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75 jaar geleden: 
de allereerste 

aftrap

Na corona  
kan de vlag  
(weer) uit 

Annie, ‘onze’ 
handwerkjuf, is 

honderd! 

It’s all in the  
family – en dat al  

een eeuw lang

in de regio
Hier!

En ook zij vieren feest 
Hoera! Hier! in de regio bestaat 10 jaar
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Valentijn & Volwater is een ambitieus en vooruitstrevend Administratie- en Adviesbureau waar ongecompliceerd wordt gewerkt 
in een hecht team met ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Wij zetten net iets anders onze (online) dienstverlening 
neer in vergelijking met traditionele Administratie- en Accountantskantoren. Dit blijkt succesvol, daarom zoeken wij om deze 
groei aan te kunnen een enthousiaste Relatiebeheerder (m/v). 

De standplaats is Roelofarendsveen, maar het kan dat jouw klanten buiten Roelofarendsveen gevestigd zitten en daar ook (af en 
toe) werkzaamheden of klantbezoeken plaatsvinden. Kortom: een uitdagende functie binnen een sterk groeiende organisatie.

RELATIEBEHEERDER (24 / 32 UUR PER WEEK)
Je weet wat jouw klanten bezighoudt en waar hun uitdagingen liggen. Als relatiebeheerder adviseer je ondernemers en signaleer je 
waar mogelijk (fiscale) kansen. Je verricht en geeft ondersteuning bij samenstelwerkzaamheden. De klantenportefeuille van Valentijn 
& Volwater is heel divers waardoor er een enorme uitdaging op je ligt te wachten waarbij je eerste aanspreekpunt zal zijn.

Als ambitieuze Relatiebeheerder kom je graag in contact met klanten en vind je het leuk om te sparren met collega’s. Je bent 
ondernemend en nieuwsgierig waarbij werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd worden. Je hebt minimaal hbo-werk en -denkniveau, 
minstens 3 jaar werkervaring in de accountancy en ervaring met fiscale en financiële vraagstukken. 

WAT BIEDEN WIJ? 
Woon je in (de buurt) van Roelofarendsveen? Dan kun je dichtbij huis werken waarbij, vanwege COVID-19, ook deels thuisgewerkt 
zal worden. Daarnaast is de insteek om snel een band op te bouwen met jouw klanten zodat zij ook direct een goed aanspreekpunt 
hebben. De balans tussen privé en werk is belangrijk waarbij een passende beloning hoort. 

CONTACT
Is jouw interesse gewekt voor deze boeiende functie? Dan gaan wij graag een eerste kennismaking aan met elkaar. 
Neem contact op via aldo@valentijn-volwater.nl, telefonisch kan ook via 071-3313437.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

...Aanpakkers zijn ook welkom! Wij zoeken nieuwe collega’s 
om ons team van orderpickers uit te breiden: 

MAGAZIJN MEDEWERKER (M/V)

Beschik jij over een MBO werk - en denkniveau en ben je minimaal 
32 tot 40 uur per week beschikbaar op vaste dagen en tijden? 

Stuur een bericht via contact@pakkettenfabriek.nl of kijk 
op onze website www.pakkettenfabriek.nl.

INPAKKERS GEZOCHT

DE PAKKETTENFABRIEK
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FREELANCE JOURNALIST 

Yvette Hoogenboom
Als ik iemand vertel dat ik voor Hier!
schrijf dan zeg ik in dezelfde zin: ‘het is 
zo’n feest om te doen!’ Dat is het ook 
echt. Voor de verhalen in Hier! gaan 
deuren open die normaal letterlijk en 
fi guurlijk gesloten zijn. En als een echte 
mazzelaar krijg ik vaak een uitgebreide 
tour. Zo mocht ik bijvoorbeeld gluren op 
verschillende boerderijen, kreeg ik een 
kijkje in de keuken bij een aantal chefkoks 
en bracht ik bezoekjes aan werkplaatsen 
waar de mooiste dingen gemaakt worden. 
Ook bij mensen thuis word ik regelmatig 
met open armen ontvangen. Achter al die 
deuren zitten prachtige verhalen en het is 
fantastisch leuk om die te ontdekken!

FREELANCE JOURNALIST 

Alice Bakker
Hier! in de regio bestaat tien jaar. De helft 
van die tien jaar werk ik aan dit mooie 
blad mee. Mijn eerste artikel schreef ik in 
2016: ‘Cock maakt dingen die niemand 
heeft en die niemand wil kopen’. Ik zwaai 
nog altijd naar Cock, als hij met de Veen-
se kermis met zijn steampunk-objecten 
meedoet. Dat is wat Hier! mij brengt: 
contact met mensen die ik voorheen 
niet kende. Ook voor deze editie sprak 
ik ‘gemeentegenoten’, onder meer vrijwil-
ligers van verenigingen die net als Hier!
een jubileum vieren. Tien of zelfs als 
130 jaar! Bijzonder. Elk jubileum is een 
bevestiging, een herinnering aan een 
moment. Én een schouderklopje. Team 
Hier! in de regio: goed gedaan. Laten we 
er nog een veelvoud van tien aan vast 
plakken.’ 
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4 Maak kennis met: een beautyconcept
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De coverfoto werd deze keer gemaakt door
Martine Woord-Conijn; de foto van de ballonnen 
is van Yolanda van Klink.

Tips van de redactie
ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN 
FAVORIETE PRODUCTIE OF BIJDRAGE AAN DIT NUMMER.
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Word jij onze nieuwe collega
die onze logisti eke afdeling organiseert 
en met plezier kantoorwerk afwisselt 
met hands-on logisti eke werkzaamheden?

Jeuken jouw handen?
Stuur ons je CV en moti vati e via: 
solliciteren@hooymans.net of kijk voor meer 
informati e en alle actuele vacatures op onze website 
www.hooymansproducts.nl.
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Kennismaken met...

Hun droom? Een beautyconcept met alles erop en eraan. Naar 
Sculptbeauty ga je vooralsnog als je semipermanente make-
up aan wilt laten brengen, voor wenkbrauw- of wimperstyling, 
oorbelgaatjes, pedicure of manicure. Maar ook voor Body Sculp-
ting kun je er terecht. Dat concept werkt met spierversterking 
en huidverbetering en zorgt voor vermindering van cellulitis, 
verhoging van vetverbranding en een verbeterde doorbloeding. 
Sylvia en Chantal zijn gespecialiseerd in PMU en wenkbrauw-
styling. PMU is semipermanente make-up die acht tot twaalf 
maanden blijft zitten, waardoor je altijd met een fris gezicht op-
staat. Met wenkbrauwstyling worden je wenkbrauwen gekleurd 
en in een mooie vorm gebracht. Ze kunnen ze epileren, maar ook 
juist voller maken met powderbrows of hairstrokes. 

VAN TOP TOT TEEN
Voor de manicure hebben ze Evy van der Voet in huis gehaald. 
Chantal is van huis uit pedicure en schoonheidsspecialiste, 
Sylvia is ook orthomoleculair therapeut. De kracht van Sculpt-
beauty is de persoonlijke benadering. Doelgericht kijken ze naar 
elk persoon, ze geven eerlijk advies en luisteren naar de wens 
van de klant. Dat alles met de missie jou te laten stralen. Er wordt 
gewerkt met veganistische producten op natuurbasis, ze gebrui-
ken geen producten die metaal, nikkel of parabenen bevatten. 
Nieuwe klanten zijn van harte welkom, tijdens een vrijblijvende 
intake denken ze bij Sculptbeauty mee over de juiste behandeling 
en kijken ze naar wat bij jou past.

Volg Sculptbeauty PMU ook op Facebook en Instagram.

Een beautyconcept 
In 2018 zitten de vriendinnen Sylvia van der 
Meer en Chantal van der Meer om de tafel: ze 
willen iets anders. Na een opleiding PMU Artist 
voor (semi)permanente make-up hebben ze 
inmiddels samen een bedrijf: Sculptbeauty.  

Sculptbeauty, 
Stationsstraat 1a, Roelofarendsveen
www.sculptbeauty.nl

Chantal 06-1025 1889
Sylvia 06-2744 0537
Evy 06-2746 8296

H03 ADV.indd   4H03 ADV.indd   4 24-06-2021   09:4824-06-2021   09:48



MIRANDA CASTELEIN is grafi sch vormgever en fotograaf. Tien jaar geleden bedacht zij Hier! in de 

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

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

Hier! in de regio bestaat inmiddels tien jaar en via deze weg wil ik heel graag 
een aantal mensen onder de aandacht brengen, want zonder hen… 
Jeannette dank voor de brainstormlunches bij Sanoma, waar we toen nog 
aan het werk waren, Barry voor je ongebreidelde enthousiasme en het 
zien van mogelijkheden waardoor we konden starten, zonder Jaap geen 
goede naam voor ons magazine, Hein-Jan voor de gesprekken over on-
dernemen aan de kantinetafel, Lydia, Rudolf, Brenda, Hendrik, Annemieke
en Leo voor jullie tekstuele bijdragen en meedenken door de jaren heen, 
Danny voor zijn DTP-skills, Jos voor het uitdagen om met gerichte adver-
tentieplannen te komen, Dick voor je ‘eigenwijze’ suggesties die mij altijd 
scherp houden, Connie voor je loyaliteit bij je vorige en huidige werkgever, 
Marleen, Leon, Joris, Roy, Marco, Joost (2x), Guus, Fred, Theo, Sabine, 
Maikel, Martin, Han, Corno, Arie, Jacqueline, Joop, Piet, Linda, Wiljan
en nog vele anderen die ons met grote en kleine steun trouw zijn. Diane, 
Josine voor het ‘verkopen’ van Hier! in het begin, Yvette, Alice, Gijs, Alieke, 
Ilse en Joyce voor jullie tomeloze enthousiasme en iedere keer weer voor 
ons op pad willen gaan, Niko voor je kritische blik naar ons en de gemeente. 
Hans, Fons en Lex voor de ‘historische’ samenwerking, Jan-Willem voor je 
humoristiche hersenspinsels, Patrick voor cynische blik en Elsbeth voor de 
beste sparringpartner die ik me kan wensen.
En zo zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die we zouden moeten, kunnen 
en willen bedanken. Maar waar ik vooral heel blij mee ben, is dat we al die 
jaren voor elkaar en met elkaar onze magazines hebben kunnen maken. 
Want zonder al deze bezondere mensen, historische verhalen, bedrijven, 
verenigingen, stichtingen, gemeente, jongeren, bekende Nederlanders, de 
Daar-mensen, de Hier-mensen, ouderen, nieuwe inwoners en niet te vergeten 
de fotografen die beeld aanleveren voor de cover... kunnen we de Hier! niet 
maken. 
Bovendien willen we hier vooral nog lang mee doorgaan én we delen deze 
verhalen niet alleen met jullie via ons magazine, maar ook via onze app. 
Heb jij hem al gedownload? Met de app blijf je op de hoogte van het laatste 
nieuws maar ook alle evenementen, want ook die komen er weer aan. Hope-
lijk wordt het snel weer ‘normaal’ en gaan we elkaar weer tegenkomen.

Heel veel leesplezier met deze Hier!

PS We hebben in dit magazine een aantal verenigingen en bedrijven uitgelicht, 
maar we wensen natuurlijk alle andere jubilerende verenigingen en bedrijven 
een mooie toekomst en een goed jubileum(feest) toe.

Wie had dat gedacht..
Regenbui

Ik heb vandaag 

een regenbui.

Ik wil in plassen springen

en door de regen 

huppelen

en natte liedjes zingen.

Ik wil geen regenlaarzen 

aan en ook geen 

regenjas.

Ik wil met blote voeten

in die hele grote plas.

Ik wacht niet tot 

het droog wordt

en ik wil geen paraplu.

Ik heb vandaag 

een regenbui.

Ik wil naar buiten, nu!

Bette Westera

Uit: Poezië scheurkalender van 

uitgeverij Plint

PS dit gedicht heb ik uitgekozen 

toen het buiten 30 graden was en ik 

erg verlangde naar wat verkoeling.

Voorwoord
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Hier!

Beeld: Jan Willem Ouwerkerk
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Ellen en Dinand Edel, die parttime in onze gemeente wonen en 
elke week ook een paar dagen terug naar Twente gaan. 

Ze mogen dan tijdelijke bewoners zijn, toch passen Ellen en  
Dinand Edel prima als ‘hier’ in de rubriek. Een huurhuis in 
Roelof arendsveen, lid van loopvereniging Plantaris, vrijwilligers-
werk… Ellen: ‘We wonen hier van zondagavond tot donderdag-
avond. De rest van de week zijn we thuis in Aadorp, een dorp 
vergelijkbaar met Nieuwe Wetering, maar dan in de buurt van  
Almelo.’ Hun verblijf in De Veen is ‘werkgerelateerd’, vertelt Dinand. 
‘Ik werk in de bouw als hoofd uitvoerder van een gebouw in het  
Leiden Bio Science Park. In plaats van elke dag ruim twee uur 
heen en ook weer twee uur terug te rijden, zochten we naar een 
huis in de buurt.’ 

DRUKKE WEEKENDEN 
Dat het bedrijf uit Twente zo ver weg een opdracht heeft gekre-
gen, komt door een project bij Universiteit Wageningen. ‘Ons werd 
gevraagd of we ook op de locatie in Leiden wilden bouwen, maar 
dan wel met hetzelfde team als in Wageningen.’ Ellen: ‘Wij heb-
ben het wel makkelijker dan collega’s met kleinere kinderen. Die 
van ons zijn volwassen. Een van de twee woont met haar partner 
nog in ons huis. Dus als we thuiskomen op donderdagavond is 
het netjes opgeruimd. Onze ouders leven nog en die willen we 
graag regelmatig zien. En sinds kort hebben we een kleinkind en 
daar willen we ook heen. De weekenden zijn dus druk.’

VERRAST DOOR DE RUIMTE
‘In Aadorp deed ik veel vrijwilligerswerk. En daar ben ik hier mee 

doorgegaan. Voor De Driemaster wandel ik met mensen met 
fysieke problemen om de mantelzorgers even rust te  

geven. Ik ben ook lid geworden van loopvereniging  
Plantaris. Anders zit ik hier overdag maar alleen 

thuis.’ Is het in Roelofarendsveen heel anders dan 
in Aadorp? Dinand: ‘Niet echt. We waren wel een 

beetje bang dat het hier in de Randstad druk 
en gehaast zou zijn. Dat zie je wel meer in  
Leiden, maar niet echt in Roelofarendsveen.’ 
Ellen: ‘We zijn verrast door de ruimte. Het 
is het platteland, maar wel midden in de 
Randstad. Je kan hier mooi wandelen en 
fietsen. Naar de bloembollen kijken, of even 
naar het strand. Daar genieten we van.’

HOEZO EEN BOS?!
Dinand: ‘Deze winter kon ik zelfs schaat-
sen op de Braassem. Er kwamen schaat-
sers aan en ik vroeg of ze de weg kenden 

en of ik dan achter ze aan mocht schaatsen. 
Dat kon en we hebben zo’n veertig kilometer 

geschaatst.’ Ellen: ‘Wat ik wel mis, zijn bossen. 
Ik ben hier in het Ghoybos geweest. Dat noemen 

ze hier een bos. In Twente heb je echte bossen. 
Daar kun je uren in dwalen. Een bos hier is niet meer 

dan een paar struiken.’

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.

‘We waren bang dat het  
hier in de Randstad druk  

en gehaast zou zijn’
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‘Als we weten dat  
de familie komt, dan nemen 
we geen gasten’

Jeroen en Sjaan van der Heijden, die het zonnige Spanje  
verkozen boven Nederland. 

Toeval speelt bij veel mensen een rol in het leven. Als de ouders 
van Sjaan van der Heijden niet hadden overwinterd in Zuid-Span-
je, als zij niet met haar man Jeroen tijdens een campervakantie 
in de buurt waren geweest en als ze dat stukje land niet te koop 
hadden zien staan… Tja, dan woonden ze misschien nog in 
Roelofarendsveen. Jeroen: ‘Sjaans ouders waren al wat 
ouder en zij is er een winter naar toe gegaan om voor 
ze te zorgen. We hebben toen in Pego een stuk land  
gekocht en een plaatselijke aannemer heeft het 
huis gebouwd. We hebben er tijdens de bouw 
een appartement gehuurd om te wonen. Sjaan 
heeft de bouw begeleid. Ik werkte voor Vink  
Installatie Groep en reisde vooral heen en 
weer tussen Roelofarendsveen en Pego.’

VERGUNNINGEN 
‘Ik werk nu vanuit Spanje nog steeds voor 
Vink. Ik ben projectleider met één klant: 
Bloemenveiling Aalsmeer. Dat doe ik al 
jaren en ik kan het gebouw dromen. Ik 
kan mijn werk van afstand doen en mijn 
werkgever vindt dat goed.’ Sjaan runt nu 
hun B&B. ‘Het huis was klaar en we had-
den vier kamers en drie badkamers over. Er 
zijn enkele jaren overheen gegaan, want je 
moet allerlei vergunningen aanvragen. Geluk-
kig spreek en schrijf ik inmiddels goed Spaans. 
Maar voor die vergunningen hebben we hulp  
gehad van een gepensioneerde Nederlander die 
hier al 34 jaar woont.’
Missen doen ze Roelofarendsveen niet echt. Sjaan: 
‘Hoewel, de lammetjes in de wei vind ik altijd echt leuk. Dan 
zette ik de auto langs de kant van de weg om te kijken en te 
genieten. En ik mis natuurlijk de kinderen en de kleinkinderen.  
We hebben nu zeven kleinkinderen. Het is een troost dat het  
niet voor een dagje is als zij komen. Als we weten dat de familie 
komt, dan nemen we geen gasten en hebben we alle ruimte en 
tijd voor de familie.’ 

DAN MAAR BEELDBELLEN
Jeroen: ‘Spanje is relatief dichtbij, maar nu is het toch even ver 
weg. Er gingen voor corona zo’n acht vluchten per dag naar  
Valencia of Alicante. Alleen nu even niet. Ik vind Roelofarends-
veen nog steeds een heerlijk dorp. Ik heb er lang gewoond.’ 
Sjaan: ‘Ik dacht altijd: we zijn binnen een dag weer terug als er 
iets is met de kinderen. Nu niet en dat is toch even een domper. 
Maar er zijn nieuwe technieken, zoals beeldbellen. Dat gebruiken 
we steeds vaker.’ Het echtpaar heeft inmiddels de laatste band 
met het thuishonk doorgesneden: het appartement in de Veen 
is verkocht. ‘Van dat geld hebben we een appartement gekocht 
in Denia aan de kust. Prachtig. Je loopt zo naar de haven of het 
strand. Dat verhuren we nu ook.’

Tekst: Gijs Korevaar

Hoe is het met...
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Tien jaar geleden groeit het gezin van Jolanda 
van der Willik (37) en Jeroen Boere (42) in  
één klap van twee naar vijf kinderen. In Hier! 
vertelden zij over de komst van de drieling.  
Hoe kijken ze op die periode terug?

De komst van drieling Mylène, Angela en Sander (10) zette het 
leven van Jolanda en Jeroen flink op z’n kop. Jolanda: ‘Volgens 
de gynaecoloog was de kans dat we de loterij zouden winnen 
statistisch gezien groter dan het krijgen van een drieling bij de 

derde zwangerschap.’ Jeroen: ‘Je staat er niet bij stil dat dit kan 
gebeuren. In die eerste jaren werden we ontzettend geleefd.  
Gelukkig kregen we veel hulp, maar als ik eraan terugdenk was 
het écht veel.’

VIJF IN DE LUIERS
In het begin droegen alle kinderen nog luiers en zat de vuilcontai-
ner binnen een week vol. ‘Ik weet nog dat ik erin moest stampen, 
zodat er toch nog wat bij paste’, vertelt Jeroen. In een bolder
wagen maakte hij vijf zitjes, zodat Jolanda met alle kinderen  
tegelijk op pad kon. 
Ruim zes jaar geleden verhuist het gezin van Rijpwetering 
naar Roelofarendsveen, waar ze in het ouderlijk huis van Jolanda 

10

Hier! blikt terug met… Jolanda & Jeroen: 
‘Volgens de gynaecoloog was de kans     dat we de loterij zouden winnen groter’
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gaan wonen. Met hulp van vrienden heeft Jeroen flink verbouwd. 
Alle kinderen hebben nu een eigen kamer. Jolanda: ‘Als kinderen 
jong zijn is dat niet zo belangrijk, maar zodra ze ouder worden 
wel. Ze hebben nu een eigen plekje, waar ze rustig hun huiswerk 
kunnen doen.’ Inmiddels gaat alles gemakkelijker. Natuurlijk is 
het druk met vijf kinderen, maar het is vooral gezellig. Denise 
(13), Jordy (12) en Mylène, Angela en Sander zijn nu een stuk 
zelfstandiger. Jolanda: ’Voorheen was ik vooral aan het rege-
len. De een moest naar zwemles, de ander wilde bij een vriendje  
spelen. Nu gaan ze ook lekker zelf op pad.’ 
Denise zit op de middelbare school en wil kunstenares worden, 
Jordy, Sander en Mylène voetballen bij E.M.M’ 21 en Angela wil 
gymjuf worden. Zij turnt net als haar oudste zus bij Excelsior.

WIE IS DE OUDSTE?
De meiden zijn alle drie creatief en houden van tekenen. Na 
het avondeten gaan ze met elkaar vaak nog even skeeleren of  
fietsen. Het leukste aan het hebben van veel broertjes en  
zusjes vindt Denise dat je altijd een spelletje kunt doen. ‘Met  
z’n tweeën kun je geen verstoppertje spelen, maar met  
z’n vijven wel.’
En hoe is het om een drieling te zijn? Sander: ‘Gewoon normaal. 
Het voelt hetzelfde als mijn andere broer en zus.’ Hij discus-
sieert geregeld met zijn zusjes Mylène en Angela wie van de 
drie de oudste is. Jolanda: ’Je zou denken dat het totaal niet 
belangrijk is wie als eerste is geboren. Ze kwamen maar een 
minuutje na elkaar.’ 

11

Hier! blikt terug met… Jolanda & Jeroen: 

Bijzonder

Tekst: Alieke Hoogenboom. 
Beeld: Miranda Castelein

‘Volgens de gynaecoloog was de kans     dat we de loterij zouden winnen groter’
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Wordt vervolgd…
In onze regio zijn er veel bedrijven die generatie op  
generatie worden voortgezet. Deze drie familiebedrijven  
bestaan ook nog eens lange tijd!  

100 jaar geleden werd in Roelof
arendsveen Vink Installatie Groep B.V.  
opgericht. Anno 2021 staat de derde 
generatie aan het roer en werkt ook de 
vierde generatie in het bedrijf. Teddo 
Bakker vertelt over het familiebedrijf van 
zijn overgrootvader, opa en vader.

In 1921 startte Piet Vink het bedrijf met 
een gereedschapssmederij voor de 
tuinbouw. Later opende hij een winkel 
met huishoudelijke artikelen, witgoed 
en fietsen. Rond 1950 ging ook Siem 
Vink, de zoon van Piet aan de slag in 
het bedrijf. Vlak daarna trad Siem Bak
ker toe, de schoonzoon van Piet. In 
1975 stopte Siem Vink en kwam het 
bedrijf volledig in handen van Siem 
Bakker. In 1988 droeg hij het stokje 
weer over aan zijn zoon Peter, de hui
dige directeur en de vader van Teddo. 
En Teddo? Die werkt er inmiddels 
ook al een aantal jaar. Hij vertelt: ‘Het  
bedrijf was voorheen op het Zuideinde 
gevestigd, vlak achter ons huis. In het 
weekend speelde ik daar met vriend
jes. Het rondbanjeren op het terrein 
vond ik fantastisch. Mijn eerste baan
tje in het bedrijf was onkruidwieder. 
Dat heb ik jaren gedaan.’ Na zijn studie  
Technische Bedrijfskunde ging Teddo 
aan het werk bij een ander installatie
bedrijf. Hij wilde elders een kijkje in 
de keuken nemen en is daar met een 
traineeship gestart om ervaring op te 
doen. Hij werkt nu zo’n drie jaar bij Vink. 
Eerst als werkvoorbereider, daarna als 
junior projectleider, nu als teamleider  
bedrijfsbureau. ‘Ik heb altijd de am
bitie gehad om het bedrijf in te gaan. 

Ik vind het optimaliseren van pro
cessen leuk en ontdekte tijdens 
mijn traineeship dat een combinatie 
daarvan met de techniek heel inte
ressant is. Ik vind het belangrijk dat 
ik weet hoe een project tot stand 
komt, hoe iets werkt en wat daarvoor  
nodig is. Daarom heb ik bewust de keu
ze gemaakt om als werkvoorbereider 
bij Vink te starten. Uiteindelijk is een 
bouwproject één groot proces. Als de 
klant tevreden is en je met het project
team een goed resultaat draait, geeft 
dat een enorme kick.’

NIEUWE UITDAGINGEN
‘Mijn vader is zestig geworden. Ik werk 
nu in het bedrijf en ik heb ook nog een 
broertje en zusje. Er ligt nog geen  
concreet stappen
plan voor een over
name, maar we zijn 
er wel mee bezig. 
Het is een hele 
verantwoordel i jk
heid, het aanstu
ren van honderd
tachtig mensen. Ik 
kan het niet alleen, maar als ik nu 
naar de organisatie kijk, dan staat 
er een goed team. Of ik mezelf hier  
altijd zie werken? Ja. Het vak gebied 
is heel dynamisch en ontwikkelt zich 
steeds verder. Het aantal mensen 
dat wordt opgeleid is schaarser en er  
komen steeds nieuwe technieken 
bij; dat zijn toch wel de grootste uit
dagingen voor de komende jaren. En de  
allergrootste? Het bedrijf wéér zo’n  
dertig jaar voortzetten.’

‘Mijn eerste baantje 
in het bedrijf was 

 onkruidwieder’
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Wordt vervolgd…
Tekst: Yvette Hoogenboom 

Beeld: Miranda Castelein

Ondernemen
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Eric: ‘Vanaf mijn  
vijfde ging ik al met  

mijn vader mee’

14

‘Ze dacht dat we het 
café De Koning  
hadden genoemd!’ Sjaak en Joke 

Keijzer 
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Eric: ‘Vanaf mijn  
vijfde ging ik al met  

mijn vader mee’

15

Vader Theo Dobbe (midden), 
met zijn zoons Eric (links) 
en Peter (rechts)
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Partycentrum Keijzer heeft een lange geschiedenis. Het be-
staat officieel ruim 170 jaar, maar onofficieel nog veel langer!  
Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer: Sjaak en Joke 
Keijzer zetten het familiebedrijf met ‘de knusse huiskamer van 
Leimuiden’ voort. 

In de registers van de Kamer van Koophandel staat het familie-
bedrijf sinds 1850 ingeschreven. De echte oprichtingsdatum was 
echter al veel eerder, maar het is onduidelijk wanneer precies. 
Lange tijd was het bedrijf van de familie Keijzer een gelagkamer 
waar werklieden, die met hun paard onderweg waren van Am-
sterdam naar Rotterdam even konden pauzeren. In de tijd dat 
Jan Keijzer, de vader van Sjaak, het café overnam, zat het bij de 
Tolbrug. Naast het café hield hij ook koeien. In 1957 kocht hij 
de voormalige burgemeesterswoning om daarin het bruine café 
voort te zetten. Door de jaren heen breidde het familiecafé uit 
met een biljartzaal en feestzaal. 

TANTE JANS
In 1982 overleed vader Jan onverwacht en kwam Sjaak in de zaak 
om zijn moeder te helpen. Hij was toen 23 jaar. Sjaak: ‘Ik stapte in 
toen ik mijn horecaopleiding aan de KTS in Voorhout en een ver-
volgopleiding op de hotelschool in Wageningen had afgerond.’  
Sjaak en Joke leerden elkaar kennen in Gouda. Joke: ‘Hij werkte 
daar als leerlingkok en ik als afwashulp. We grappen er nu nog 
weleens om: ‘Zijn we veertig jaar verder, sta ik nog steeds af te 
wassen.’’ Sjaak: ‘Maar je kunt nu meepraten over welk servies je 
afwast…’ Joke: ‘En hoewel Sjaak ervoor is opgeleid, sta ik meest-
al in de keuken.’ In 1994 kwam Joke officieel in het bedrijf. Sjaaks 
moeder, Tante Jans, werkte toen nog volop mee. ‘Ze heeft tot 
haar 85ste in het café gestaan!’

DE KONING EN DE KEIJZER
Het karakteristieke pand is ook buiten Leimuiden geen onbeken-
de. Het was lange tijd de voorgevel van het buitendecor van Bo-
dega De Koning, het stamcafé uit Goede Tijden, Slechte Tijden.  
Joke: ‘Voor zo’n opname werd de straat afgezet en werden de 
logo’s vervangen. Tot grote schrik van mijn schoonmoeder die 
eens dacht dat we het café zonder aankondiging De Koning  
hadden genoemd.’ 
Het café is al generaties lang in handen van familie Keijzer. 
Of de volgende generatie al klaarstaat? Joke: ‘Sjaak is 62 jaar 
en ik 57, dus we gaan voorlopig nog met veel plezier door. We  
hebben twee studerende dochters. Maar of die horeca-ambities 
hebben… Hun studierichting is heel anders. Vroeger was je toe-
komst grotendeels al voorbestemd. Het kwam bij ons op het pad 
en we zijn ervoor gegaan. Nu is dat niet meer zo. We zien wel hoe 
het loopt. Mochten ze toch ambities in de horeca hebben, dan 
is het wel fijn als ze een partner vinden die daarachter staat. Wij 
hebben het echt samen gedaan.’

Eric Dobbe nam, samen met zijn neef Piet, het bedrijfsstokje over 
van vaders Theo en Co en ooms Jan en Louis. Ook Erics broer  
Peter werkt in het bedrijf. Samen vormen zij de vijfde generatie van  
Dobbe Transport.

Het familiebedrijf begon ruim 175 jaar geleden. Met een zeilboot 
werden goederen vervoerd via de Haarlemmermeer. Later kwa-
men daar boten naar Leiden en Haarlem bij. De boten maakten 
plaats voor vrachtwagens en door de jaren heen is het bedrijf 
door de verschillende generaties flink uitgebreid met logistieke 
diensten. Eric, de zoon van Theo, heeft samen met zijn neef Piet, 
zoon van Co, de dagelijkse leiding van het bedrijf. Zijn broer Peter 
werkt er als Hoofd Planning, net als diens zoon Yur. Eric was al 
jong bij het bedrijf te vinden. Hij vertelt: ‘Vanaf mijn vijfde ging ik 
vaak met mijn vader mee. In de schoolvakanties mocht ik met de 
chauffeurs op pad. Ik wilde heel graag in het bedrijf werken. Ik 
ben begonnen als chauffeur, werkte als planner en warehouse en 
logistiek manager en ben nu directeur logistiek. Hierdoor ben ik 
bij veel zaken betrokken. Door de jaren heen is het bedrijf enorm 
gegroeid. In mijn jeugd waren er zo’n vijfentwintig vrachtwagens, 
tien aanhangers en tien opleggers. Nu zijn er honderdvijftig een-
heden. Ik ben met het bedrijf meegegroeid. Er werkt een vaste 
club waar we het samen mee doen. Binnen ons familiebedrijf 
werken zelfs andere families, meerdere personen uit één gezin.’ 

BETROKKEN EN VERBONDEN
Een familiebedrijf zorgt voor een grote verbondenheid, meent 
Eric. ‘De betrokkenheid binnen ons bedrijf is heel groot. We ge-
ven onze medewerkers ruimte om hun verantwoordelijkheid te 
pakken, maar ook om fouten te maken.’ Is het in bepaalde situ-
aties complex om met familie te werken? ‘Soms is het gevoelig 
om bepaalde onderwerpen aan te snijden, maar het is belangrijk 
om alles bespreekbaar te houden. Privé gaat het automatisch al 
snel over het bedrijf. Mijn vader is nu 84 jaar en komt nog een 
paar keer per week even kijken. En als ik hem thuis zie, praat ik 
hem bij. Hij is graag overal bij betrokken.’

ZESDE GENERATIE
Jullie vormen nu de vijfde generatie. Wordt de zesde generatie al 
klaargestoomd? ‘Natuurlijk wil je het bedrijf kunnen doorgeven, 
maar dan zijn we nog helemaal niet mee bezig. Mijn kinderen zijn 
elf en veertien jaar. In de vakanties rijd ik zelf nog weleens een rit 
en dan gaat Jens of Luna mee. Naar Frankrijk bijvoorbeeld; leuk 
een paar dagen samen op pad. Het gaat erom dat ze iets doen 
wat ze leuk vinden. Datzelfde geldt voor Julian, de zoon van Piet. 
Die werkt zo nu en dan in het bedrijf, maar studeert daarnaast 
ook nog en loopt stage. Plezier in je werk is het belangrijkste. 
Dat geldt ook voor onze medewerkers. Er zijn mensen die tot hun 
pensioen bij ons werken, of zelfs langer! Dan moet je het werk en 
het bedrijf heel leuk vinden.
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Bedrijf

De dakkapellen van Ploeg kozijnen  zijn 
standaard compleet en all-in, en worden  
– samen met SW Dakkappellen – in 
één dag geplaatst. Kwalitatieve kunst-
stof kozijnen in een kunststof dakkapel: 
dat is de basis van de samenwerking 
tussen de twee bedrijven. Deze krijgt 
vorm door het dakkapellen-duo John 
Kwakkenbos – Adviseur Dakkapellen 
bij Ploeg kozijnen – en Stef Windhorst 
– eigenaar van SW Dakkappellen. John: 
‘Ik focus me op het commerciële en  
administratieve traject en Stef is de  
specialist in de uitvoering. Op die  
manier kunnen wij onze klanten een  
service bieden waarmee wij als Ploeg  
kozijnen een stapje verder gaan dan onze 
concurrenten. Een dakkapel is namelijk 
wel iets anders dan een kozijn. Daarvoor 
heb je expertise nodig en die vinden we 
bij Stef. De kracht van de samenwerking 
is dat we profiteren van elkaars kwalitei-
ten en dat maakt ons extra sterk.’ Stef: 
‘We kunnen samen het totaalpakket aan-
bieden. Een hoogwaardig kozijn, met een 
kwalitatief goede dakkapel eromheen. 
Het is een topcombinatie. Door deze  
samenwerking kan ik mijn bedrijfsacti-
viteiten uitbreiden en het bedrijf verder  
laten groeien.’

ZEVEN METER BREED
De mannen werken soepel samen aan  
dezelfde projecten. John start met het 
klantcontact en het finetunen van de  
wensen en Stef wordt al snel daarbij 

aangehaakt. Daarvoor is goede commu-
nicatie en afstemming heel belangrijk. 
John en Stef hangen dus regelmatig met 
elkaar aan de lijn. ‘Nou, dat mag nog wel 
wat meer’, zegt John gekscherend. Stef: 
‘Ik werk een vaste dag per week bij John 
op kantoor. Dan bespreken we de dingen 
die nodig zijn en waar we elkaar kunnen  
versterken. Tussendoor checken we regel-
matig bij elkaar in om terug te koppelen 
of informatie op te vragen.’ John vult aan: 
‘Met elkaar kunnen we zo veel meer. Stef 
weet bijvoorbeeld alles over bouwvergun-
ningen, maar ook over de transportregels.’

KROON OP JE WONING
In de showroom van Ploeg kozijnen is 
een aantal dakkapellen te bewonderen. 
Zo’n all-in dakkapel wordt uitgevoerd met 
het materiaal, kleuren en accessoires 
naar keuze. En niet te vergeten: het Ploeg  
kozijn. John: ‘Een prachtig mooi product 

als je het mij vraagt. Een dakkapel is de 
kroon op je woning en dat moet ook zo 
voelen. Met de samenwerking kunnen we 
de klant van begin tot eind ontzorgen. Als 
een dakkapel in samenwerking geplaatst 
wordt met Ploeg kozijnen biedt dat de 
klant zekerheid en hoeft hij na monta-
ge nog maar één ding te doen: ervan   
genieten. Oh, en misschien nog een klein 
likje verf aan de binnenruimte geven als 
finishing touch.’

Tekst: Yvette Hoogenboom 
Redactionele samenwerking Samen sterk

Ploeg kozijnen gaat verder dan 
kunststof kozijnen. Zo kun je er 
ook terecht voor een compleet 
afgewerkte dakkapel. Hiervoor 
werkt Ploeg exclusief samen  
met SW Dakkappellen.

Benieuwd naar onze dakkapellen  
en mogelijkheden?  
Kijk op ploegkozijnen.nl/dakkapellen 
voor meer informatie.

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

Stef Windhorst  
en John Kwakkenbos
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Tien jaar een mooi blad maken is een terugblik 
waard, maar zestig jaar huwelijk ook. Jos (86) en 
Rien (84) van der Meer uit Roelofarendsveen zijn 
nog altijd gelukkig met elkaar. 

Voor Jos en Rien is 2021 een extra bijzonder jaar. Ze verhui-
zen binnenkort van de Elzenstraat naar een appartement naast 
de Dirk-supermarkt in Oude Wetering. Een grote en span-
nende stap. Ze gaan een stuk kleiner wonen en zijn druk met  
spullen uit zoeken. Jos: ’Ik kom er nu achter hoeveel troep we  
al die jaren hebben opgespaard. En dan nóg ga ik twijfelen: zal 
ik het wel wegdoen?’ Rien: ‘We zijn echte rommelkonten.’ 

MET Z’N TIENEN
Ze ontmoeten elkaar in 1959 op een dansavond in de oude  
veiling in Roelofarendsveen. ‘We kregen niet meteen verkering, 
maar ik wist al snel: ik wil hem niet meer kwijt’, zegt Rien. ‘Op een 
gegeven moment kwam Jos elke avond bij ons over de vloer. 
Wij waren thuis met z’n tienen, dus het was altijd gezellig.’ Bij elk  
afscheid wordt er in de gang nog een tijdje gezoend. Jos  
lachend: ‘Totdat haar vader riep dat het genoeg was geweest.’ 
Jos en Rien trouwen en verhuizen naar de Kerkstraat in Oude  
Wetering. Daar openen ze het winkeltje Vitaminebron, waar 
groenten en fruit wordt verkocht. Helaas moeten ze de winkel 
na een paar jaar sluiten, maar gelukkig vinden ze snel nieuw werk.

CAMPERBUSJES OPKNAPPEN
Jezelf kunnen zijn en elkaar vrijlaten is volgens Rien het geheim 
van een goed huwelijk. ‘Het is belangrijk dat je ook je eigen  
bezigheden hebt.’ De twee vinden het jammer dat er tegenwoor-
dig veel huwelijken stranden. Jos: ‘Ik denk dat het komt omdat 
men de weelde niet kan dragen. Er zijn tegenwoordig zoveel 
mogelijk heden.’ Rien: ‘De armoe houd je netjes, neem dat maar 
van mij aan.’
Jos en Rien hebben nog altijd een druk en gezellig leven. Ze 
hebben twee kinderen, Rob en Ilonka, kleinkinderen en het  
eerste achterkleinkind is ook geboren. Ook aan hobby’s geen  
gebrek. Rien knapt meubels op en Jos heeft jarenlang in de 
schuur ski’s geslepen. Elk wintersportseizoen was het een  
zoete inval van klanten uit de hele regio. Daarnaast heeft hij  
zo’n veertig camperbusjes opgeknapt. De twee gaan graag  
fietsen of wandelen. Rien: ‘Dat houdt ons fit. Ik zwem ook twee 
keer per week, maar door corona moest het zwembad dicht. 
Ik dacht toen: dit moet niet te lang duren, want anders word ik 
oud.’

DE HELE DAG KAARTJES
Het 60-jarig huwelijksjubileum heeft het echtpaar niet groots  
kunnen vieren. ‘Het liefst wilde ik met de hele familie gaan  
varen, maar dat zat er door corona niet in’, zegt Rien. Toch wer-
den ze flink in het zonnetje gezet. ‘Mijn zus had een groot bord 
met daarop onze trouwfoto aan de weg gezet. De hele dag ont-
vingen we kaartjes.’ Jos: ‘En de burgemeester kwam op bezoek!’

18

Hier! blikt terug met… Jos & Rien: 

‘Het geheim van een  
goed huwelijk?  

Blijf ook je eigen ding doen!’
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Hier! blikt terug met… Jos & Rien: 

Bijzonder

Tekst: Alieke Hoogenboom. 
Beeld: Miranda Castelein
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Iedere ondernemer met een pro-
ductwens is welkom bij Hooymans 
Products. De makers bedenken aan 
de tekentafel het gewenste product of 
oplossing, die vervolgens in de werk-
plaats wordt gerealiseerd. Met vele 
productietechnieken en oppervlakte-
behandelingen komt er voor elke wens 
een prachtig eindproduct tot stand. 
Van speciale audioboxbehuizingen tot 
accessoires voor op motorfi etsen van 
Yamaha en van enkele stuks tot grote 
series: het wordt allemaal onder één 
dak gemaakt. 

Fascinatie voor ergonomie 
Het bedrijf ontwikkelt ook op eigen 
initiatief producten. Vaak is ergo-
nomie hierbij een belangrijke rode 
draad. Neem bijvoorbeeld de ‘Work-
shop Bench’ en ‘Workshop Trolley’. Met 
deze stevige werkbank en verrijdbare 
trolley die beide in hoogte verstelbaar 
zijn, wordt fl exibel en ergonomisch 
werken voor iedereen mogelijk. Niet 
alleen vind je de ‘Workshop Bench’ op 
de werkvloer bij Hooymans Products, 
ook bij gerenommeerde vakscholen  
worden de werkbanken gebruikt
tijdens de praktijklessen. En ook 
voor consumenten zijn de producten 
rechtstreeks verkrijgbaar (via 
www.steelyid.shop, de webshop van 
het bedrijf, red.). 
Maar ook samen met klanten worden 
ergonomische producten ontwik-
keld. Zo is de kans groot dat je de door 
Hooymans Products geproduceerde 
Dynamic stoel bij je tandarts of schoon-
heidsspecialiste tegenkomt. Deze stoel, 
die een gezonde zithouding bevordert, 
is ontwikkeld vanuit de wens van een 

fysiotherapeut die veel tandartsen met 
rugklachten behandelde.

Altijd vooruitdenken 
Hooymans is gedreven in het beden-
ken van oplossingen. Ook binnen het 
bedrijf kijken ze voortdurend naar 
nieuwe toepassingen om processen 
te verbeteren. Om waardevolle ken-
nis tijdens de productie met elkaar te 
delen, bedachten de ‘makers’ het 
interne Digiboek: een videodatabase 
die met behulp van een iPad wordt 
aangevuld en bekeken. Tips en han-
dige werkwijzen worden eenvoudig 
vastgelegd met foto’s en video’s en 
overzichtelijk opgeborgen voor een 
volgende keer. Mee- en vooruitdenken 
is iets wat ze bij Hooymans graag doen. 
Ruim vijfendertig jaar geleden startte 
Corno Hooymans het bedrijf in een 
werkplaats achter zijn ouderlijk huis. 
Inmiddels is het bedrijf gevestigd op 
de Cilinderweg en werken er meer dan 
dertig makers. Van jong tot oud: de 
Hooymans-collega’s zijn echte door- 
en aanpakkers. Sommige hebben het 
er zo naar hun zin, dat ze zelfs tot ruim 
na hun pensioen blijven doorwerken. 

‘We maken het samen’
Hooymans Products uit Roelofarendsveen gaat 
een uitdaging graag aan. De producten die ze er 
van begin tot eind produceren, komen behalve in 
Europa ook in Amerika of Japan terecht! 

JEUKENDE HANDEN? 
Heb jij interesse om bij Hooymans 
Products te werken en ben jij een 
maker met een frisse blik en handige  
handen? Dan staat de deur altijd open 
om kennis te maken. Hooymans 
Products zoekt op dit moment nieuwe 
collega’s, waaronder een kanter en 
een logistiekaanpakker, om het team 
te versterken. Kijk op www.hooymans-
products.nl bij de vacatures. 

(en graag)
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Bedrijf

Tekst: Yvette Hoogenboom.
Beeld: Miranda Castelein.

Redactionele samenwerking.

Werkplaats-chef Hans Castelein en metaalbewerker Ferdy Kooi 
zijn twee van de vele enthousiaste vakvrouwen en -mannen bij 
Hooymans.

Hans: ‘Mijn werkzaamheden hier zijn heel divers. Ik haak bijvoor-
beeld aan bij het realiseren van prototypes, begeleid product-
lijnen en zorg samen met het team dat producten en orders goed 
en tijdig de deur uitgaan. Met elkaar zijn we bezig om het best 
mogelijke product af te leveren. We hebben veel interactie met 
klanten en kunnen snel schakelen. Als bedrijf zijn we bijzonder 
fl exibel.’ 
Ferdy: ‘Voor mij als metaalbewerker is ook geen dag hetzelfde. 
Die afwisseling vind ik heel leuk. De ene keer werk ik aan een 
project met 1.500 items, de andere keer gaat het om maatwerk 
van enkele stuks.  Het bedienen en programmeren van verschil-
lende machines heb ik hier geleerd. Om mijn werk goed zelfstan-
dig uit te voeren, heb ik veel contact met collega’s die betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling.’ 
Hans: ‘Het samenwerken met collega’s maakt het werk voor mij 

heel leuk. We doen het echt samen. Communicatie en samenwer-
king staan hier hoog in het vaandel. Zo starten we elke ochtend 
met het bespreken van de werklijst; hierop staan per persoon de 
to do’s omschreven, naast de leveringen van de komende dagen.’ 

DUBBEL TROTS 
Ferdy: ‘De sfeer is goed. Iedereen is bereid om elkaar te helpen en 
er is altijd ruimte om nieuwe vaardigheden te leren.’ 
Hans: ‘We leveren met een relatief kleine club hoogstaande en 
afwisselende producten af. Daar ben ik trots op. Het is heel leuk 
om te zien als de fl ow in het bedrijf goed is: op zulke momen-
ten loopt alles op rolletjes en komen producties moeiteloos 
tot stand. Het is soms net schaken, waarbij je met precisie de 
stappen vooruitzet. 
Ferdy: ‘Ik ben trots op alle producten die we hier maken. Het is 
bijzonder leuk om deze in het dagelijks leven tegen te komen. 
Zelf rijd ik een Yamaha motor, waarvoor we verschillende acces-
soires maken. Te gek om die ook op mijn eigen Yamaha motor-
fi ets te hebben.’ 

Hans: ‘Het is soms net schaken, 
waarbij je met precisie 
de stappen vooruitzet’
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Hiep hiep Hiera!
Die tien jaar van Hier! in de regio valt 
bijna in het niet bij de tientallen jaren 
dat deze verenigingen al bestaan. 
Bijna dan, hè. 

Voetbalverenging WVC bestaat 75 jaar. De 
vereniging werd in 1945 opgericht als Weteringse 
Boys, veranderde haar naam in 1977 in Alkmania 
en na een fusie met buurtclub SVOW werd het in 
2015 de Weteringse Voetbalcombinatie, WVC. In 
seizoen 2021-2022 wordt WVC samengevoegd 
met derbyclub DOSR en gaat de nieuwe club zijn 
eerste offi  ciële jaar in als E.M.M. ’21.

Ed Muller is sinds zeven jaar voorzitter van WVC. 
In die tijd heeft hij al twee fusies meegemaakt. 
‘De jeugd heeft de toekomst’, legt Ed uit. ‘Door 
teruglopende ledenaantallen bij de jeugd en de 
plannen van de gemeente omtrent de nieuwe 
inrichting van het Sportpad is het logischer om 
samen te gaan. Voor de club is dat beter.’
Het 75-jarig bestaan is volgens Ed jammerlijk 
voorbijgegaan. ‘Er was een groot feest in voor-
bereiding, voor leden, oud-leden en vrijwilligers, 
met muziek en alles erop en eraan. Wij houden wel 
van een feestje, maar het kon helaas niet. 
Misschien nog komende maand juli, maar dat 
ligt helemaal aan wat er tegen die tijd mag. Wel 
hebben we een prachtig jubileumboek uitgegeven, 
een dikke glossy vol historie, interviews, verhalen 
en anek dotes. Een mooi aandenken aan onze 
club.’

‘Het 75-jarig 
bestaan is jammerlijk 
voorbijgegaan’

H3 Verenigingen zijn jarig_JH.indd   22H3 Verenigingen zijn jarig_JH.indd   22 24-06-2021   10:0224-06-2021   10:02



23

Hiep hiep Hiera! ‘We willen graag een plek 
om te kunnen schuilen’

De Wouwse Boules, de jeu-de-boulesvereniging in Rijnsater-
woude, werd opgericht in 2011. Dit gebeurde onder leiding van 
tafeltennisclub RTC. Nu de tafeltennisclub ophoudt te bestaan 
en hun onderkomen – sporthal De Meerkant – binnenkort tegen 
de vlakte gaat, moet de vereniging zelfstandig verder. 

‘Jeu-de-boule is een sport die je heel lang, op je eigen tempo, 
kunt blijven doen’, vertelt initiatiefnemer en bestuurslid Anneke 
Roozendaal. ‘Veel van onze leden zijn daarom ouderen. We 
hebben zeven wedstrijdbanen en zijn twee middagen en een 
avond open. Bij toernooien kunnen we er tien van maken.’ Op 
de plek waar nu de banen zijn, wordt binnenkort gestart met het 
bouwen van nieuwbouwwoningen. Als het aan bestuursleden 
Anneke, Ria en Corry ligt, pakken ze de draad snel op. Op een 
nieuw terrein, waar ze naarstig naar op zoek zijn. ‘Hier moeten 
weer wedstrijdbanen worden aangelegd, maar ook een kan-
tine en toiletten. We spelen in principe buiten, maar willen wel 
een plek om te schuilen als het regent. In de winter huren we 
de hal van De Boel de Boule in Roelofarendsveen een avond in 
de maand.’ Het tienjarig bestaan vierden de leden met een kop 
koffi  e en een taartje. Anneke: ‘We wilden het niet zomaar voorbij 
laten gaan.’

VERENIGING

Toneelvereniging V.I.O.S. (Vriendschap Is Ons 
Streven) werd in 1966 opgericht vanuit destijds 
twee slapende verenigingen. Hiermee werd het 
amateurtoneel in Oud Ade nieuw leven inge-
blazen. En hoe. Zo’n vijfenzestig leden telt de 
vereniging, waarvan een deel toneelspeelt, een 
deel ondersteunend is op gebied van techniek, 
grime en souffl  eren en de rest lid blijft voor 
ondersteuning én de leuke uitjes.

Voorzitter Claudia van der Gaag is al elf jaar lid van 
V.I.O.S en heeft al twee lustrums meegemaakt. 
Elke vijf jaar maakt de vereniging er een feestje 
van. ‘We voeren dan, buiten de jaarlijkse voorstel-
lingen in diverse genres, een musical op waarbij 
alle leden, als ze dat willen, een rol krijgen’, vertelt 
Claudia. ‘Al dan niet met tekst. Dit is traditie, net 
als de uitgaansdag waarbij alle leden en hun part-
ners mee mogen. V.I.O.S. voelt als één grote fami-
lie, weinig mensen zeggen hun lidmaatschap he-
lemaal op.’ Vijf jaar geleden bestond V.I.O.S. vijftig 
jaar en hebben ze qua festiviteiten fl ink uitgepakt. 
‘Daar kunnen we nog wel even op teren’, verzacht 
Claudia het gemis van het lustrumfeest in 2021.

Tekst: Alice Bakker
Beeld privébezit

‘Elke vijf jaar maken we 
er een feestje van’
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Woutje Brugge werd in 1971 opgericht, in een tijd waarin op 
vakantie gaan minder vanzelfsprekend was. In de laatste week 
van de zomervakantie werd van alles georganiseerd met als 
doel om kinderen die niet op vakantie gingen, toch een leuke 
zomer te bezorgen. Nu, bij het vijftigjarig bestaan, worden de 
vakanties er in Woubrugge door veel gezinnen omheen geboekt. 

Omdat ‘Woutje Brugge’ altijd in de laatste week van de zomer-
vakantie plaatsvindt, hoopt de stichting kans te maken om de 
speelweek ‘gewoon’ te kunnen organiseren. De week staat bol 
van activiteiten voor kinderen tot twaalf jaar, van een kinderpick-
nick en voetballen tot vissen en een huttenbouw. ‘Het spreekuur 
van de poppendokter wordt altijd druk bezocht’, vertelt bestuurs-
lid Rianne Jansen. ‘Het zou leuk zijn als dat dit jaar weer mag. 
Omdat we vijftig jaar bestaan, hebben we een spectaculaire 
opening in gedachten, maar daar kan ik nog niks over zeggen. 
Het plan om alle oud-bestuursleden op te sporen en uit te no-
digen voor een reünie kan helaas niet doorgaan, maar we zijn 
al blij als het evenement wel mag doorgaan.’ Voor de toekomst 
is Woutje Brugge niet bang. ‘We hebben een heel enthousiast 
bestuur en hopen dit nog vele jaren te kunnen organiseren.’

‘Vakanties worden om 
onze week heen geboekt’

In een jaar waar elke schaatsliefhebber naar uitkijkt, werd 
IJsclub Alkemade opgericht. Maar liefst min twintig stond er op 
de thermometer, het vroor dat het kraakte. Tenminste, dat zegt 
de website van de ijsvereniging. Leden uit die tijd zijn er niet 
meer: we hebben het over de winter van 1890-1891: 130 jaar 
geleden. 

Voorzitter Anja de Rijk vertelt dat er geen plannen waren voor 
dit jubileum. Wel werd er vijf jaar geleden stilgestaan bij het 
125- jarig bestaan en dertig jaar geleden was er zelfs een groots 
eeuwfeest. Een goed draaiende club noemt ze de ijsclub. ‘Veel 
kinderen sluiten zich bij ons aan om te leren schaatsen. Schaat-
sen hoort een beetje in de regio. Stiekem hopen we zelfs dat we 
het alle jeugd in onze omgeving kunnen leren.’ Dat er afgelopen 
winter weer natuurijs was, wakkert het enthousiasme zeker aan. 
‘We hebben veel bezoekers gehad, vooral van gezinnen, op de 
landijsbaan in Oude Wetering.’ In de zomer zijn ze bij de ijsclub 
ook in touw, uiteraard met trainingen, maar ook met de mede-
organisatie van Poldertocht, een wandeltocht dwars door de pol-
ders van Kaag en Braassem. Anja: ‘De elfde editie is 5 september 
en we wandelen in Rijnsaterwoude, op paden waar je normaal 
niet mag komen. Een tocht vol polderverrassingen.’

‘Schaatsen 
hóórt 
een beetje in 
de regio’

H3 Verenigingen zijn jarig_JH.indd   24H3 Verenigingen zijn jarig_JH.indd   24 21-06-2021   13:2921-06-2021   13:29



25

Op 15 juni 1946 werd Sportvereniging M.M.O. opgericht: op de 
kop af 75 jaar geleden. Een voetbalvereniging met een maat-
schappelijke functie voor het dorp. Om dit te vieren wordt een 
jubileumboek gemaakt. Maar eigenlijk is dat niet genoeg voor 
M.M.O. Bewust is daarom 
gekozen voor een grootse 
jubileumviering in 2022.

Hetty Zandbergen is se-
cretaris van het bestuur. 
Ze vertelt over de sfeer bij 
de vereniging. ‘M.M.O. is 
met elkaar en voor elkaar; 
door de leden en voor de 
leden. Half-half een jubi-
leum vieren is niks voor 
ons. Wat we precies 
gaan doen, weet ik nog 
niet, maar het wordt een 
jaartje later gevierd.’ De 
sportvereniging in Hoog-
made heeft sinds dit jaar 
een nieuw, jong en actief 
bestuur, dat bewust naar de toekomst kijkt. ‘We zijn klein, maar 
bruisend. Onze maatschappelijke rol binnen de dorpskern is 
groot. MMO is meer dan alleen een voetbalvereniging. Wij 
zijn het kloppende hart van Hoogmade. Als je ziet wie hier op 
zaterdagochtend allemaal rondloopt en daarmee wat omhanden 
heeft, daar willen we niks aan veranderen.’

‘Het wordt 
een jaartje later 
gevierd’

Zeventig jaar geleden, in 1951, werd er een 
gebouw beschikbaar gesteld voor het museum 
O.C. van Hemessen. Sindsdien is er in Woubrugge 
een historisch museum, gericht op de geschiede-
nis van Woubrugge en Hoogmade, waar je aller-
lei kaarten, bodemvondsten en voorwerpen over 
arbeid, landbouw, visserij, scheepswerven en 
onderwijs kunt bezichtigen.

Anneke Zwarst is secretaris van Stichting tot 
Behoud van het Cultureel Erfgoed van 
Jacobswoude,  waar het museum onder valt. Ze 
vertelt hoe ze met zo’n vijf vrijwilligers elke week 
in het museum bezig zijn met registreren en 
digitaliseren. ‘We krijgen geregeld erfstukken, dat 
brengt fl ink wat uitzoekwerk met zich mee. We 
hebben veel documenten en foto’s die de historie 
van de dorpen in kaart brengen.’ Het zeventigja-
rig bestaan van het museum is door de huidige 
omstandigheden nog niet gevierd. ‘Het museum is 
dicht, dat heeft weinig zin. We weten helaas ook 
nog niet hoe de toekomst er voor ons uitziet. Omdat 
de gemeente af wil van maatschappelijk vastgoed, 
is het pand, waarin wij samen met Modelvereni-
ging Woubrugge gehuisvest zijn, ter overname 
aangeboden aan de gebruikers. Helaas is dat 
door bouwtechnische problemen nog niet aan de 
orde. Jammer, maar we gaan graag door met onze 
exposities, zowel permanente als tijdelijke. En met 
het ontvangen van schoolkinderen en groepen, 
zolang dat mogelijk is.’

‘Erfstukken zorgen voor 
fl ink wat uitzoekwerk’
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Tien jaar na het begin van Script stapte 
Fred namelijk in bij het bedrijf van Barry 
Verdel en gingen ze samen verder onder 
de naam Eureka Cursussen. Nu, bij het 
twintigjarig bestaan van Eureka, ziet het 
ernaar uit dat hij terugverhuist naar die  
allereerste locatie – het gebouw van 
MAVO Johannes XXIII in Roelofarends
veen, het latere Bonaventuracollege – 
waar Barry met de Veense Campus start. 

NIEUWE TECHNIEKEN
Naar Eureka Cursussen ga je als je tegen 
frustraties aanloopt in je dagelijkse werk 
met programma’s als Word en Excel. 
Maar ook als je op zoek bent naar een op 
maat gemaakt invulsjabloon. Fred: ‘Er zijn  
zoveel methodes om mee te werken, ik leg 
je uit hoe het veel handiger kan. De cursist 
kiest de module die bij zijn werkzaam
heden past. Waar loopt hij tegenaan en 
hoe kan dat op een eenvoudigere manier? 
Ik zorg ervoor dat hij weet wat hij doet en 
weer gelukkiger wordt van zijn werk.’
Met Script startte Fred met trainingen 
voor Word Perfect, dat draaide onder MS
DOS 6. Later werd dit Windows, waarbij 
een officepakket bestond uit Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook en Access. Dat pak
ket is behoorlijk gegroeid. ‘Zesentwintig 
programma’s kent Windows nu’, aldus 
Fred. ‘De mogelijkheden zijn enorm. Nu 
is er vraag naar cursussen voor werken 
op afstand met programma’s als Teams,  
OneDrive en SharePoint, gericht op  
informatieuitwisseling en opslag. Toen ik 
begon, liep iedereen met een floppy, toen 

werd het een fileserver en nu slaan we 
alles op in de cloud. Dit zijn heel nieuwe 
technieken waarbij ik me  weleens af
vraag: waar houdt het op? Om trainingen 
te geven, moet je je blijven ontwikkelen, 
maar soms gaat het ook mij wel te snel’, 
bekent Fred. 

SJABLONEN ONTWIKKELEN
Een gepassioneerd helper van mensen, 
op welke manier dan ook, noemt hij zich
zelf. ‘Ik had nooit verwacht dat ik trai
ningen zou gaan geven. Ik was allround 
monteur en niet gelukkig in mijn werk. 
Pas toen iemand aan mij vroeg waarom 
ik dan niet iets anders ging doen, ging er 
een knop om. Als ik zie hoe blij ik word als 
ik iemand iets kan leren, dan heb ik een 
geweldige dag. Ik ken een programma als 
Word voor 95 procent goed, daar ben ik in 
meegegroeid. Dat maakt dat ik voor klan
ten op maat gemaakte toepassingen kan 
maken, zoals ik bijvoorbeeld gedaan heb 
voor Vink Installatie Groep. Daar werken 
techneuten die ontzettend veel verstand 
hebben van technische zaken en bijna 

alles in Excel deden. Je kunt echt veel 
in Excel, maar het is geen tekstverwer
ker. Zodra er iets geprint moest worden,  
liepen de zinnen uit de cellen of paste het 
geheel niet op een A4’tje. Ik heb voor hen 
meerdere sjablonen ontwikkeld. Na het 
invoeren van een aantal gegevens staat 
nu alles op de juiste plek en het uiteinde
lijke document ziet er altijd goed uit. Het 
documentatiesysteem bij Vink is hier zo 
door verbeterd, dat komt het bedrijf ook 
ten goede.’ 
Eureka werkt onder de vleugel van Verdel 
ICT & Media. Voor het ICTbedrijf is dat 
een mooie aanvulling op het dienstenpak
ket. ‘Verdel biedt ICToplossingen, maar 
als de eindgebruiker niet weet hoe het toe 
te passen, bieden mijn trainingen soelaas. 
Daar ben ik goed in, maar dat commer
ciële gedeelte, dat kan Barry beter. We vul
len elkaar goed aan.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein 

Redactionele samenwerking 

Van floppy naar de cloud
Dertig jaar geleden startte  
Fred van der Meer in het  
gebouw van de mavo met  
Script, een eenmansbedrijf dat  
computertrainingen verzorgde. 
Het lijkt erop dat hij weleens  
zou kunnen gaan eindigen waar 
hij ooit begon. 

Eureka Cursussen
Veenderveld 32  Roelofarendsveen
www.eurekacurssussen.nl

Bedrijf
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Zij vieren   feest!
In 2011 stapten al deze ondernemers in 
een nieuw avontuur. Hoe het tien jaar later 
met ze gaat? Ze vertellen het, want ook zij 
hangen dit jaar de vlag uit! 

HIER, HIER, HOERA! 
Kijk eens om je heen. Achter de deuren van al die huizen zitten 
veel mooie verhalen verstopt. En dat niet alleen: we wonen in een 
prachtige regio, waarvan we nog lang niet alle hoekjes kennen. 
Vanuit de liefde voor haar omgeving bedacht Miranda Castelein 
in 2011 het tijdschrift Hier! in de regio: een magazine vol mooie 
verhalen uit en over Kaag en Braassem. Want bladen maken, dat 
is wat Miranda als art director en fotograaf het liefst doet. Samen 
met Barry Verdel van Verdel ICT & Media en Jeannette van Haas-
tert van tekstbureau 100ProcentNL gaf ze Hier! een kickstart. 
Het bleek een gouden concept, want veel inwoners van Kaag 
en Braassem kunnen nog steeds niet wachten tot de volgende 
editie op de mat ploft. Dankzij ondernemers uit de buurt en 
andere belangstellenden worden de kosten gedekt. ‘Ik ben er 
supertrots op dat we na tien jaar zes keer per jaar een magazine 
op eigen kracht en zonder subsidie maken. Samen met account-
manager Elsbeth Haasdijk en ons team enthousiaste freelancers 
zorg ik ervoor dat elke uitgave vol staat met verrassende on-
derwerpen.’ Hier! is inmiddels uitgegroeid tot een lokaal media-
bedrijf, dat behalve het magazine in samenwerking met derden 
ook speciale edities uitgeeft. En dat niet alleen: in 2020 werd ook 
de Hier! in de regio-app bomvol tips en nieuwtjes uit de omgeving 
gelanceerd.

‘AFGELOPEN WINTER BRAKEN 
WE EEN VERKOOPRECORD!’ 

De broers Roy en Roel van der Geest groeiden op in het familie-
bedrijf Rob van der Geest Sport 2000. Ze besloten in 2011 hun 
opgedane ervaring in te zetten voor hun bedrijf Sports-Geest, 
dat inmiddels uit zes gespecialiseerde webshops bestaat. Roy: 
‘Toen tien jaar geleden verkopen via internet echt booming 
was, dachten Roel en ik: dat moeten wij ook gaan doen met het 
assortiment dat we in de winkels aanbieden. Zo zijn we ons 
bedrijf gestart. We begonnen met Wandel-Geest, dat gelijk goed 
liep. Datzelfde jaar ging ook Winter-Geest online en daarna volg-
den nog shops voor tennis, hardlopen, fi tnes en voetbal.’ Roel: 
‘Ondernemen is keuzes maken en risico’s nemen. Daar is afge-
lopen winter een mooi voorbeeld van. Doordat we op tijd veel 
schaatsen hadden ingekocht, konden we tot aan de laatste 
ijsdag mensen blij maken. En dat, terwijl bij andere bedrijven de 
schaatsen allang waren uitverkocht. We braken een verkoop-
record, het was echt een gekkenhuis.’ Inmiddels hebben de 
broers hun onderneming verkocht en slaan ze, met de ervarin-
gen die zij de afgelopen tien jaar hebben opgedaan, een nieuwe 
weg in. Roy focust zich op zijn online marketingbureau en Roel 
heeft ambities richting de fi nanciële markt. De broers blijven wel 
betrokken bij de winkels van Rob van der Geest Sport 2000, want 
die blijven gewoon doordraaien. 
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Ondernemen

Tekst: Yvette Hoogenboom . 
Beeld: Miranda Castelein, 

Yolanda van Klink (balonnen)Zij vieren   feest!

‘CORONA WAS LASTIG, MAAR 
WE BLIJVEN VOL VERTROUWEN’

Brasserie De Kromme Does in Hoogmade is alweer tien jaar in 
handen van uitbaters Sandra Sierat en haar partner; zij runnen het 
samen met hun zoon en schoondochter. Sandra: ‘We werkten 
destijds in De Roef in Leiderdorp, toen we benaderd werden door 
de verhuurder van De Kromme Does. Of dat niet iets voor ons 
was. Hij had vertrouwen in ons en we kregen een kans.’ Schoon-
dochter Viola: ‘We hebben de zaak door de jaren heen een 
fl inke make-over gegeven, het was nogal stoffi  g.’ Sandra: ‘De 
start was pittig. De vorige eigenaar was ’s winters gesloten en 
dat onthouden mensen. Sinds drie jaar zijn wij elke dag open, 
een spannende zet. In de zomer bouwen we een buffer op voor 
de winter. Maart 2020 konden we eindelijk zeggen: yes, we zijn 
goed de winter doorgekomen. Viola: ‘Maar toen kwam corona…’ 
Sandra: ‘Een grote zorg. Om onze gasten te blijven zien, verzorg-
den we tijdens de lockdown afhaalmaaltijden. Het contact met 
mensen vind ik het allerleukst aan de horeca.’ Viola: ‘We zijn enorm 
gesteund door onze vaste gasten. Iedereen is blij dat we er nog 
zijn.’ Sandra: ‘Tot nu hebben we het overleefd en we zien wel hoe 
het verder gaat. We blijven vol vertrouwen!’

‘DE BEESTJES ZIJN BANGER 
VOOR MIJ DAN ANDERSOM’

Wibo Pieterse startte tien jaar geleden zijn bedrijf Inprema 
Ongediertebestrijding & Preventie waarmee ie – de naam zegt het 
al – ongenode gasten verjaagt en buiten de deur houdt. ‘Ik doe 
dit werk al twintig jaar. Eerst in loondienst, nu als onder nemer. 
Mensen bellen als ze last hebben van bijvoorbeeld muizen, 
ratten of een wespennest, of als ze ongedierte willen voorkomen. 
Er is geen dag hetzelfde. ’s Ochtends kan er een telefoontje bin-
nenkomen waardoor ik mijn hele dag omgooi om het probleem 
op te lossen. Om een indringer te verdelgen, kijk ik eerst naar 
de oorzaak en welke maatregelen er nog getroffen kunnen wor-
den. Ik check bijvoorbeeld of er gaten in de muur of vloer zitten. 
Bestrijden kán ook een oplossing zijn. Het is werk zelden eng. 
Soms schrik ik als er iets levends op me afkomt, dan neemt de 
adrenaline wel toe. Maar uiteindelijk zijn de beestjes banger voor 
mij dan andersom. De afgelopen tijd heb ik het enorm druk met 
bestrijdingsklussen bij particulieren. Mensen zijn meer thuis en 
zien vanachter hun laptop een muis voorbijschieten. Ik ben blij 
dat ik ze daarmee kan helpen, het is heel dankbaar werk.’
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Nieuwe Nieuwe Nieuwe 
gezichtengezichtengezichten

SVKB is op zoek naar nieuwe SVKB is op zoek naar nieuwe SVKB is op zoek naar nieuwe 
gezichten in de partij. Kelly: ‘Nee, je gezichten in de partij. Kelly: ‘Nee, je gezichten in de partij. Kelly: ‘Nee, je 
hoeft niet per se meteen uren per hoeft niet per se meteen uren per hoeft niet per se meteen uren per 

week op het gemeentehuis te zitten, week op het gemeentehuis te zitten, week op het gemeentehuis te zitten, 
maar kijk eens goed naar jouw maar kijk eens goed naar jouw maar kijk eens goed naar jouw 

kwaliteiten: hoe kun jij misschien kwaliteiten: hoe kun jij misschien kwaliteiten: hoe kun jij misschien 
een bijdrage leveren?’ Sandra: ‘Kom een bijdrage leveren?’ Sandra: ‘Kom een bijdrage leveren?’ Sandra: ‘Kom 
eens naar een fractieavond en blijf eens naar een fractieavond en blijf eens naar een fractieavond en blijf 
achteraf even hangen.’ Kelly: ‘Ook achteraf even hangen.’ Kelly: ‘Ook achteraf even hangen.’ Kelly: ‘Ook 

als je gewoon iets kwijt wilt.’als je gewoon iets kwijt wilt.’als je gewoon iets kwijt wilt.’

Nieuwe Nieuwe Nieuwe 

Kelly Straver-Van de Wereld was er 
al vanaf het allereerste begin bij. ‘Ik 
kwam met mijn moeder mee. Zij zei: 
‘Volgens mij vind jij dit wel leuk.’ En dat 
was zo.’ Ondertussen zit Kelly alweer 
zeven jaar in de gemeenteraad. ‘Je 
kunt echt wel een verschil maken. En 
dat is het leuke van Samen voor Kaag 
en Braassem: we discussiëren met 
elkaar met wederzijds respect en 
komen echt samen tot een standpunt, 
waar je als partij achter kunt staan.’ 
Sandra van Emmerik beaamt dat. ‘Je 
mag het ook oneens zijn met het beleid, 
daar is ruimte voor. Er wordt geluisterd 
naar je argumenten en als je echt niet 
wilt, word je niet verplicht om met de 
fractie mee te stemmen.’ 
De partijleden vormen samen een 
gemêleerd gezelschap. Kelly: ‘Van 
VVD- tot SP-stemmer... Net als de 
inwoners van de gemeente, die zijn ook 
niet allemaal hetzelfde. Het is dus geen 
eenzijdige partij. Dat was het al niet 
vanaf het begin, toen Gemeentebelang 
uit Jacobswoude en Mooi Alkemade 
samen verdergingen als SVKB. Een 
mooie gemengde, enthousiaste club.’

Geen coalitie
Sandra voegde zich drie jaar geleden 
bij SVKB. Wat is haar drijfveer? ‘Je 
moet een drive hebben om je tegen 
dingen aan te willen bemoeien. Dat 
SVKB een lokale partij is, vond ik met-
een al fi jn. Dat je je niet hoeft druk te 
maken over landelijke standpunten.’ 
Wat heeft SVKB politiek gezien 
allemaal bereikt? Kelly: ‘We spelen een 
serieuze rol in het gemeentebestuur, 
krijgen steun van de fracties, mogen 
wethouders leveren… Bijna de hele raad 

had met de gemeenteraad verkiezingen 
voldoende stemmen om met een voor-
keursstem gekozen te worden. Dat zegt 
iets over het vertrouwen.’ Sandra: We 
hebben in Kaag en Braassem ook geen 
coalitie en oppositie, besluiten worden 
genomen met wisselende meerder-
heden. We kijken waarin we kunnen 
samenwerken en zoeken voldoende 
steun zoeken bij elkaar.’ 

Mét resultaat
Er is in het afgelopen decennium veel 
gebeurd, waar SVKB vol achter staat. Zo 
is er in Leimuiden het Integrale Kind 
Centrum gerealiseerd, met verschillen-
de vormen van samenwerking binnen 
één pand. Ook komt afval inzameling 
steeds terug op de agenda, met de oud-
papiercontainer als laatste wapenfeit. 
Kelly: ‘Sommige processen duren lang, 
maar het gaat om het resultaat. Het 
is leuk als je resultaat ziet van wat je 
samen als raad besproken hebt.’
Momenteel staat de partij vierkant 
achter de ontwikkeling van het Sport-
pad. Kelly: ‘Zoveel partijen die samen 
in gesprek zijn, een plan dat er veel-
belovend uit ziet… Je doet het na-
tuurlijk voor je eigen toekomst, om te 
zorgen dat dingen mooier of beter 
worden. Leuk als straks mijn eigen 
kinderen daar naar school gaan en 
kunnen sporten.’ Sandra haalt ook 
graag nog een SVKB-ambitie aan: ‘We 
hebben vier keer 100.000 euro voor het 
groen in de gemeente binnengehaald. 
Misschien kleine dingen, maar op die 
manier houden we wel onze gemeente 
mooi. Ga maar eens wandelen met je 
hond in Leiden. Het is hier echt veel 
leuker, hoor.’

‘ We zijn een mooie, 
gemengde club’ 

SVKB beroert alweer ruim tien jaar het ‘pluche’ 
in de raadzaal van het gemeentehuis. Kelly en Sandra 
vertellen over wat zij zo mooi vinden aan ‘hun’ partij.  
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SANDRA VAN EMMERIK

Samen voor Kaag en Braa� em; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl

KELLY STRAVER-VAN DER WERELD
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‘Wij menen dat een club daar op de 
lange  termijn meer aan heeft dan aan de  
bekende zak met geld’, zo vertelt  
Rabobankadviseur Lonneke Beuk. In de 
regio Groene Hart Noord worden acht 
verenigingen een op een door Rabobank 
ondersteund. Een daarvan is Hockey-
club Alkemade uit Rijpwetering, ooit een 
bruisende vereniging, maar in het begin 
van het Rabo ClubSupport-traject wor-
stelend met een terugloop in leden en  
actieve vrijwilligers. Oud-voorzitter Patricia  
Hoffmans ging naar een Rabobank-
informatiebij eenkomst en vroeg de on-
dersteuning aan. ‘Sindsdien hebben we  
er weer zin in’, vertelt ze. 

SPIEGEL VOORGEHOUDEN
‘Van het begin af aan zijn we duidelijk 
geweest naar onze leden. We wisten ge-
woon even niet hoe we verder moesten. 
Waar we ooit 380 leden hadden, waren 
er op het dieptepunt nog 150 over. Waar 
haalden we nieuwe leden vandaan? Ik 
weet nog dat Lutger Brenninkmeijer, de 
door NOC*NSF en Rabobank ingehuurde 
begeleider van het traject, aan mij vroeg 
wat voor vereniging Hockeyclub Alkema-
de was. Hij hield ons een spiegel voor. 
‘Stel dat je zegt: ‘Nu is het even niet leuk 
bij ons, maar tegen de kerst zijn we wel 
weer een bruisende vereniging.’ Dan zou 
ik sowieso geen lid worden.’ Bij mij ging 
er gelijk een knop om. We zijn aan de slag 
gegaan met een hulpvraag: hoe zetten wij 
onze vereniging weer op poten met een 
fundament om op te bouwen? We zijn nu 
weer op de goede weg en hebben, door 
alle positiviteit rondom de ondersteuning, 

inmiddels alweer 220 leden. Het kan al-
leen nog maar beter worden.’
De eerste stap in het traject was een en-
quête. ‘Hoe zien wij onszelf en hoe zien 
anderen anderen ons’, vertelt Patricia. ‘De 
uitkomst werd besproken in een online 
Algemene Ledenvergadering. We hebben 
nog nooit zo’n hoge opkomst gehad. In 
vier groepen lieten we iedereen meepra-
ten. Uit die groepen hebben we nieuwe 
werkgroepen kunnen vormen met maar 
liefst 25 actieve vrijwilligers uit alle lagen 
van de club. Allemaal mensen die er weer 
zin in hebben.’ Aan een fictieve kapstok 
worden nu taken opgehangen voor de 
werkgroepen. ‘Jaar één is voor de plan-
vorming en het bepalen van onze missie 
en visie. In jaar twee moeten we de plan-
nen uitvoeren en in jaar drie moeten we 
ze kunnen ademen. Ons streven is een 
fijne organisatie, een soort thuis. Een club 
waar iedereen zich veilig voelt.’ De kracht 
van Rabo Club Support is volgens Patricia 

het advies dat gegeven wordt. ‘Voorheen 
kregen we een financiële bijdrage en liep 
het meisjes A1-team in Rabobankshirtjes. 
Dat was leuk, maar daar leerden we niks 
van. Nu groeien we, we verbinden en heb-
ben de knowhow. Ik kan me geen betere 
vorm van sponsoring en ondersteuning 
wensen.’ 

LEDEN ALS AMBASSADEUR
Het eind van het project is voor Hockey-
club Alkemade in zicht. Patricia hoopt 
echter op verlenging. ‘We zijn goed op 
weg, maar we zijn er nog niet. Tot die tijd 
maken we veel vaart voor een toekomst-
bestendige vereniging die zo in elkaar 
zit dat onze leden onze ambassadeurs 
zijn.’ Lonneke, naast Rabobankadviseur 
ook een van de actieve vrijwilligers bij de  
hockeyclub: ‘Verenigingen kunnen daar-
naast de clubkas nog steeds ‘spekken’ 
met de jaarlijkse Rabo ClubSupport-actie 
die in september weer van start gaat.’

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Een toekomstbestendige vereniging
In samenwerking met NOC*NSF 
steunt Rabobank acht verenigin-
gen met kennis en hun netwerk. 
Het doel van deze zogenoemde 
‘Rabo ClubSupport’? Lokale 
verenigingen zelfredzaam en 
toekomstbestendig maken. 

Vereniging

Patricia Hoffmans en Lonneke Beuk 
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Annie van der Meer (100) is misschien wel de  
bekendste handwerkdocent van Roelofarends-
veen en omstreken. In maart haalde ze de  
prachtige leeftijd van honderd jaar. Ze geniet  
nog steeds na van deze feestelijke dag. 

Ruim tweehonderd verjaardagskaarten ontving Annie op haar 
verjaardag. Ook werd er op het pleintje gezongen, de burgemees
ter en broer Martien (92) kwamen op bezoek en in een versierde 
rolstoel maakte ze een ererondje door de wijk. En wie jarig is, 
trakteert! Alle bewoners van de Gogherweide kregen van haar 
een creatieve traktatie: twee krentenbollen en een kaasstengel 
die samen het getal 100 vormen. Annie: ’Ik had nooit verwacht 
dat ik honderd jaar zou worden, maar ik vind het prachtig.’ 

VRIENDIN NELLIE
Annie heeft dertig jaar handwerkles gegeven aan basis
scholieren. Op de solex reed ze door weer en wind van school 
naar school. ‘Ik was er de hele week mee in de weer. Ik leerde de 
kinderen van alles: naaien, borduren, breien. De tijd vloog altijd 
voorbij.’ Achterop zat goede vriendin Nellie de Jeu, van wie Annie 
de kneepjes van het vak heeft geleerd. De eerste jaren gaven ze 
op zolder naailes aan jonge dames, maar al snel werden ze ook 
gevraagd handwerkles te geven op scholen. Ook hebben ze 38 
jaar alle kleding voor de kerk verzorgd. 
Als kind woont Annie met haar ouders en zeven broers en twee 

zussen tegenover het sluisje. ‘Het allermooiste plekje van de 
Veen.’ Wanneer haar broer trouwt en hij de kruidenierswinkel  
van hun ouders overneemt, moet Annie thuis haar plaats  
afstaan. ‘Nellie woonde alleen en zei: anders kom je toch bij 
mij wonen?’ De twee wonen ruim vijftig jaar met veel plezier 
samen. Eerst aan de Plantage in Oude Wetering en later in een 
appartement in de Gogherweide, waar Annie nog steeds woont. 
De vriendinnen waren zielsverwanten. ‘Nellie en ik hadden de
zelfde interesses en ideeën. Alles wat zij wilde, wilde ik ook en  
andersom. We waren echt één. Ik heb met haar veel leuke dingen 
meegemaakt en prachtige reizen gemaakt naar Canada, Rome, 
Lourdes. We hebben zelfs de paus ontmoet!’ 

OEFENINGEN IN DE STOEL
Annie is en blijft met haar honderd jaar een bezige bij, maar  
helaas zorgt de ouderdom er ook voor dat ze niet alles meer kan. 
‘Ik kan niet goed zien. Lezen en schrijven lukt daarom niet meer. 
Dat vind ik erg jammer.’ Ze is gek op foto’s. Op het koffietafeltje 
ligt een stapel fotoboeken van haar jaren als handwerkdocent 
en door het hele huis hangen fotocollega’s aan de muur. Sinds 
kort heeft ze een ‘geweldig apparaat’ waarmee foto’s worden uit
vergroot, zodat ze die toch nog kan bekijken. 
Voor de coronaepidemie zat Annie nog wekelijks op allerlei  
apparaten bij de sportfysiotherapeut. Nu doet ze in haar stoel 
oefeningen om in beweging te blijven. ‘Het is heel belangrijk dat 
alles soepel blijft. Ik ben in mijn leven nog nooit ziek geweest.  
Ik neem weleens een advocaatje met slagroom, maar verder leef 
ik hartstikke gezond!’

33

Bijzonder

Tekst: Alieke Hoogenboom. 
Beeld: Miranda Castelein

Hier! blikt terug met… Annie van der Meer: 

‘Nooit verwacht dat ik het  
zou halen, maar  

ik vind het prachtig’

H3 Bijzonder in de regio_JH.indd   33H3 Bijzonder in de regio_JH.indd   33 21-06-2021   13:2421-06-2021   13:24



Te
ks

t: 
Al

cie
 B

ak
ke

r 
 

Re
da

ct
io

ne
le 

sa
m

en
we

rk
in

g

Starter in de regio!

Als overgangsconsulente houdt ze daarnaast ook nog spreek-
uur op de polikliniek gynaecologie van het Alrijne Ziekenhuis. Ze 
werkt al dertig jaar als verpleegkundige op de afdeling verlos-
kunde/gynaecologie en ziet in haar werk vooral vrouwen. Toen 
zij zelf in de overgang kwam, besloot ze nog iets toe te voegen 
aan haar medische carrière en weer de schoolbanken in te gaan. 
‘Vrouwen kunnen fysieke én mentale klachten hebben. Het  
gevoel ‘is dit het nou?’ had ik zelf ook. In mijn praktijk speur ik met 
de vrouw mee. Waarom is ze kribbig, huilt ze, heeft ze slapeloze 
nachten, waar komen die opvliegers vandaan?’ Sommige klach-
ten kunnen wel tien jaar aanhouden. Zonde-tijd, vindt Esther. ‘Er 
komt nog zoveel moois aan, je wil weer genieten van het leven.’

TERUG IN JE KRACHT 
Tachtig procent van de vrouwen ervaart klachten tijdens de 
overgang. Een kwart daarvan ervaart zelfs erge klachten.  
Esther noemt het een moeilijke fase, waarin vrouwen vaak ook 
nog pubers in huis hebben of kinderen die deur uit gaan, ouders 
waarvoor ze zorgen, werk, relatie en vriendschappen. ‘Het groeit 
je soms boven het hoofd. Met mijn advies heb je weer zin in de 
volgende fase van je leven.’ 
In haar praktijk maakt de overgangsconsulente het proces voor 
vrouwen met klachten draaglijker. In een gemoedelijke sfeer 
zet ze hen weer in hun kracht. ‘Het is de kunst om met de juiste  
informatie aan de slag te gaan’, vertelt Esther. ‘Ik wil graag het  
taboe doorbreken dat er rondom de overgang bestaat. Als je  
weet wat er staat te gebeuren ben je beter voorbereid.’ Door  
haar medische achtergrond weet Esther hoe een lijf werkt. ‘Ik  
adviseer ook hoe je je gezondheid kunt ondersteunen. Je kunt 
veel geld uitgeven aan supplementen die niet blijken te werken. 
Beter is het te investeren in goed advies.’

Een overgangs
consulente
Heb jij klachten die te maken hebben met de 
overgang? Esther Geel kan je helpen in haar 
praktijk Oog voor Overgang in Woubrugge. 

Oog voor Overgang 
Praam 12 Woubrugge 

06-2244 1560 
www.oogvoorovergang.nl 
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Kennismaken met...

De starter van toen is uitgegroeid tot een volwaardig makelaars-
kantoor met de focus op woningverhuur. Sinds vorig jaar is hij  
gevestigd in een mooi nieuw kantoor in het centrum van Leimui-
den. Je kunt bij VDH terecht voor allerlei makelaarsdiensten, 
maar de specialiteit is alles omtrent diensten voor verhuurders: 
van de aankoop van verhuurobjecten en het verhuren tot het  
beheer en het onderhoud ervan. Jordy: ‘We nemen verhuurders 
alles van A tot Z uit handen.’

BELASTINGVOORDEEL
‘Steeds meer mensen met spaargeld of overwaarde op hun wo-
ning nemen dat op voor de aankoop van een beleggingsobject 
met als doel het te verhuren. Door de lage rente die je krijgt op 
spaargeld, is dit een mooi alternatief; onroerend goed stijgt in 
waarde, plus je hebt maandelijks rendement door huurinkomen. 
Wij halen voor de verhuurders het maximale uit de huurprijs en 
nemen hen alles uit handen, zodat zij er geen rompslomp van 
hebben.’ Dat uitbesteden heeft volgens Jordy ook nog eens  
belastingvoordeel. ‘De belastingdienst kent passief en actief ver-
mogensbeheer. Besteed je het uit, dan wordt het niet gezien als 
je ‘werk’ en wordt het passief vermogen.’

JUISTE VOELSPRIETEN
Potentiële huurders worden bij VDH uitgebreid gescreend. ‘Naast 
de verplichte screening op witwassen hebben wij voelsprieten op 
basis van ervaring’, vertelt Jordy. ‘We prikken al snel door een 
niet-kloppend verhaal, vragen door en filteren de juiste huur-
der eruit.’ VDH Woningverhuur is actief in het midden- en hoge  
segment. Het lage segment hoort volgens Jordy thuis bij de  
woningbouwvereniging. ‘Het is ons niet te doen om de starters-
woningen uit de markt te halen’, benadrukt hij. 

Geen starter meer
Net als Hier! bestaat VDH Makelaars uit  
Leimuiden bijna tien jaar. In een van de  
eerste nummers stond Jordy van der Hoorn  
in de rubriek ‘Starter in de regio’.

VDH Woningverhuur  
Dorpsplein 21 Leimuiden 

0172-722 018  
www.vdhwoningverhuur.nl 
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Woensdag
Mijn vaste vrije dag, meestal doe 

ik dan boodschappen en maak ik mijn 

huis schoon. Of ik ga gitaar spelen, 

dat is een grote hobby van mij.

Maandag
Een frisse start van de week. Vandaag 

zorgen we ervoor dat alles na 
het weekend weer lekker schoon is.  Dinsdag

Eens in de drie weken maken we een nieuwe etalage met de nieuwe collectie erin. We verkopen bekende en ook nieuwe, actuele merken. 

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van 
Hier! een ondernemer van Winkel-
hart Roelofarendsveen in de picture. 
Deze keer: Angelique de Laaf, fi liaal-
manager van Henny’s Rits in Roelof-
arendsveen. Angelique werkt al sinds 
1998 met veel plezier voor Henny’s 
Rits. Zelf bestaat het bedrijf al veertig 
jaar en heeft het inmiddels tien win-
kels, verspreid over de bollenstreek. 

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

Zoek je een leuk 
lokaal cadeau?

Haal De Veense Bon bij 
Veenerick en First Lady. 

Te besteden bij alle 
leden van Winkelhart 
Roelof arendsveen.

H er!H er!H er
!

H er
!

H er

Donderdag 
Wij krijgen een paar keer per week 
nieuwe collectie en aanvullingen 

binnen. En dat moet natuurlijk leuk 
worden opgehangen. 

Vrijdag
Vandaag begin ik met het inwerken van onze nieuwe collega.

Zaterdag 

Dé verkoopdag van de week, klanten 

adviseren vind ik toch het allerleukste aan 

mijn vak. Service en vakkundigheid staat 

bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Zondag 
Mijn andere vaste vrije dag in de week. Die breng ik graag samen met mijn vriend door. Gezellig samen 

op een terras.
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Tijdens de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 stond ze op een onverkies-
bare plek en sprak ze met haar gezin af 
dat ze ervoor zou gaan als ze veel voor-
keursstemmen kreeg. Dat gebeurde, ze 
werd erdoor overdonderd. En sinds het 
vertrek van haar voorgangster Karin 
van der Kaaden is Anja zelfs fractie-
voorzitter.
Anja noemt zichzelf een zakelijke 
politicus op de inhoud. ‘Ik heb de 
afgelopen jaren veel geleerd en ga 
graag de volgende raadsperiode ver-
der aan de slag met alle uitdagingen 
die er zijn. Mijn portefeuille is het 

sociaal domein: jeugd, ouderen, werk 
en inkomen en onderwijs. Daarnaast 
ben ik verantwoordelijk voor de com-
municatie binnen de kernen Leimui-
den, Rijnsaterwoude en Bilderdam. Ik 
wil graag weten hoe wij het als CDA 
lokaal hebben gedaan en hoor graag 
wat men belangrijk vindt.’

Een van de speerpunten van haar 
partij is het verbeteren van de com-
municatie met de inwoners. ‘Elke twee 
weken hoort de gemeente haar inwo-
ners actief te informeren over gemeen-
telijk zaken; schriftelijk of via de mail.’ 

CDA Kaag en Braassem stelt voor:

...is fractievoorzitter, woont en werkt in Leimuiden. 
Ze is getrouwd met Ron, hebben samen drie kinderen én een 
bedrijf aan huis. Sinds zeven jaar is Anja actief voor het CDA. 
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www.cda.nl/zuid-holland/kaag-en-braassem cdakaagenbraassem@gmail.com, 06-54677483

Ze heeft vertrouwen in haar fractie, die 
bestaat uit dertien leden. ‘Door ieder-
een ergens verantwoordelijk te maken, 
geef ik ze dat vertrouwen. Met elkaar 
moeten we nadenken over de lange 
termijn. Het is belangrijk dat je over 
twintig jaar nog staat achter de beslis-
singen die je nu neemt.’ 
Anja begon bij het CDA als burgerlid. 
‘Dat raad ik iedereen aan die maat-
schappelijk iets wil betekenen. Als 
burgerlid kun je bekijken of politiek 
iets voor je is.’

Anja de Rijk...

Iets te vieren? Of oets?

Bestel dan je c ke!

Voor alle smaken & mogelijkheden kun je terecht op

mijn website & Instagram pagina!

A piece ofA piece of

Afhalen kan in Leimuiden, maar ik bezorg ook in de

regio!

a.piece.of.cupcake

info@apieceofcupcake.nl

www.apieceofcupcake.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

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

studio of op locatie
•  Bestelmogelijkheden via onze  

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

Fotostudio
Veefkind

www.FotostudioveeFkind.nl

Advertentie Hier!.indd   1 07-11-11   06:48
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Foto’s uitgelicht!        Joke Charite van den Bosch

Hier! in de regio daagt Rebecca Koek-Loos  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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Starter in de regio!

En om de uitdaging nog groter te maken, richtte ze de beneden
verdieping in als kinderkleding winkel voor kinderen van 0 tot 10 
jaar. ‘Een kinderkledingwinkel was echt nodig in Roelofarends
veen’, vertelt Lisa. ‘Ons assortiment is een mooie mix, voor elke 
portemonnee. Van een kraamcadeautje tot kleding voor kinderen 
die zelf in de winkel op ontdekking gaan. We hebben merken als 
Dirkje en Retour en mijn eigen favoriet: Riffle Amsterdam.’ 

NEK- EN CHESTFLOAT
Waar de benedenverdieping van Sparkling Star vooral vrolijk en 
gezellig is ingericht, komt de rust je, zodra je de trap oploopt,  
tegemoet. ‘Hier heb je echt even de tijd voor je kindje. In de  
babyspa kunnen baby’s terecht zodra de navelstreng genezen is.’ 
Voor baby’s tot negen maanden heeft Lisa een nekfloat, daarna  
is er een chestfloat, waarin de baby op zijn rug of buik ligt.  
‘Oudere baby’s maken meer mee van de buitenwereld’, legt Lisa 
uit. ‘Floaten is goed voor spieren die de baby normaal minder 
gebruikt. En het kan verlichting bieden bij darmkrampjes.’

GOED VOOR DE HECHTING
Als gecertificeerd Shantala-babymasseur begeleidt Lisa ouders 
met het masseren van hun baby. ‘Massage is goed voor de hech
ting tussen ouder en kind. Het werkt ontspannend en is goed bij 
darmkrampjes of vastzittende spieren.’ Het kind is in de spa ‘de 
baas’. Hoelang het in bad zit – tot maximaal een half uur – of 
gemasseerd wordt, is afhankelijk van wat de baby wil. Lisa: ‘Die 
puurheid van baby’s en de liefde van ouders voor hun kind; het is 
het mooiste wat er is. Maar ook kinderen met een eigen mening 
die in de winkel komen: prachtig.’
Meer lezen over de babyspa of een afspraak inplannen kan 
op www.sparklingstar.nl, waar je ook de webshop voor kinder
kleding vindt. 

Sprankelende baby’s
Lisa van der Star houdt wel van een uitdaging. 
Toen ze een vrijstaand pand aan het Noordplein 
in Roelofarendsveen spotte, besloot ze een 
eigen babyspa te openen.

Sparkling Star 
Noordplein 1 

 Roelofarendsveen 
 06-4209 9165

2

3

4
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En nu dus deze rubriek.  
Daar gaat ie dan:
Waarom Oude Wetering? 
‘Ik ben er geboren, getogen, even weggeweest (als student woon-
de ik in Amsterdam en Utrecht) en weer teruggekomen. Altijd als 
ik langs de Kerk- en Veerstraat fiets, loop of vaar, voel ik me thuis. 
Dus toen ik – járen geleden alweer – weer in mijn oude dorp ging 
wonen met Edwin, op loopafstand van mijn ouderlijk huis, was 
de cirkel rond.’ (2)

Recreëren
‘Ik vind Kaag en Braassem een fijne gemeente: een beetje ‘groene 
en blauwe rust’ tussen al het Randstad-geweld. Nou ja, je hoort 
hier ook vliegtuigen overgaan en auto’s en HSL’s voorbijrazen, 
maar toch: wat een mooie plekjes hebben we hier. En het water, 
daar ben ik ook blij mee. Vanaf onze boot ziet de omgeving er 
vaak weer heel anders uit.’ (3)

Sportvereniging
‘Ik tennis al twintig jaar. Eerst bij TC Rijpwetering en nu bij TV  
Alkemade. Gelukkig konden we tijdens de coronacrisis  
blijven spelen. En door al dat enkelen is mijn spel ook nog eens  
verbeterd.’ (4)

Hobby
‘Voor mijn werk lees ik al veel, maar ook in mijn vrije tijd verslind 
ik boeken én tijdschriften. Zowel digitale exemplaren als ‘echte’. 
Die haal ik tegenwoordig vaak bij de vele minibiebs in de Veen en 
Oude Wetering.’ (5)

Dat kan beter
‘Ik word een beetje gek van het woord ‘participeren’. Het idee is 
leuk en goed, de uitvoering valt niet mee. Ik vind dat je goed moet 
nadenken wanneer en vooral hóe je deze term gebruikt. Hóe je 
mensen bij een project, bouwplan of ander gemeentelijk idee 
laat meedenken en vooral: laat meedóen. Het begint vaak bij een 
meepraatsessie, maar dan…? Iemand al eens naar tevredenheid 
van begin tot eind ‘geparticipeerd’? Ik hoor het graag.’

En dit ook…
‘Prachtig dat steeds meer mensen van buiten de regio in de 
nieuwbouwwijken kunnen meegenieten van onze mooie gemeen-
te, maar zorgen we ook dat onze jongeren in Kaag en Braassem 
kunnen blijven wonen? Ik bedoel dus: in de vorm van kleinere en 
vooral betaalbare woningen?’ 

Jeannette van Haastert (47) uit Oude Wetering 
stond tien jaar geleden - naast Miranda - aan  
de wieg van Hier! Als freelance tekstschrijver  
en eindredacteur stort zij zich elke (werk)dag op  
creatieve teksten voor magazines en bedrijven. 

Allereerst: een gouwe ouwe?
‘Ja, Hier! blaast deze rubriek – ter ere van het jubileum 
– nieuw leven in. Of ik de aftrap wilde doen. Natuurlijk. 
Tien jaar geleden zat ik bij Miranda aan de keukentafel te 
brainstormen over een lokaal magazine. Als journalist en 
tekstschrijver heb ik een voorliefde voor de tijdschriften-
branche. Niks leuker dan een magazine maken – en opeens  
konden we dat doen in onze eigen regio. Brainstormen over  
bijzondere onderwerpen, invalshoeken bedenken, bij  
welke freelancer past dit stuk het beste? Ik zorg ervoor dat 
Hier! zonder fouten en goed leesbaar is. Als eindredacteur 
ben ik altijd wat meer achter de schermen gebleven, maar 
af en toe schrijf ik nog steeds zelf een artikel voor Hier! En 
ik heb álle edities bewaard!’ (1)

5

Mijn Kaag & Braassem

1
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Zoals de naam al doet vermoeden, komt 
de eikenprocessierups rond eiken-
bomen voor. In onze gemeente heb-
ben we 400 eiken (op de bijna 9600 
gemeentelijke bomen). Vorig jaar 
vonden we in ongeveer 20 bomen de 
eikenprocessierups.
De aantastingen in onze gemeente zijn 
gelukkig klein, maar we doen veel om 
de rups te bestrijden. We hangen nest-
kasten op voor mezen. Deze kasten 
worden gemaakt in de lokale sociale 
timmerwerkplaats. Daarnaast maaien 
we, daar waar mogelijk, minder vaak 
het gazon bij eikenbomen. Zo vinden 
natuurlijke vijanden zoals insecten, 

vleermuizen en vogels geschikte ruim-
te en kunnen we op een natuurlijke 
wijze de rups bestrijden. Daar waar 
een nest wordt gevonden, laten we dit 
mechanisch verwijderen. Dan wordt 
het nest opgezogen.

Hoe kunt u als inwoner 
van de gemeente Kaag 
en Braassem helpen?
Groen in uw tuin helpt. Als we er in de 
gemeente voor zorgen dat op veel plek-
ken vogels, vleermuizen en insecten 
een geschikte leefomgeving vinden, 
dan is de kans op het ontstaan van 
plagen door insecten, zoals de eiken-

processierups, kleiner. Er zijn dan 
namelijk meer dieren die de rups op-
eten.
Ziet u een nest van de processierups? 
Dan horen we dat graag! Zelf onder-
zoeken we de bomen ook, maar we 
kunnen niet alles zien. 
U kunt een melding doen via onze web-
site www.kaagenbraassem.nl/melding 
of telefonisch via 071 332 72 72

Wat doet de gemeente aan de 
eikenprocessiesrups?

VAKANTIEPLANNEN?
Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland? Check 
of uw reisdocumenten nog geldig zijn en maak anders tijdig 
een afspraak voor een aanvraag, Dat kan via onze website. 

WIJS OP REIS
Reizen heeft nog steeds beperkingen. 
Check goed van tevoren wat die beperkingen 
zijn op uw bestemming. Kijk daarvoor op 
wijsopreis.nl voor de actuele informatie.

AFVALAPP
Gebruikt u de Cyclus-afvalapp al? In 
deze app kunt u uw postcode en huis-
nummer 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.

In de gemeente wordt medio juli seismisch onderzoek uitgevoerd. 
Het gaat om het buitengebied ten westen van Nieuwe Wetering. 
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aard-
lagen in beeld te brengen. De werkzaamheden maken onderdeel 
uit van een landelijk onderzoek met de naam SCAN. Doel van het 
onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de 
inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haal-
baar is.

WERKZAAMHEDEN
Tijdens het onderzoek gaat een ploeg met een tractor het 
veld in. Achter op de tractor is een kleine, mobiele boorinstal-
latie geplaatst. Iedere 60 meter wordt een gat geboord op 

20 meter diepte van 8 centimeter breed. Onder in het gat wordt een 
seismische lading geplaatst. Enkele dagen later wordt de lading 
tot ontploffi  ng gebracht, waardoor geluidsgolven in de onder-
grond ontstaan. De weerkaatsing van de geluidsgolven op aard-
lagen in de ondergrond levert het beeld op hoe de ondergrond is 
opgebouwd. Dicht bij de werkzaamheden kan dit merkbaar zijn 
met een doffe plof of trillingen. Na het onderzoek is er niets meer 
van de werkzaamheden te zien.

MEER INFORMATIE
Aardwarmte is een alternatief voor aardgas. Het kan gebruikt 
worden om woningen en kantoren mee te verwarmen. 
Meer informatie over het onderzoek vindt u op
www.scanaardwarmte.nl.

Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte
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BLIJF OP DE HOOGTE!
Weten wat er speelt in de gemeente?  
Dat kan op meerdere manieren:
•  Kijk op onze website www.kaagen-

braassem.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. 

DOWNLOAD DE BOUWAPP 
EN VOLG WERKZAAMHEDEN

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

DE RAAD VERGADERT
Heeft u wel eens een vergadering van 
onze gemeenteraad gevolgd? Regelmatig 
worden hier interessante onderwerpen 
besproken. De gemeenteraad in Kaag en 
Braassem vergadert vanwege Covid-19 
nog steeds digitaal. Maar ook dan kunt u 
de raadsvergaderingen volgen. Benieuwd 
wanneer de raad vergadert en welke  
onderwerpen er op de agenda staan?
Kijk dan op 
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad

Het is u vast al opgevallen dat onze ber-
men er mooi groen bij staan. Kruiden 
en bloemen komen mooi tot bloei. Maar 
u vraagt zich misschien af waarom dit 
niet gemaaid wordt.

Bij de recent uitgevoerde eerste maai-
beurt hebben we de eerste twee meter 
en zichthoeken gemaaid. Bij de tweede 
en derde maaibeurt worden de bermen 
geheel gemaaid. Uitzondering daarop 
zijn de stroken waar we bloemrijke  
bermen willen faciliteren. Daar maai-
en we één keer. Ook laten we stukken  
ongemaaid de winter in gaan.
Rondom bomen maaien we één keer 

per jaar. Dicht bij de boom maaien kan 
de boom namelijk beschadigen.

Langs het water laten wij bewust een 
strook van ongeveer 50 cm ongemaaid. 
Dit geeft kruiden en bloemen de ruimte 
om te bloeien. Watervogels en hun jon-
gen maken gebruik van deze strook 
om uit te rusten. Insecten komen op de 
bloemen af. Doordat we meer insecten 
aantrekken met planten die in bermen 
en gazons bloeien, hopen we bijvoor-
beeld ook de eikenprocessierups op 
natuurlijke wijze te beheersen. Ver-
schillende onderzoeken laten zien dat 
dit een effectieve methode is. 

Waarom maaien we niet alles kort?

COVID-19; RUIMTE IN DE ZOMER
De versoepelingen waar we allemaal zo naar uitkeken, zijn inmiddels een feit. Er kan 
weer steeds meer, van evenementen met toegangstesten tot een restaurantbezoek. 
Dat is heel fijn na deze lange periode van beperkingen. 

Houd de geldende maatregelen goed in de gaten, en volg 
die ook op. Pas dan kunnen we met elkaar blijven zorgen 
voor het terugdringen van Covid-19. De vaccinatiebereid-
heid in onze gemeente ligt hoog, en dat is heel fijn. Een 
belangrijke voorwaarde voor meer ruimte! 

Wij wensen u een fijne zomer!
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Nog enkele ligplaatsen te koop
In Roelofarendsveen  

Ligplaatsen ‘De Thuishaven’

•  Afmeting ligplaats is 8 x 3 m

•  Totaal 26 ligplaatsen

•  Actieve VvE, jaarkosten € 155,-

•  Ligplaatsen bestemd voor sloepen 
of gelijk te stellen vaartuigen, geen 
zeilboten

•  Ligplaatsen bestemd voor eigen 
gebruik en niet voor verhuur

•  Ligplaatsen niet bestemd voor 
dagrecreatie 

De waterrijke omgeving van Roelof-
arendsveen biedt volop mogelijkheden voor 
waterrecreatie, zo bieden wij in het centrum 
van Roelofarendsveen aan het Zuidoeverpad 
nog enkele ligplaatsen aan. 
Er zijn nog enkele steigers te koop die direct 
in gebruik genomen kunnen worden.

Uniek gelegen midden in het Groene Hart 
in Zuid-Holland. Vanuit het idyllische 
Veense polderlandschap vaart u binnen 
15 vaarminuten naar het prachtige 
Braassemermeer. Ook de Kagerplassen, 
Leiden en Westeinderplassen zijn goed te 
bereiken vanuit de ligplaatsen De Thuishaven. 

woneninwestend.nl/ligplaatsen

De prijs 
voor een ligplaats bedraagt € 14.500,- 
V.O.N.

inclusief BTW.

Interesse in een ligplaats?
Bel 071-3320050 of kijk op de website

Centrum
 Roelofarendsveen

De Thuishaven

Braassemermeer
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Patrick Deters, enthousiaste azijnpisser, zoetgevooisde podcaster en 

beeldende verhalenverteller. Online via www.vroegerwasalles.nl en in het 

echt gewoon op straat of op een toilet!

Column Patrick Deters 

Jazeker, het is weer zover! De slingers kunnen uitgehangen, strooi de confetti maar 

rond, knal met de champagne en bouw een feestje! We hebben een jubileum. De ‘Hier!’ 

bestaat tien jaar en dat mogen we vieren. Leuk toch! En of ik daar dan iets over wil 

schrijven... Goede vraag. 

Eigenlijk werkt het niet zo, ik schrijf over wat er in mijn hoofd zit. Net als dat ik een 

voorstelling schrijf, ongeacht of dat een voorstelling is over de geschiedenis van onze 

mooie gemeente of de oudejaarsconference. Ik lees heel veel, dat zit een tijd in mijn 

hoofd en uiteindelijk komt dat op papier.

Maar tien jaar... een mooie prestatie. Was het een huwelijk geweest, dan was het een 

tinnen huwelijk. Tsja, een ‘mooi zilverachtig metaal dat heel buigzaam is, bestand 

tegen zee- en kraanwater, maar dat een reactie aangaat met zuren.’ Ah, waarschijnlijk 

dat zo’n azijnpisser als ik er prima bij past, blijkbaar reageren wij goed op elkaar.

Toch wel mooi hoe we als mensen steeds in staat zijn om de mooie dingen te vieren. 

Als trouwambtenaar vind ik dat ook zo tof om te zien. Mensen die al tien of vijftien jaar 

bij elkaar zijn en van elkaar genieten, die hun leven volgens mij prima op de rit hebben 

en dan nog besluiten om te trouwen. Enerzijds meestal omdat ze dingen voor elkaar 

willen regelen, anderzijds omdat ze het fantastisch vinden om er een feestje van te 

maken. Of de toneelvereniging St. Theodulfus – waar ik trots lid van ben – die in 1923 is 

opgericht, straks dus honderd jaar bestaat en 95 jaar toneel heeft gespeeld (je mag 

raden waar het gat van vijf jaar is ontstaan). Dan zie je jonge mensen die vol passie 

met elkaar de schouders eronder zetten voor het bouwen van een fantastisch feest, 

om te vieren dat toen de vereniging begon hun ouders nog niet eens geboren waren, 

misschien zelf hun grootouders nog niet.

Ikzelf ga mijn tweejarig jubileum tegemoet van ‘Vroeger was alles...‘,  een verhalen-

voorstelling en podcast over de rijke geschiedenis van de gemeente Kaag en Braas-

sem (ook nog maar een jong huwelijk van 12,5 jaar eind juni, dus dat is koper). Twee-

jarig is papier. Dat is fi jn, daar krijgen we straks in september een nieuwe bak voor van 

diezelfde koperen gemeente.

En dit jaar bestaat ‘Hier!’ dus tien jaar, een mooie prestatie. Namens de azijnpisser een 

fi jn jubileum gewenst. Ik wacht de chemische reactie wel af!

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Jeannette van Haastert
Vormgeving
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Patrick Deters, Jeannette 
van Haastert, Alieke Hoogenboom, 
Yvette Hoogenboom, Gijs Korevaar 
Fotografi e
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f. 

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

Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan 
huis verspreid door De Schakel. 

Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van 
de uit gever. De uitgever sluit iedere 
aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van druk- en zetfouten uit.

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

SCHIPHOL

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

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK 
IN HET HART VAN DE RANDSTAD 

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

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

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

Bloksma Jubileum Boek.indd   1

10-04-19   16:04

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

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

"Lokaal blijft toch 
het lekkerst”

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

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

Culinair Dichtbij
BEKEND VAN TV

Marshallstraat 6a

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

Andy McDonald & 
zijn kookkunsten

Haal deze
GRATIS 

op in onze 
showroom!
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