is, elke leeftijd en elk niveau kan meedoen. En – ook ﬁjn: mannen
en vrouwen spelen door elkaar heen.’
Play Fair is echt een open club, vindt Laura. ‘Ik zeg altijd: je komt als eenling
binnen, maar wordt dan al snel opgevangen door een clublid dat je de kneepjes van het spel wel wil leren.’ Leden die allang niet meer in Leimuiden wonen,
komen nog steeds spelen bij de club. De derde helft is daarvan een belangrijke
reden, want aan de bar is het normaal ook altijd gezellig.
Al veertig jaar organiseert de vereniging een eigen ‘Rommelfair’. Laura: ‘Om
de clubkas te spekken, maar ook om de leden het clubgevoel mee te geven.
Dit jaar werd dat een digitale veiling.’ Laura zocht daarvoor contact met het
bestuur van de Fancy Fair in Oud Ade. ‘Ook zij hebben jarenlang ervaring, maar
online een fair organiseren was voor hen ook nieuw. Samen kwamen we tot
leuke, nieuwe inzichten.’ Afgelopen jaar bestond Play Fair zestig jaar, maar
door corona kon dit helaas nog niet worden gevierd. Laura: ‘Alle jubileumactiviteiten zijn nu uitgesteld naar november 2022, als de club 62,5 jaar bestaat.’
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Sporten
Tekst en beeld: Miranda Castelein
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De sportverkiezingen:
Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem
organiseert sinds de oprichting in 2010 elk
jaar de regionale sportverkiezingen. Is het de
stichting gelukt om meer ‘Kaag en Braassemers’
aan het sporten te krijgen? Rob van der Geest
en Rob van der Hoorn vertellen.
Waarom zijn de sportverkiezingen er eigenlijk?
Rob v.d. G: ‘Die zijn in het leven geroepen als waardering
naar lokale sporters die op niveau presteren. Daarmee
bedoelen we niet alleen professionele sporters, maar ook
sporters op amateurniveau. We hebben immers heel veel
sporters in Kaag en Braassem.’
Rob v.d. H: ‘Het gaat inderdaad vooral om de waardering voor
sport in het algemeen. Via de verkiezingen willen we die
meer onder de aandacht brengen. Je hoeft geen topsporter
te zijn om verkozen te worden. Amateursporters kunnen er
ook op hun eigen niveau bovenuit steken. Op deze manier
zetten we mensen in het zonnetje en vragen we tegelijkertijd aandacht voor de sport.’
Rob v.d. G: ‘De waardering die zij krijgen, stimuleert vaak
weer anderen, vooral de jeugd.’
Rob v.d. H: ‘De sportverkiezingen zijn een onderdeel
geworden van de Sportweek Kaag en Braassem, die we elk
jaar organiseren. Vroeger was dat tegelijk met de landelijke
sportweek, maar die valt tegenwoordig vaak samen met de
kermisweek. Daarom hebben we besloten om onze sportweek in het voorjaar te houden, meestal in april.’
Wat zijn de plannen voor dit jaar?
Rob v.d. G: ‘Vanwege corona hebben we de sportverkiezingen
steeds moeten verschuiven. Vandaar dat 15 april aanstaande
de sportverkiezingen van 2019 nog worden gehouden.’
Rob v.d. H: ‘Het grootste gedeelte van 2020 heeft alles platgelegen, vooral de amateursport. Er is dus op sportgebied
weinig gebeurd.’
Wat doet Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem verder?
Rob v.d. G: ‘De stichting is voortgekomen uit het landelijke
initiatief om de sportweek te organiseren. Het doel daarvan
is om zo veel mogelijk mensen te motiveren om te sporten.
Vanuit de stichting benaderen we sponsoren en verenigingen. We zorgen ervoor dat de activiteiten aandacht krijgen.
Voorheen deden we dat met een programmakrant. Dit jaar
komt er een magazine met nog meer interessante zaken.’
Rob v.d. H: ‘Stichting Sportpromotie organiseert dus vanaf

Rob van der Geest

Rob van der Hoorn

het begin al de sportweek in Kaag en Braassem. Wij hebben toen bedacht om er ook een sportverkiezing aan vast te
knopen. Verder doen verenigingen al heel veel zelf, als het
gaat om sportstimulering. Op het gebied van sportcoaching
en bestuurdersopleidingen zouden wij nog wel een rol
kunnen spelen.’

Wat is jullie persoonlijke rol?
Rob v.d. G: ‘Ik ben voorzitter van de stichting, maar we doen
de meeste dingen samen. In 2010 hadden we uit ieder dorp
een vertegenwoordiger. Dat is nu verkleind naar zeven personen, maar nog wel verdeeld over heel Kaag en Braassem.
Die vertegenwoordigers hebben korte lijntjes met de verenigingen. Normaal gesproken vergaderen we iedere maand.’
Rob v.d. H: ‘We staan altijd open voor verfrissing en verjonging. Mocht je geïnteresseerd zijn en wil je meehelpen de
sportweek en sportverkiezing te organiseren, dan kun je
je melden via info@sportpromotiekaagenbraassem.nl of
persoonlijk via Rob van der Geest of mij.’

30
H01 Sportverkiezing JH.indd 30

16-02-2021 12:11

Sport

hoe, wat,
waar &
waarom?

Tekst: Ilse van Staveren
Beeld (Rob en Rob): Miranda Castelein

CORONAPROOF FEESTJE

Op 15 april worden tijdens een hopelijk
feestelijke avond de sportprijzen van
Kaag en Braassem uitgereikt.
Stichting Sportpromotie is druk bezig een
passend programma in elkaar te draaien.
Afhankelijk van de maatregelen zal de
invulling/locatie z.s.m. bekend worden
gemaakt. Houd de website of Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.

DE JURY

De jury van de sportverkiezing bestaat
naast notaris Harriët Bijl uit vier voormalig topsporters uit onze gemeente:
schaatsers Ronald van den Ing en Renz
Rotteveel, voetbalster Claudia van den
Heiligenberg en mountainbikester/strand
racer Alieke Hoogenboom.

DE GENOMINEERDEN

ALIEKE HOOGENBOOM (44),
stond meerdere malen op het
podium voor de titel ‘beste
sportvrouw’.
‘Toen ik mijn man ontmoette, ging ik
soms met hem mee mountainbiken. Ik
kreeg al snel de smaak te pakken en ging
aan wedstrijden meedoen. Inmiddels
ben ik al een groot aantal prijzen verder.
Ik mountainbike al vijftien jaar met veel
plezier. Ik kan niet wachten tot alle wedstrijden weer mogen doorgaan. Tot die
tijd blijf ik in beweging. Ik doe mee aan
een virtueel loopcircuit. Dat is leuk, maar
niets kan tippen aan een mtb-marathon
door de bergen in Italië. Samen met mijn
man natuurlijk! Ik ben tot 2019 ieder jaar
genomineerd geweest voor de sport
verkiezingen. In het eerste jaar won ik de
prijs voor beste sportvrouw van 2013.
Ondanks dat ik niet genomineerd ben
voor de sportverkiezing van 2019, ben
ik er toch bij. Ik zit namelijk in de jury,
samen met drie andere sporters. Het is
een leuke afwisseling om dit jaar als jurylid bij de verkiezingen aanwezig te zijn.’

BRITT VAN LEIJDEN (30),
is dit jaar genomineerd voor
de titel ‘beste sportvrouw’.
‘In 2019 werd mijn toenmalige handbalteam, VOC Amsterdam, landskampioen.
Daarom ben ik bij de sportverkiezingen
genomineerd. Ondertussen ben ik teruggegaan naar recreatief handbal met een
vriendinnenteam. Handballen op hoog
niveau is ook leuk, maar dat werd me op
ten duur te druk. Ik werk in de zorg en
ben inmiddels zwanger. Ik hoop volgend
jaar weer met mijn vriendinnen te kunnen handballen.
Ik handbal al sinds groep 3. Ik begon
bij MMO en stapte rond mijn vijftiende
over naar ROAC. Later kwam ik bij HV
Foreholte terecht en daarna heb ik nog
een halfjaar bij VOC gespeeld. Dit is niet
de eerste keer dat ik genomineerd ben
voor de sportverkiezingen. Toen ik nog
bij ROAC zat, zijn we een keer als team
genomineerd geweest. Een paar jaar
later ben ik nog een keer individueel genomineerd. Dat jaar won ik niet. Ik ben
benieuwd hoe het deze keer uitpakt.’

Sporttalent: Kyan l’Ami (tennis), Colin
Duivenvoorden
(schaatsen),
Chloé
Hoogendoorn (schaatsen/inline skaten)
Sportman: Reno van Heiningen (voetbal),
Loek Hartog (autoracen), Thijmen Goppel
(voetbal)
Sportvrouw: Sosha Zuiderduin (schaatsen), Britt van Leijden (handbal), Wilan
Gies Broesterhuizen (voetbal)
Sportploeg: vv Woubrugge vrouwen 1
(voetbal), sv ROAC heren 1 (voetbal),
sv WVC vrouwen 1 (voetbal)
Sportcoach: Stefan van Klink (wielrennen), Marcel van der Poel (taekwondo),
Hein Leliveld (voetbal)
Parasporters: Patrick van Klink (boccia),
Jareth van der Weijden (badminton),
Gabriëlla van Driel (coach CP voetbal voor
vrouwen)
Ook wordt dit jaar de Aanmoedigingsprijs
voor veelbelovende sporters geïntroduceerd. Hiervoor zijn genomineerd: Seth
Oomen (tafeltennis), Yoeri van Bostelen
(schaatsen), Owen van der Meer (voetbal)
Meer info? Ga naar www.sportpromotiekaagenbraassem.nl
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Seth Oomen, tafeltennis:
‘Ik speel al vier jaar tafeltennis. Nu bij
LTTV Scylla, samen met mijn broer
Mads. Ik zit in het RTC (regionaal training centrum) van Scylla en ook nog in
het RTC-topprogramma van de Nederlandse Tafeltennisbond. Wat ik zo leuk
vind aan tafeltennis is de snelheid van
de sport en het spelen met effect.
En dat je veel moet bewegen. Hard
trainen met de top van Scylla is mooi
om te doen. Maar het spelen van
wedstrijden vind ik het allerleukst!’

Angès van der Meer, sloeproeien:
‘Vanaf de allereerste haal van riem door het water was ik aan
het sloeproeien verslingerd. Zon, wind, regen, hoge golven of
glad water: als we met acht meiden trainen voor de wedstrijden,
maakt het niet uit wat voor weer het is. Ik kan niet wachten tot we
weer in mogen stappen om aan de riemen te hangen.’

Sporters uit Kaag en Braassem vertellen waarom
zij sporten, wie weet brengt het je op een idee.
Daan Hoogerhuis, zwemmen:
‘Wat ik zo leuk vind aan mijn
sport is de uitdaging om elke
keer weer te proberen harder
te zwemmen. De gezelligheid
tijdens de wedstrijden, elke
wedstrijd weer vrienden tegenkomen. Door het winnen van
de sportverkiezing is mijn moti
vatie voor het zwemmen alleen
maar groter geworden.’

Els Muller, bootcamp:
‘Normaal zwem ik minimaal
een keer in de week en tennis
ik bij TV Alkemade. Door de
beperkende coronamaatregelen zijn we met een groepje
vrouwen gaan bootcampen.
Lekker in de buitenlucht met
elkaar sporten en elkaar
stimuleren
met
gezonde
voeding om zo fit te blijven.’

Toon van Vlimmeren, hardlopen:
‘Al jaren ben ik loper bij LV Plantaris en na vele halve en hele
marathons ben ik ook buddy geworden bij Running Blind. Hierbij loopt ik hard met visueel gehandicapte personen (beperkt
zicht tot honderd procent blind), zowel in een groep als individueel. Voor die personen is een buddy noodzakelijk om buiten te
kunnen hardlopen. Het is voor hen een uitdaging, een genot om
dit te doen. Mij geeft het een enorme voldoening dat ik hiermee
mensen zo gelukkig kan maken. Het is een win-winsituatie.‘
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Sporters

Annemarie Hupkes, hockey: ‘Ik hockey al van jongs af aan bij
HC Alkemade. In sporten kan ik mijn energie kwijt, het maakt
mijn hoofd leeg, maar het belangrijkste nog: ik heb er plezier in. Hockey is hiervoor de gouden combinatie en het is
daarom ook de enige sport die al die jaren echt aan me vast
is blijven plakken. Mijn team, maar ook de vereniging zijn elk
jaar met me mee blijven groeien. Het is daarom niet zo gek
dat ik, toen ik het ouderlijk nest in Rijpwetering verliet, de club
niet achter wilde laten.’

Polin Lam, tennis:
‘Toen ik naar Leimuiden verhuisde om kennis te maken
met nieuwe mensen, ben ik
gaan tennissen bij TV Leimuiden. Ik heb bij de vereniging
veel leuke mensen leren kennen en ben zelfs vrijwilliger
geworden. Met een groepje
dames hebben we nu een
‘tennis eetclub’ opgericht.’

Ruud Vork, jeu de boules:
‘Ik krijg vaak een verbaasde
blik als men hoort dat ik op
jeu de boules zit. Maar het is
zoveel meer dan alleen een
balletje gooien; techniek en
tactiek zijn heel belangrijk.
Daarnaast is het ook heel
bijzonder dat ik samen met
mijn vader deze mooie sport
kan spelen.’

Mick Fokker (links op de foto), biljart:
‘Biljarten is ontspanning, maar ook zeker inspanning. Er komt
inzicht, techniek en concentratie bij kijken. De clubavond van
biljartvereniging RBV is een sociaal gebeuren. De wekelijkse
competitieavond en de toernooien zijn gezellig en spannend. In
de afgelopen 25 jaar heb ik veel nieuwe mensen leren kennen
en vriendschappen gesloten. Biljarten is voor mij echt een uitje!’

Owen van der Meer, voetbal:
‘Waarom ik voetbal zo’n
leuk spel vind, is moeilijk in
woorden uit te drukken. Ik
word elke keer weer blij als
ik op het veld sta. Ik vind het
superleuk dat ik genomineerd
ben voor de aanmoedigingsprijs van de Sportverkiezing.
Het geeft me een extra boost
om mijn doel te kunnen bereike: profvoetballer worden.’
Sven de Groot, Sport en
Spelbus:
‘Al vanaf de lagere school
sport ik bij de Sport en Spelbus in Hoogmade. Inmiddels
zit ik op het CIOS en vind ik
het nog steeds leuk om mee
te sporten en jongere kinderen te begeleiden. Het is fijn
om met vrienden lekker buiten
te sporten. Voetbal is daarbij
mijn favoriet.’

Bouw van Wijk, ijszeilen:
‘IJszeilen in de Monotype XV-klasse is mijn lust en mijn leven!
Het is een supersnelle sport en tegelijkertijd voor mij een manier
om te ontspannen. Aangezien we tot voor kort weinig ijs meer in
Nederland hadden, zoeken we de wedstrijden vooral in het buitenland. Dit levert mooie reizen op, naar bijzondere plekken. Samen
met Ruud Hogenboom behaalde ik mooie resultaten, waaronder
een aantal keer Nederlands Kampioen en de derde plek bij een
EK. Nu zeil ik met Wiebe de Witte, we kijken er weer naar uit.’
Abby Veefkind, waterpolo:
‘Een teamsport en zwemmen
vind ik heel leuk, dus dat werd
al gauw waterpolo. Het is best
een zware sport, want je moet
heel veel met je benen ‘fietsen’
om boven water te blijven en
de bal hard te kunnen gooien
om te scoren.’
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‘Als

coach moet je
Winnen, wedstrijden spelen en technisch beter
worden. Daarbij zijn coaches onmisbaar. Zij
geven de instructies en bereiden je voor op het
plezier dat je kunt beleven én op tegenslagen.
Maar hoe word je een goede sportcoach?

FEMKE VERMEIJ
SPORTDOCENT SSBA

Voor een veilige en plezierige sportomgeving zijn ook sportcoaches belangrijk. Femke Vermeij is sinds 2005 sportdocente bij de SSBA. Ze geeft lichamelijke opvoeding aan
verschillende basisscholen in onze gemeente. ‘Ik mag het
leukste vak geven en dat de hele dag door.’ In haar lessen
behandelt ze twaalf zogenaamde ‘beweegdoelen’, waaronder
springen, klimmen, rollen en over de kop gaan. ‘Kinderen
moeten zich zo breed mogelijk ontwikkelen.’
De hersenen van kinderen werken anders dan die van volwassenen. Kinderen denken in het hier en nu, ze willen
vooral plezier hebben. Volwassenen denken in oorzaak en
gevolg, in winnen en verliezen. ‘Als een kind plezier heeft,
gaat hij of zij vanzelf doelen bereiken. Als sportcoach moet
je hier geduld voor hebben. De niveaus binnen een groep
kunnen heel verschillend zijn en daar moet je als coach dus
op inspelen. Probeer je training of les zo in te delen dat iedereen aan het bewegen is, ongeacht het niveau. Kinderen
zijn zo veel meer gemotiveerd. En als iets dan lukt, gaan ze
het steeds leuker vinden.’

Buitengesloten

PATRICK VAN DER WEEGEN
SPORTCOACH

Het is belangrijk dat iedereen binnen een team of vereniging zichzelf kan zijn. Helaas gebeurt het tegenovergestelde nog te vaak: veel sporters voelen zich niet helemaal
op hun gemak binnen de club, of zelfs buitengesloten. Dit
geldt ook voor kinderen. Femke: ‘Een kind moet gehoord en
gezien worden. Als een kind zich veilig voelt, dan zal hij of
zij zich sneller ontwikkelen.’ Als coach kun je snel merken
wanneer een kind zich wel of niet op z’n gemak voelt. ‘Door
zelf even buiten de groep te gaan staan en te observeren wat
er allemaal gebeurt, vallen er dingen op. Een kind dat zich
niet prettig voelt, zal zich niet mengen in het spel. Dit kan
meerdere redenen hebben; het spel of de sport is te lastig,
het kind zit niet met zijn of haar vriendjes of hij of zij wordt
genegeerd. Je moet dit leren zien.’
Een coach moet zich realiseren dat elke schakel belangrijk is om een team succesvol te maken. Femke: ‘Ook als de
niveaus binnen een groep verschillend zijn. Maar allereerst
moet een kind een sport gaan doen die hij of zij zelf leuk
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Sporten
Tekst: Joyce Huigsloot

e misstanden leren zien’
vindt. Laat een kind eerst ontdekken waar zijn talent ligt.
Daarna moeten ze de kans krijgen om op hun eigen manier
te mogen ontwikkelen. De een maakt grote stappen en de
ander wat kleinere. Ik vind het bijvoorbeeld supergaaf als
iemand een salto kan. Maar ik vind het nóg stoerder als degene die nog geen koprol kon dit ineens wél aandurft. Het is
allebei belangrijk, een goede coach zal ze beide complimenteren.’
Het allerbelangrijkste van voor een groep staan is dat je er
plezier in hebt. Femke: ‘Als jij er plezier in hebt, dan krijgen
de kinderen dat ook. Kijk daarbij goed naar de kinderen. Doe
soms een stapje terug en ga er niet altijd bovenop zitten. Zie
je dat er iemand stilletjes langs de kant staat of niet goed
meedoet? Besteed daar aandacht aan en word er niet boos
om. Soms heeft iemand een
beetje motivatie nodig, maar
het kind kan simpelweg ook
even z’n dag niet hebben. Help
je iemand goed en bedenk je
leuke spelletjes, dan ben je
voor een kind al snel een
goede coach.’

Steeds meer kennis

woordig kun je van alles vinden op internet en sociale media. Als coach moet je er dus voor zorgen dat je een stap voor
loopt en constant op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Ook moet je je in je doelgroep verdiepen. Hoe functioneert iemand als mens? Dat is bij een kind van negen jaar
bijvoorbeeld al heel anders dan bij een kind van zes.’
Data-analyse helpt dus bij het vinden van de perfecte
techniek, het ideale trainingsschema of de beste opstelling op het veld? Patrick: ‘Ja, en je vergroot hierdoor ook de
veiligheid. Ik kan terugzien wat er goed en minder goed
gaat in het lichaam. Het geeft je als coach dus ook meer
verantwoordelijkheid.’
Niet alle mensen hebben natuurlijk dezelfde bewegings
behoefte. ‘Per individu moet je erachter komen hoe je ze
motiveert. De ene persoon
heeft andere doelen dan de
ander, dus je moet samen
zoeken naar een uitdaging.
Je richt je trainingen als
coach zo in dat ze uitdagend
zijn, dat je mensen weet te
prikkelen. Daarbij is mental coaching ook belangrijk.
De een moet je positief
aanspreken en de ander
prikkel je juist door wat
strenger te zijn. Het is heel
veel proberen en oefenen.’
Een coach met te weinig kennis kan vervelende gevolgen
hebben, meent Patrick. ‘Overbelasting, blessures of demotivatie zijn hier voorbeelden van. Je moet wéten hoe je
iemand naar een volgend level brengt. Als coach moet je
ook vertrouwen uitstralen. Ik bereid mijn lessen altijd goed
voor en zorg dat ik weet waar ik over praat. Je moet het ook
enthousiast en energiek kunnen brengen. Wat je geeft, krijg
je terug. Als je een doel stelt waar je met z’n allen naar toe
werkt, motiveert dat. Draai je een goede les, dan ligt het aan
je deelnemers, draai je een slechte les, dan ligt het aan de
coach. Blijf dus als coach altijd kritisch naar jezelf kijken.’

‘Ga even buiten de groep
staan en observeer.
Een kind dat zich niet prettig
voelt, zal zich niet mengen
in het spel’

Patrick van der Weegen is
sportcoach en de laatste
vijf jaar gespecialiseerd in
fietsen op vermogen. Hij houdt zich niet alleen bezig met
bodyfitness, maar ook met mind coaching. Patrick: ‘Ik verzorg verschillende, op de sporter aangepaste trainings- en
coachingsprogramma’s, gericht op de balans tussen lichaam
en geest.’ Daarbij meet hij ook gegevens, zoals het vetpercentage of de hartslag. ‘Per kandidaat kan ik terugkijken wat ze
hebben gedaan en of ze vooruitgang hebben geboekt. Op basis van de gegevens kun je specifieke doelen stellen. Zo kun
je iemand individueel goed begeleiden.’
Als sportcoach betekent het dat je, voor een veilige begeleiding, steeds meer vaardigheden en kennis nodig hebt,
bijvoorbeeld over anatomie en fysiologie. Patrick: ‘Tegen-
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Is jouw vereniging
een veilige sportomgeving?
Stap 1

HET BESTUUR

•

•

Organiseer regelmatig bestuursvergaderingen over pesten, agressie, intimidatie of
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stel
een heldere visie op, laat een risico-inventarisatie uitvoeren, train je vrijwilligers en stel
duidelijke omgangsregels. Stel alle leden op
de hoogte van deze regels en maak duidelijk
dat er maatregelen worden getroffen bij overschrijding.
Stel een vertrouwenscontactpersoon aan, bij
wie leden terecht kunnen.

Stap 2

•

Stap 4

WAT SPREKEN WE AF?

•
•
•

WAT KAN BETER?

Maak een risicoscan:
Stel een projectgroep samen met de belangrijkste betrokkenen – vrijwilligers, sportcoaches, (jeugd)leden en ouders – en vraag de
vertrouwenscontactpersoon om de groep te
leiden.
Breng de risico’s in kaart. Laat alle leden
van de projectgroep adviezen voor de club
opschrijven. Bespreek de verschillen en
overeenkomsten en maak een lijst met
risicofactoren. Benoem ook de belangrijkste
verbeterpunten

Leer grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Is een schreeuwende coach normaal?
Je herkent het als je er met elkaar over praat.

Spreek samen met de leden regels af. Zo
ontstaan eigen huisregels.
Zorg voor sportbegeleiders van onbesproken
gedrag. Vraag om een VOG (verklaring omtrent gedrag).
Informeer leden en ouders. Is er een nieuw
lid? Zet de huisregels in de welkomstmail.
Besteedt ook regelmatig aandacht aan de
huisregels. Plaats ze op sociale media en in
de nieuwsbrieven.
Is er een signaal of melding van grensoverschrijdend gedrag? Schakel de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen.

•

•

•

Stap 5

Stap 3

•
•

HOE HOUDEN WE ELKAAR
SCHERP?

WIE DOET ER MEE?

De hele vereniging moet op de hoogte en bewust
zijn van wat grensoverschrijdend gedrag is.
Geef bekendheid aan het beleid en maak de
maatregelen bekend, bijvoorbeeld via een
voorlichtingsavond of sociale media.

•

•

Zet het onderwerp meerdere keren per jaar
op de agenda van de (leden)vergaderingen
en geef regelmatig voorlichting.
Check wat werkt. Monitor hoe de maatregelen uitpakken. Op welke punten staat je
vereniging sterk en waar is extra aandacht
nodig? Betrek sportbegeleiders, leden en
ouders erbij.
Investeer in de sportcoaches, begeleiders en
trainers. Ze hebben een centrale voorbeeldfunctie. Geef ze cursussen voor positief
coachen en het tegengaan van pesten.

36
H1 Veilig sporten DEF 12-2 JH.indd 36

16-02-2021 12:58

Bedrijf

Een sportieve Ploeg
Wie fit en vitaal is, voelt zich
lekker en werkt met meer
plezier en energie. Bij Ploeg
kozijnen is het welzijn van
de medewerkers dan ook
een belangrijk speerpunt.

Manouk Hoogenboom, HR-medewerker,
vertelt: ‘Lichamelijke inspanning en geestelijke ontspanning zijn enorm belangrijk
in je werk. Met een uitgebreid gezondheidsplan hebben we bij Ploeg kozijnen
veel aandacht voor het welzijn van onze
medewerkers. Dat doen we onder meer
door bewegen te stimuleren met een
sportabonnement en een fietsplan waarmee je met een leuk voordeel een nieuwe
fiets aanschaft. Sport is een grote verbindende factor binnen het bedrijf. De
saamhorigheid is groot. Er zijn collega’s
die elke dag samen naar het werk fietsen.
Daarnaast is er een actieve personeels
vereniging, die sportieve uitjes organiseert. Tijdens de activiteiten – die nu
online plaatsvinden – gaat iedereen er
vol voor. Ook op de werkvloer zorgen we
voor gezonde handvatten. We maken
onze collega’s bewust van hun werkhouding. Er zijn zit-sta-bureaus en zitballen
om af te wisselen. Daarnaast is er voor
iedereen vers fruit in de kantine; een
gezond extraatje. Dat is ontstaan vanuit
het idee ‘zien eten, doet eten’.’

WANDELCHALLENGE

Dit jaar daagt het bedrijf z’n medewerkers
uit met een gezonde challenge. Manouk:
‘Fysiek en metaal gezond blijven is nu belangrijker dan ooit. Dagelijks een rondje
wandelen draagt daar al aan bij. Daarom
zijn we onlangs met de Ommetje-app van
de Hersenstichting gestart. Er is een flinke
competitie gaande, want: wie haalt wie in?
Behalve dat je getriggerd wordt om een
rondje te lopen, zorgt het ook voor extra

Tekst: Yvette Hoogenboom
Redactionele samenwerking

Freek Ganzevles tijdens
de Coast to coastwielerrit in 2019.

Manouk
Hoogenboom,
HR-medewerker

interactie in een tijd waarin we elkaar wat
minder zien. En wil je je werkdag beginnen
of juist onderbreken met een wandeling?
Die flexibiliteit in werktijd is er. Door in
beweging te blijven, houd je je mind actief
en kun je je werk beter doen.’

SAMEN FIETSEN

Freek Ganzevles is calculator projecten
bij Ploeg kozijnen en enorm sportief.
‘Ik stel de begroting en offertes op voor
zakelijke klanten. Ik heb een leuke kantoorbaan, waarbij ik de dag vaak achter
de computer doorbreng. Om fris te beginnen en aan het eind van de dag mijn
hoofd leeg te maken fiets ik van en naar
werk; van mijn huis naar Nieuw-Vennep is
het zo’n zestien kilometer. Dat doe ik samen met collega’s, al verklaren zij me voor
gek als ik me niet laat tegenhouden door
regen. Sporten doe ik omdat ik het leuk vind,
ik krijg er energie van. Ik ben een fanatiek
marathonschaatser. Ik rijd twee competities en train daarnaast twee keer in de

week. Als het schaatsseizoen voorbij is,
stap ik op de racefiets. Ik fiets in mijn
vrije tijd vaak drie keer per week. Meestal met vrienden; in het weekend pakken
we een lekker appeltaartje mee. De gemiddelde afstand per rit? Zo’n negentig
kilometer. Met collega’s heb ik meer
gemeen dan alleen werk. Zo hebben we
een aantal jaar geleden een Coast tot
coast-fietsvakantie naar de Pyreneeën
georganiseerd. Daarnaast is er elk jaar de
Ploeg wielerrit: een evenement van honderd kilometer voor collega’s en relaties,
waar ik natuurlijk ook aan meedoe!’

Kom jij ook bij onze Ploeg? Neem
snel een kijkje op: ploegkozijnen.nl/
onze-ploeg/werken-bij
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
solliciteren@ploegkozijnen.nl
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Foto’s uitgelicht! 				 Ariënne van der Plas

Hier! in de regio daagt Angelique Seur uit om haar top selectie
van mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of meer) naar
ons op te sturen: info@hierinderegio.nl.
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Bewegen is key!
Ondanks dat ‘we’ een echte sportgemeente zijn, is ook hier
de bewegingsarmoede sinds de jaren tachtig alleen maar
toegenomen. Eten is makkelijker te bereiden, ons gewicht
neemt toe. Preventief op je gezondheid letten is daarom
extra belangrijk, zo vindt ook de lokale politiek.

Gezellig joh!

Jong geleerd

Maar hébben we niet al veel mooie
sportfaciliteiten in de gemeente?
Hilde: ‘Jazeker, maar stilstand is
achteruitgang. Je moet blíjven kijken
naar hoe het beter, laagdrempeliger
en aantrekkelijker kan.’ Job: ‘We kunnen wel zeggen: ga het zelf doen, maar
dat is zonde. Als we vanuit de politiek
kunnen bijdragen aan het geluk van
mensen, is dat mooi, toch? Je wordt
nu eenmaal echt gelukkiger van sporten, niet alleen omdat het goed voor je
is, maar ook omdat er vaak een stuk
gezelligheid aan hangt. Afspreken
met vrienden, een derde helft na de
wedstrijd, ik noem maar iets.’
Je bent als politiek nooit ‘klaar’, menen

Nu in coronatijd allerlei sportfaciliteiten hun deuren of hekken (deels)
moesten sluiten, is het thema actueler
dan ooit. Maar ook de jeugd stimuleren – vaak zie je dat jongeren rond hun
veertiende tijdelijk stoppen met hun
(team)sport – is een speerpunt. Hilde:
‘Het is belangrijk om vroeg – dus ook
al op school – te beginnen met bewegen en sport. Als je dit als kind al leuk
vindt, dan heb je daar een leven lang
proﬁjt van. Dan heb je er bij wijze van
spreken op je twintigste weer zin in.
Want dan herinner je je hoe een goed,
gezellig en lekker gevoel je door sporten had. En is de drempel lager om
weer wat te gaan doen.’

JOB DE

JONG

H IL D E B A X

‘Je moet
blíven kijken
naar hoe het
beter kan’
G ER VA N EM M

ER IK

Redactionele samenwerking

zowel Hilde, Job als Ger. ‘Je moet altijd
door ontwikkelen. Meer zwemplekken,
veilige wandelpaden voor hondenuitlaters: bij alles wat je in de wandelgangen hoort, blijf je denken: waar is
behoefte aan en wat kan er?’
SVKB gelooft ook in de ontwikkeling
van IKC’s (integrale kindcentra). Ger:
‘Door multifunctioneel gebruik van die
centra kunnen ook volwassenen en
ouderen van de ruimte proﬁteren.
Neem de ontwikkeling van het Sportpad in de Veen. Sportverenigingen,
scholen, fysiotherapeuten, Splotsz:
iedereen zit er positief in. Wat betreft
de sportmogelijkheden: straks kunnen
daar niet alleen negenhonderd kinderen, maar wel drieduizend sporters
van proﬁteren. Ook in het weekend,
uit de hele regio. De plek is mooi centraal. Het is nu zaak om de ruimtelijke
ontwikkeling en de infrastructuur
goed uit te denken.’

Tekst: Jeannette van Haastert. Fotograﬁe: Miranda Castelein

‘Er moet nóg meer nadruk komen op
vaker en met meer plezier bewegen.
Dat is voor iedereen goed’, zo menen
SVKB-leden Job de Jong, Hilde Bax en
Ger van Emmerik. Job: ‘We moeten, met
alle digitale verleidingen van tegenwoordig, de strijd aangaan. De drempel
lager leggen, het makkelijker maken
om te gaan bewegen. Niet alleen vanuit
de clubs, maar ook vanuit de gemeente:
die verantwoordelijkheid moeten we
en wíllen we ook nemen.’
SVKB heeft op dit gebied verschillende speerpunten in het programma.
Zoals het stimuleren van sporten voor
kwetsbare groepen, voldoende sportaccommodaties, meer groen en meer
ruimte voor waterrecreatie. SVKB
ziet ook kansen voor meer buursportcoaches, die scholen of wijken kunnen
helpen om het sporten te stimuleren.
Hilde: ‘Die mogen bij het grote publiek
nog wel meer bekendheid krijgen.’

Samen voor Kaag en Braassem; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl
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Op zoek naar een nieuwe burgemeester
De gemeente Kaag en Braassem is op zoek naar
een nieuwe burgemeester. Eind 2021 vertrekt
burgemeester Marina van der Velde-Menting na
een mooie periode van elf jaar als burgemeester
van onze gemeente.
Wat is er al gebeurd?

Vanuit de gemeenteraad is de
vertrouwenscommissie samengesteld.
In Kaag en Braassem bestaat de
vertrouwenscommissie uit een vertegenwoordiging van de fracties;
• de heer H.S. van der Star (voorzitter)
• mevrouw K. Straver-Van der Wereld
• de heer R. Wesselink
• de heer N.G. van Egmond
• de heer P.C. van Dijk.

Volgende stap:
opstellen proﬁel

Wat voor soort burgemeester zoeken
wij? Om de beste burgemeester te
vinden, stelt de gemeenteraad eerst
een proﬁelschets vast. Deze beschrijft
onder meer wat we van de burgemeester verwachten en welke eigenschap-

pen en kwaliteiten de nieuwe
burgemeester moet hebben.
In februari hebben inwoners
en organisaties mee kunnen
denken over dit proﬁel. Die reacties
zijn meegenomen door de vertrouwenscommissie.

Vervolgstappen in het
proces

Op 18 maart vindt een extra openbare
raadsvergadering plaats waarin de
proﬁelschets wordt vastgesteld door
de gemeenteraad. In juli 2021 vindt
een besloten raadsvergadering plaats
waarin de raad het besluit neemt
wie wordt voorgedragen als nieuwe
burgemeester. In november 2021 wordt
de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

Terugblik roadshows
Regionale Energiestrategie
In de afgelopen maanden heeft de online roadshow over de
Regionale Energiestrategie al onze kernen aangedaan. Dank
voor alle input die we van u als inwoner gekregen hebben.
Opbouwend, kritisch, maar vooral zinvol. Deze input hebben
wij gedeeld met de gemeenteraad en vervolgens aan Holland
Rijnland aangeboden. De brief is te vinden via www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad. Kijk daar bij de vergaderstukken van maandag 25 januari 2021, agendapunt 12.

Hoe verder?

Binnen de regio Holland Rijnland werken wij, samen met de
andere gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap,

DOWNLOAD DE
BOUWAPP EN VOLG
WERKZAAMHEDEN
Zijn er vanuit de gemeente of uitvoerende partners (grote) werkzaamheden in uw dorp of wijk?
Volg het project dan op de voet via
de Bouwapp. Een ideale manier om
actuele updates te ontvangen, de
voortgang te zien en snel vragen te
stellen. De BouwApp is beschikbaar
voor zowel iOS als Android.

aan een eerste versie van de Regionale Energiestrategie
(RES 1.0). De brief met de opbrengst uit de roadshows wordt
meegenomen bij het opstellen van de RES 1.0.
Goed om te weten: de verwachting is dat in mei of juni de
RES 1.0 wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is opnieuw
een moment om uw vragen te stellen of opmerkingen te
maken.
Zodra wij weten wanneer de deﬁnitieve RES 1.0 wordt
besproken in de gemeenteraad, informeren wij u hierover.
Als de RES 1.0 is vastgesteld, wordt gekeken hoe deze lokaal
kan worden uitgewerkt
in o.a. onze omgevingsvisie. Nieuwe meedenkmomenten volgen
dan!

www.kaagenbraassem.nl
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Gemeente stelt extra geld
beschikbaar voor coronagevolgen
vrijwilligersorganisaties
Ook vrijwilligersorganisaties ervaren
grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende
ﬁnanciële regelingen voor opgesteld waar
deze organisaties gebruik van kunnen
maken. In de praktijk blijkt dat sommige
organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk
niet voldoende is.

GEMEENTELIJKE REGELING
VASTGESTELD

In de afgelopen periode hebben diverse
partijen uit Kaag en Braassem contact
gezocht met de gemeente met een
ondersteuningsvraag. Het college heeft
besloten om een gemeentelijke regeling in te stellen voor deze organisaties,
omdat deze organisaties van groot
belang zijn voor onze samenleving. Om
hen door deze periode heen te helpen
vindt het college het daarom noodzakelijk
om deze ondersteuning te bieden.

MAATWERKREGELING

De regeling is gebaseerd op maatwerk.
Daarmee hebben alle partijen de mogelijkheid om een aanvraag te doen. De
regeling is zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk opgesteld. Organisaties

kunnen naast het aanleveren van de stukken ook via een online meeting toelichten
waarom zij in aanmerking moeten komen
voor een bijdrage.

PLAFONDBEDRAG

Er is een maximaal bedrag beschikbaar
gesteld van 166.000 euro. Als er vanuit de
verschillende aanvragers meer wordt aangevraagd, dan wordt het bedrag naar rato
verdeeld onder de toegekende aanvragen.
Vanuit de Rijksoverheid is via de algemene uitkering een drietal steunpakketten
beschikbaar gesteld voor de extra kosten
en gemiste opbrengsten van gemeenten
als gevolg van de maatregelen die zijn
getroffen in verband met Covid-19. Met
dit voorstel wordt er een bestemming
gegeven aan dit geld.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Weten wat er speelt in de gemeente?
Dat kan op meerdere manieren:
• Kijk op onze website www.kaagenbraassem.nl voor actueel nieuws
en voor informatie over bijvoorbeeld
projecten, het aanvragen van een
paspoort, raadsinformatie en het maken
van een melding.
• Check onze berichten op Twitter, Facebook en Instagram.
• Lees onze gemeentepagina in ‘Hier! in
de regio’.
Meld u aan bij www.overuwbuurt.
overheid.nl; u ontvangt dan informatie
over besluiten die direct invloed hebben
op de omgeving, zoals vergunningen,
plannen en plaatselijke regelgeving.

VOOR WIE?

De regeling is bedoeld voor organisaties
vanuit de sector vrijwilligersorganisaties
ter compensatie van de tegenvallende
inkomsten in 2020. Wilt u meer informatie
over de regeling? Of direct een aanvraag
doen? Lees dan verder bij www.kaagenbraassem.nl/covidregeling. Aanvragen
kan tot 15 april 2021.

De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart:
extra mogelijkheden om te stemmen

AFVALAPP
Gebruikt u de Cyclus afvalapp al? In deze
app kunt u uw postcode en huisnummer
invoeren. U ziet dan in de digitale afvalkalender alle informatie over het scheiden
en aanbieden van uw huishoudelijk afval.
Ook wordt in de afvalwijzer aangegeven
welk afval waar hoort. Als u de meldingen
in de app aanzet dan krijgt u bericht over
afval ophalen en ander nieuws.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we
ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar
extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.
Vooral voor risicogroepen gaat in alle gemeenten een aantal stemlokalen al
open op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En
heb je coronaklachten? Dan kun je een andere kiezer machtigen om voor jou
te stemmen.
Meer weten? Kijk op elkestemtelt.nl

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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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: Ernst Rodewijk
van dierenspeciaalzaak Pets&Co
Beestenboel.

Van dinsdag tot en met zaterdag ben ik
in de winkel te vinden. Op maandag heb
ik mijn vrije dag. Dan doe ik vaak allerlei
klusjes in en rondom het huis. Verder
werk ik vanuit mijn kantoorkast in
de keuken aan de administratie en
aan onze webshop.’

Dinsdag en woensd
ag: de bestellingen
voor onze leveranc
iers moeten worde
n
gemaakt. Er komt he
el wat bij kijken
om het assortiment
op het juiste
voorraadpeil te houd
en. We kopen in
bij meer dan twintig
verschillende leveranciers, zelfs uit Du
itsland en België.
Zo komen onze kla
nten steeds weer
nieuwe, leuke en be
taalbare dierenbenodigdheden teg
en in de winkel.

Als negenjarig jongetje werd Ernst in
de winkel van zijn ouders – Rodewijk
Exotika – al gebombardeerd tot ‘chef’
aquariumafdeling. Nu, 45 jaar later,
runt hij samen met Anita alweer ruim
31 jaar hun eigen dierenspeciaalzaak
en is hij gepromoveerd tot ‘opperhoofd’ van álle afdelingen.

n op donderdag en

Als de bestellinge

n op donderdag
Als de bestellinge
geleverd, sjouw ik
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diervoeding en
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Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick en
First Lady. Te besteden bij alle leden
van Winkelhart Roelofarendsveen.

Eens in de paar weken ga ik op
zaterdagavond naar mijn favoriete
stamkroeg ’t Veen om samen met mijn
vrienden een paar pilsjes te drinken en
een beetje te ‘ouwehoeren’. Een prima
manier om te ontspannen na een
drukke werkweek. Helaas door corona
is het alweer een heel tijdje geleden
dat we dit hebben kunnen doen.

We wonen op steen
worp afstand van
het Braassemermee
r. Op zondag of
maandag maken we
regelmatig een
ﬂinke wandeling do
or de Veen en
langs het water.

Skiën is een van mi
jn favoriete bezigheden. Eén keer
per jaar vertrek ik
samen met mijn jon
gste zoon en nog
zo’n veertig andere
ski- en après-ski
fanaten uit Kaag en
Braassem in een
touringcar richting
Oostenrijk voor
een gezellige skiva
kantie. Helaas
moesten we ook da
t dit jaar een
keertje overslaan.
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Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
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COLOFON

Column Patrick Deters

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

Strakke lijn

Gijs Korevaar, Ilse van Staveren
Fotograﬁe
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever Hier! in de regio v.o.f.

Het nieuwe jaar is alweer even van start en we begonnen vol goede voornemens. Bijzondere traditie eigenlijk. Het hele jaar kijken we naar ons leven,
verzamelen we alles wat ons niet zint en dan gaan we vanaf 1 januari ons
leven veranderen. Klinkt mooi, maar waarom dán pas? Waarom niet tijdens
de winterequinox of zomerwende? Ik blijf me er ieder jaar over verbazen en
toch: stiekem is het ook wel ﬁjn.

Adverteren in Hier! in de regio
magazine: Vraag onze accountmanager
Elsbeth Haasdijk naar de mogelijkheden
op het gebied van redactionele samenwerkingen en (personeels)advertenties.
Hier! in de regio magazine verschijnt
zes keer per jaar in de gemeente Kaag &
Braassem Bel: 071 33 111 19 of mail
adverteren@hierinderegio.nl

Het hele jaar door denk je: maandag, dán begin ik met gezond leven! Dan kan
ik dit weekend nog even stevig afscheid nemen van drank en fastfood! Dan
wordt het maandag en met een stevige kater begin je aan de werkweek. Oh
ja, je weet ergens nog wel dat je nu gezond gaat leven. Maandag en dinsdag
lukt dat ook wel. Woensdag ben je in de supermarkt en knipogen de donuts
naar je. Op donderdag is het een lange werkdag en zie je het niet zitten om
te koken. Dus wordt het afhalen. Maar dan wel sushi of roti, want dat is gezonder. Zaterdag is een heerlijke luie dag en dan is het pizza, patat en een
biertje. En zondag ga je vieren dat je vanaf maandag écht gezond gaat leven.

Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere

En toch verwacht je dat je leven na 1 januari ineens helemaal anders is.
Echte verandering van gedrag kost tijd, heel veel tijd. Af en toe is er wel
een katalysator, waarmee we ineens een stap maken. Dat kan iets medisch
zijn, waarbij je een speciﬁek eetpatroon moet volgen, of een pandemie,
waarbij je veel minder mag dan voorheen en waardoor je extra opstandig
wordt. Of je bent gekozen, word raadslid of wethouder en mag ineens alles
bepalen voor iedereen. Soms verandert het gedrag van iemand heel snel en
dan sta je verbaasd aan de zijlijn te kijken. Je herkent iemand niet meer, bent
verbaasd over de acties en opvattingen van die persoon en je hoort jezelf
zeggen: ‘Vroeger was ze heel aardig hoor!’ als iemand je er op een digitale
verjaardag over aanspreekt.

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

Bij mij is het niet anders. Ik zie rationele mensen er ineens heel irrationele
meningen op na houden. Ik verbaas me over dwarsheid van mensen met
macht en de kortzichtigheid van de waan van de dag. En ik vraag me maar
af waarom ik niet afval. Maar dat komt maandag wel weer, nu eerst even de
lokale snackbar bellen. #iksteundelokaleondernemers

Leimuiden: MCD, Veters Flowers, Van
Veen Mode, Bloksma Keukens, Bakkerij
van Leeuwen, DIO Drogist
Oude Wetering: Primera, Syl-n-Meer, De
Fietsshop.
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: Gemeentehuis,
Bibliotheek, Veenerick Boek & Kantoor,
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Poel (Kaag)
en Uw melkboer Ivo Spruit (Rijpwetering,
Oud Ade)
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Patrick Deters, oprecht verbaasd over mensen, soms oprecht
geïnteresseerd in mensen, in bezit van een ongenuanceerde mening
en sluimerende empathie. En een spiegel die werkt.

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

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

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

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

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN

E
10-04-19

Bloksma Jubileum

Boek.indd

1

16:04

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

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

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

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