
Magazine voor alle inwoners van Kaag en Braassem • nummer 5 • november 2021

Ali: ‘Mijn geloof 
is geen 

verplichting’

Zo vol zit de spaar-
pot van Kaag en 

Braassem

Astrid heeft 
er zin in

Ans kocht 15 
bossen bloemen - 
om weg te geven

in de regio
Hier!

Special over positieve gezondheid
‘Waar kun jíj hulp bij gebruiken?

H5 Cover.indd   1H5 Cover.indd   1 19-10-2021   14:1719-10-2021   14:17



PLUS van Dijk //  Noordplein 25 // 2371 DA // Roelofarendsveen // 071 3312139
Openingstijden: ma t/m za 7.30 - 21.00 // zo 10.00 - 18.00

H05 ADV.indd   2H05 ADV.indd   2 20-10-2021   20:4620-10-2021   20:46



3

EINDREDACTEUR 

Jeannette van Haastert
Ik heb al best veel gedaan met mijn 
opleiding Journalistiek. Op regionaal 
nieuws jagen bij krant Rijn en Gouwe 
(nu AD), business to business-artikelen 
schrijven en beurzen bezoeken voor  
modevakblad Textilia, interviews doen en 
reportages maken voor onder meer Aller-
hande, KekMama en – later – ook bedrij-
ven uit de regio... Uiteindelijk belandde ik 
op de eindredacteurstoel. Bij Marie Claire, 
delicious., Margriet, Flair… en natuurlijk  
alweer tien jaar bij Hier!. Verantwoorde-
lijk zijn voor goed leesbare (en foutloze)  
stukken is superleuk werk. Het is wel een 
onzichtbaar beroep. Dus ik hoop maar dat 
jij als lezer de artikelen in Hier! lekker vindt 
weglezen. Dan heb ik mijn werk weer goed 
gedaan.

HOOFDREDACTEUR 

Miranda Castelein
 
Mensen vragen mij vaak: jij schrijft toch in 
de Hier!? Het enige wat ik altijd schrijf, is 
het voorwoord zeg ik dan. Sinds ik Hier! 
magazine ben begonnen, kan ik mijn ‘oude’ 
beroep weer uitoefenen en fotografeer 
ik weer veel. Zo ook deze keer, bij de vele 
uiteenlopende verhalen in dit nummer. Het 
liefste maak ik portretten. Het valt niet  
altijd mee om de geportretteerde op zijn of 
haar gemak te stellen en in een korte tijd 
een band te scheppen, zodat je een mooie 
foto krijgt. Je probeert met zo’n foto toch 
een kijkje in de ziel te geven en degene zo 
comfortabel mogelijk op de foto te zet-
ten. Het is altijd leuk, want ik ontmoet veel  
mensen en je hoort de mooiste verhalen.
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developer (fulltime) 

Digitaal denken zit in je bloed en 
programmeren is jouw tweede natuur.

K R I J G  D E  C O D E R I N G

digitaal grafisch 
vormgever (junior/medior)

Switch je gemakkelijk van digitaal 
naar print en van animatie naar video?

O N T W E R P  J O U W  W E R K

online marketeer 
(junior/medior)

De focus ligt op resultaat, maar jouw 
doelen tellen ook. Richt je vizier op ons!

H E B  J I J  F U N N E LV I S I E ?
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S O L L I C I T E E R  N U �

your-style.nl/vacatures

T  071 – 203 20 89
E  contact@your-style.nl

Kom jij ons team versterken?
Hier! in de regio is op zoek naar een 

COMMERCIEEL TALENT 
die online advertenties voor onze 

Hier! Online app wil verkopen.

De werkzaamheden bestaan uit de (telefonische) verkoop 
van online advertenties en het informeren over de advertentie-

mogelijkheden in de app bij zowel bestaande als 
nieuwe relaties in Kaag en Braassem. 

Ben jij op zoek naar een leuke bijverdienste 
en een paar uur in de week beschikbaar? 

Neem dan voor meer informatie contact op met 
Barry Verdel via 06 - 28 42 27 45 of barry@verdel.nl.
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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.’ 

Veel dingen in het leven heb je zelf in de hand. Maar je gezondheid niet altijd, 
vooral bij ziekte overkomen je zaken waarmee je moet leren dealen, veelal 
niet zulke fi jne. Wanneer je lichaam je in de steek laat en je iedere keer weer 
iets minder kunt, wordt het leven steeds zwaarder. Ik heb veel bewonde-
ring voor mensen die ondanks dit alles iedere keer weer op zoek gaan naar 
mogelijkheden, naar stukjes vrijheid. Vrijheid is, net als je gezondheid, een 
groot goed!
Het ook belangrijk om zelf de regie over je leven te houden en daar gaat 
deze Hier! over. Hoe kun je, wanneer het even niet mee zit in het leven, toch 
baas te blijven over wat je wel kunt of wilt. Hiervoor wordt in de gemeente 
gewerkt met het positieve-gezondheidsspinnenweb waarmee je op een 
snelle en makkelijke manier inzichtelijk krijgt wat er mist of niet altijd goed 
gaat in je leven. Verschillende mensen in de zorg werken al met deze tool 
en zijn daar heel tevreden over. Hoe het werkt, leggen we uit op pagina 24. 
Op pagina 30 vertelt een aantal mensen wat zij aan hun leven hebben veran-
derd door dit inzicht, zo mooi is dat.
In dit nummer hebben we ook een aantal jongeren geïnterviewd over wat 
het geloof voor hun betekent. Het is echt nog niet zo makkelijk om in deze 
tijd daarover te vertellen, er open over te zijn. Je weg te vinden in wat voor 
jou goed is; is dat naar de kerk gaan of kun je ook geloven door stil te staan? 
Een moment van bezinning vinden in alle hectiek van het leven. Dank jullie 
wel dat jullie je verhaal met ons wilden delen.
En we zijn ook trots dat wij een mooi interview mogen brengen met onze 
nieuwe burgemeester, in een dubbelinterview samen met de ‘oude’ burge-
meester. We legden Astrid en Marina verschillende uitspraken voor, die zij 
in het verleden in de media hebben gedaan. Zo konden we wat dieper op 
verschillende zaken ingaan. Zelf ontdekte ik aardig wat overeenkomsten 
met Astrid. Zo zijn we beiden schorpioen, zijn we zelfs op dezelfde dag jarig 
(alleen ben ik een paar jaartjes ouder), is Astrid Feyenoord-fan en meer van 
het ‘niet lullen maar poetsen’-type. Dat belooft een hoop goeds als je het mij 
vraagt. Via deze weg wil ik graag Marina van der Velde-Menting bedanken 
voor onze fi jne samenwerking, maar ook voor de persoonlijke compliment-
mailtjes die wij regelmatig van haar kregen wanneer er weer een nieuwe 
Hier! was uitgekomen. Ik wens je nog vele mooie en gezonde jaren samen 
met Geert in onze gemeente! En Astrid, ik zie uit naar onze samenwerking. 
Veel plezier en succes met het vervullen van, zoals je zelf zegt, het mooiste 
beroep dat er is.

Veel leesplezier!

Eigen regie 

Vrijheid

Hou me

(niet vast)

vanaf hier

heb ik alleen te gaan

ik zal altijd

ergens

bij jullie zijn

we zijn tochtgenoten

maar hier neem ik 

afscheid

ik neem jullie lach en 

speelsheid mee

jullie warmte, 

liefde ook

maar hou me niet vast

want
ik wil zoals altijd

in vrijheid

mijn eigen weg 

kunnen gaan

Voorwoord
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Mike en Angela Noordam verhuisden van een rijtjeshuis in een 
drukke wijk in Nieuw Vennep naar een villa aan het water in 
Nieuwe Wetering. toch bleven hun buren dezelfde... 

Nee, het is niet een kwestie van heel veel kilometers, maar voor 
Mike en Angela heeft de overstap wel veel veranderd. Vanuit hun 
huis hebben ze nu uitzicht over de ringvaart van de Haarlemmer-
meer en aan de achterkant over het groen van de Bult. Wat is 
gebleven, zijn de buren. ‘We zochten samen met onze buren in 
Nieuw Vennep naar een kavel in de buurt om op te bouwen. Twee 
onder één kap of vrijstaand. Het is uiteindelijk puur toeval dat het 
Nieuwe Wetering is geworden’, vertelt Mike. Verhuizen hebben 
Mike en zijn van oorsprong Amerikaanse Angela vaker gedaan. 
Zo woonden ze elf jaar in Amerika, op verschillende adressen, 
voordat ze naar Nederland verkasten.

VEEL PECH GEHAD 
Door corona raakte Mike zijn baan als purser bij een Amerikaan-
se luchtvaartmaatschappij kwijt. ‘Ik heb er dertig jaar gewerkt en 
van de ene dag op de andere stond ik op straat. En tot overmaat 
van ramp werd het contract van Angela bij een hightechbedrijf – 
toeleverancier van chipfabrikant ASML – ook niet verlengd.’ Maar 
bij de pakken neerzitten is niets voor de twee. Angela heeft zich 
omgeschoold tot data-analist en werkt nu bij de bloemenveiling 
in Aalsmeer. ‘Ik heb zes maanden lang elke dag gestudeerd. Ik 
werkte altijd in een mannenwereld en het leek me leuk om met 
mijn computerskills nu eens ergens anders aan de slag te gaan.’ 
Mike heeft een baan gevonden bij een restaurant in Leimuider-
brug. En de verkoop van lelies in de kraam aan het eind van de 
rij huizen? ‘Nee, die kraam is niet van mij, maar van onze zoon’, 
lacht Mike. ‘Die is aan het sparen voor zijn rijbewijs.’

ONREGELMATIG WERK 
Hun drukke en onregelmatige werk heeft tot nu toe ver-

hinderd dat ze in het verenigingsleven van de gemeente 
zijn gedoken. ‘We kunnen wel bridgen, maar zijn geen 

lid van de bridgeclub. Met onze onregelmatige werk-
tijden is het moeilijk om lid te worden van een ver-

eniging’, vertelt Angela. ‘Áls we tijd hebben, gaan 
we naar de ijsclub. En we gaan elk jaar naar de  
kermisweek, kijken naar het bloemencorso’, vult 
Mike aan. Angela: ‘Zeker toen Mike nog vloog, 
was onze manier van integreren met name het  
leren kennen van onze buren, door samen te 
gaan varen en formule 1-wedstrijden te kijken.’
En ja, Mike vindt het nog best lastig om het  
vliegverkeer over de polder in de verte richting 
Schiphol te zien gaan. Zeker nu hij weet dat dat  
voor hem echt voorbij is. ‘Ik zie ze overgaan, ja. Maar 

soms is het nodig  om een ander pad in te slaan. 
We wonen  hier prachtig. En dat er weleens busjes 

op het fietspad rijden en auto’s hier moeten keren,  
dat zijn allemaal luxe problemen. Er is overal wel wat.’

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.

‘Dat het Nieuwe Wetering  
is geworden, was  

eigenlijk puur toeval’
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‘Roelofarendsveen kan nog 
veel meer halen uit het feit 
dat het zo centraal ligt’

Tuinderszoon Mark Elstgeest is dan wel weg uit Roelofarends-
veen, hij is er eigenlijk altijd een beetje gebleven. Dat vergt  
enige uitleg. 

In 1989 vertrok Mark uit het ouderlijk huis om te gaan stude-
ren aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. ‘Het was de tijd 
dat je nog rustig zes jaar over je studie mocht doen en dat heb 
ik ook met heel veel plezier gedaan. Daarna ben ik nog enkele  
jaren blijven plakken, totdat ik een baan kreeg in de buurt van 
Amsterdam. Ik had mijn afstudeerproject gedaan bij de  
Wegenwacht van de ANWB in Badhoevedorp. Daarna 
wilde het bedrijf graag dat ik zou blijven. Ik wilde wel 
graag in de stad wonen en zo ben ik in Amsterdam 
terechtgekomen.’

INTERNETBUBBEL
Na aantal jaar begon Mark vlak na de eeuwwis-
seling bij een beginnend internetbedrijf. ‘Het was 
de tijd van de internetbubbel. Het bedrijf bestaat 
niet meer. Maar ik heb er mijn vrouw ontmoet, 
dus voor mij was het helemaal goed.’ Met een 
oude studievriend begon hij daarna een eigen be-
drijf: een adviesbureau voor organisaties in zorg, 
onderwijs en overheidsdiensten. ‘Met Morgens, 
zo heet het bedrijf, begonnen we in het huis naast 
dat van mijn ouders. Het ging zo goed dat we snel 
moesten uitbreiden. We zijn toen verhuisd naar een 
kantoor naast Karwei en vervolgens naar een verdie-
ping boven wat nu Bikezone is. En nu zitten we al weer 
een paar jaar met een kantoor in Leiden, waar we inmid-
dels met vijftig mensen werken.’
Ondertussen bleef hij in Amsterdam wonen en zijn compag-
non bleef in zijn woonplaats Rotterdam. Mark: ‘Dat was ook 
waarom we in het begin een plek ergens halverwege zochten. 
Roelofarendsveen was, met de A4 naast de deur, ook nog eens 
makkelijk bereikbaar. Een tip voor de gemeente: daar zou ze veel 
meer bekendheid aan moeten geven, zoals bijvoorbeeld Hoofd-
dorp dat doet. Kaag en Braassem zou hierdoor echt veel meer 
bedrijven kunnen trekken. Sinds we in Leiden zitten, heten we 
een consultancybureau uit Leiden. Hiervoor zei niemand ooit 
Morgens, een bureau uit Roelofarendsveen.’

TERUG NAAR HET DORP
Mark houdt van zijn leven in de stad. ‘Het concertgebouw,  
theaters, de kroegen, onze vrienden hier. Maar ik vind het buiten-
leven ook fijn. Vandaar dat we ook een stacaravan hebben op 
park Wijde Aa. Daar ligt ons zeilbootje en je kunt er lekker zwem-
men. En ik zit graag op de racefiets. Heerlijk om in de polder te 
fietsen. Ik vind het ook leuk om in de Veen oude bekenden te 
zien en ga altijd wel een avond naar de Kermisweek. Een van de 
laatste keren ben ik met een groepje vanuit Wijde Aa geweest. 
Met allemaal mensen van elders. Die vonden het geweldig om 
mee te maken.’

Tekst: Gijs Korevaar

Hoe is het met...
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‘Je moet jezelf ’s ochtend 
in de spiegel kunnen 
aankijken: doe ik alles wat 
ik kan? Soms twijfel je’
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Tekst: Yvette Hoogenboom 
Beeld: Miranda Castelein 

Nieuw

Na ruim elf jaar zwaait burgemeester Marina van der 
Velde-Menting begin november af. Haar opvolgster 
Astrid Heijstee-Bolt staat te popelen om in Kaag en 

Braassem aan de slag te gaan. Hier! blikt met eerdere 
gedane uitspraken terug met de oude burgemeester 

én maakt kennis met de nieuwe.

Astrid: ‘Ik wil het beste voor de inwoner; op ieder 
gebied. Je kunt niet iedereen gelukkig maken, maar ik 
wil dat mensen zich gehoord voelen. Ik wil er zijn voor de 
inwoners van Kaag en Braassem.’ 
Uit: Algemeen Dagblad (2021)

Gefeliciteerd met de voordracht! Heb je er zin in? 
‘Ik heb er heel veel zin in, maar het is ook spannend. Ik ken 
het ambt, omdat ik ook locoburgemeester ben van Weesp. 
Maar het is anders als ik straks burgemeester ben. De eer-
ste tijd focus ik me op de kennismaking met de gemeente, 
de ambtelijke organisatie, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en inwoners. Mijn plannen? Eerst de burge-

meesterskamer uitkomen om op verkenning te gaan. En 
dan kom ik op die plannen nog wel terug.’

Mensen moeten zich gehoord voelen. Hoe krijg je dat 
voor elkaar?
‘Door te luisteren. En dat doe je door stil te zijn. Ik 
wil eropuit gaan. Er zullen heus dossiers of casus-
sen zijn die niet makkelijk zijn. Maar ook daar 
moet je luisteren. Je hoeft er niet altijd met elkaar 
uit te komen, maar het is belangrijk om niet gelijk 
een oordeel te vellen. Mensen willen ook weten 
wie ik ben en waar ik voor sta en dat ga ik ze-
ker vertellen. Ik geloof dus in luisteren en in het 
principe dat iedereen gelijk is. Dat is hoe ik als 
mens ben.’

Wat zien we ervan terug dat je in Weesp lid bent van D66 en 
daar ook actief bent namens de Weesper Stads Partij? 
‘Ik geloof dat een mens niet de partij is. Natuurlijk heb je 
ideeën en meningen over bepaalde onderwerpen, maar 
als burgemeester doen die er niet toe. Ik zou het kwalijk 
vinden als mensen zouden zeggen: ‘Zie je wel, dat is zo’n 
D66-uitspraak.’ Dat je lid bent van een politieke partij doet er 
niet toe voor dit ambt.’

Marina: ‘In de politiek en ook als burgemees-
ter moet je een dikke huid hebben. Je moet je ervan 
bewust zijn dat alles wat je doet afgewogen moet zijn 
en dat je moet staan voor je keuzes.’
Uit: Algemeen Dagblad (2018)

Zijn er de afgelopen jaren momenten geweest dat het wat 
minder leuk was om burgemeester te zijn? 
‘Nee, het is een fascinerend beroep. Ik vind het leuk als ik 
Astrid hoor praten over hoe ze het gaat doen. Ik denk dat het 
de ambitie van iedere burgemeester is om alle inwoners te 
leren kennen. Maar hier zijn het er 28.000 en ik weet inmid-
dels dat dat niet kan. Je wordt dus geconfronteerd met een 
dwarsdoorsnede van alle inwoners. Je bent een luisterend 
oor voor mensen die zich niet gehoord voelen of nergens 
terechtkunnen. Daarvoor kun je echt iets doen. Ook 
kwamen er veel burenruzies op mijn tafel. Dat is altijd las-
tig, omdat zo’n ruzie vaak al heel groot is geworden. Dan 

De grote 
burgemeesters

wissel
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Marina: ‘In Kaag en Braassem heerst een sterk 
gemeenschapsgevoel. In goede tijden, maar ook in 
slechte tijden.’ 
Uit: Leidsch Dagblad (2014)

Hoe omschrijf je het gemeenschapsgevoel in de gemeente?
‘Hand in hand, schouder aan schouder. Je ziet het op alle 
momenten. De ramp met de MH17 is het boegbeeld van 
slechte tijden, de goede tijden uiten zich bijvoorbeeld in 
Oud Ade en de marathon, waarvoor het hele dorp uitloopt. 
Mensen stáán voor elkaar, dat is heel bijzonder. Ook de 
kermis in Roelofarendsveen is een voorbeeld van het 
gemeenschapsgevoel. Het telkens naar elkaar toekomen. 
De tegenhanger van dat geheel is ook de hechtheid in de 
gemeenschap. Als er in een kring onenigheid is, dan kan het 
ook heel naar worden en voor tweedeling zorgen.’
Hoe heb je verdrietige momenten ervaren?
‘Op die momenten word je in de gemeenschap gezogen. Er is 
dan geen verschil tussen inwoner en burgemeester. Ik vind 
het mooi dat je als burgemeester troost kunt brengen. Het 
feit dat je aandacht aan een situatie geeft, is niet alleen fi jn 
voor jou, maar ook voor de ontvanger. Mijn man zei altijd: 
‘Volg je hart als je twijfelt om te gaan.’ Als mensen het niet 
willen, dan is het ook goed. Dan heb je even laten weten dat 
je er voor ze bent.
Wat zijn leuke momenten die je altijd bijblijven?
‘Wat vraag je me nou? De afgelopen jaren zitten vól leuke 
momenten! Astrid zei net: ‘Ik ben nieuwsgierig.’ Als burge-
meester leef je op de innerlijke drive om contact te hebben 
met mensen. Het is heel mooi als je dat vanuit je ambt kunt 
doen. Er zijn prachtige momenten geweest en ook grappige.’
Astrid: ‘Heb je in het verleden dingen opgeschreven om te 
onthouden?’
Marina: ‘Nee, daar ben ik heel slecht in. Maar als ik nu zo 
nadenk, ben ik vooral dankbaar. Ik ben me hier thuis gaan 
voelen. Ik kan zijn wie ik ben. Als dit je eerste burgemees-
terspost is, dan weet je niet wat je referentiepunten zijn. Je 
zoekt en denkt te vinden. Mijn match met de omgeving is – 
in mijn optiek – heel goed geweest. Ik vond het een feest. Ik 
vind sfeer en vertrouwen heel belangrijk. En mijn afschuw 
voor wantrouwen heb ik heel stevig uitgedragen.’

word ik geacht als een soort Mr. Frank Visser op te treden. 
Als burgemeester kun je het nooit goed doen. Er is altijd 
kritiek op je. Daar heb je een dikke huid voor nodig. Maar die 
had ik al, want ik kwam bij de Noord/Zuidlijn vandaan. Je 
hebt in die huid poriën, dus alles komt wel binnen. Je moet 
jezelf ’s ochtend in de spiegel kunnen aankijken: doe ik alles 
wat ik kan? Soms twijfel je. Het burgemeesterschap is best 
eenzaam. Je bent de beslisser. Maar gelukkig heb ik mensen 
om me heen die me ondersteunen, die eerlijk tegen me zijn. 
Daarmee kan ik klankborden.’
Zijn er dingen die je anders gedaan zou hebben?
‘Of ik er iets anders aan zou kunnen doen, weet ik niet, maar 
ik blijf het een irritant hoofdstuk vinden: de campings in 
Oud Ade die we zijn kwijtgeraakt aan de gemeente Teylin-
gen. Toen ik hier net kwam, was het al een vergevorderd 
proces. Maar het stoort me nog steeds dat ik een stukje van 
mijn gemeente ben verloren. Dat moet niet. Elke keer als ik 
daar langskom, denk ik: hè!’

Astrid: ‘Ik ben soms best stellig en eigenwijs.’ 
Uit: RSA magazine (2021)

Hoe zou je jezelf omschrijven?
‘Ik heb een harde en een zachte kant. En ik ben heel recht-
vaardig. Ik ben echt wel te overtuigen, maar dat gaat altijd 
gepaard met een gesprek. Ik ben sociaal en heel nieuws-
gierig. Ik hoor graag wat meer over een ander persoon. Dat 
maakt ook dat je beter begrijpt waarom een ander iets doet.’
En een beetje eigenwijs dus…
‘Ook een goede eigenschap, denk ik. Dat citaat kwam uit een 
interview over de regio en samenwerken. Ik ben niet van het 
directieve, van het vertellen hoe iets gedaan moet worden. 
Ik wil graag uitleggen waarom iets klaar is. Maar dan is het 
wel klaar. Stellig kan soms worden uitgelegd als eigenwijs. 
Dat ben ik wel. Ik ga op zoek naar oplossingen buiten de 
gebaande paden.’ 
Wat voor ‘burgermoeder’ wil je zijn?
‘Ik wil in elk geval voor iedereen benaderbaar zijn. Ik hoop 
voor het college een coachende rol te vervullen. Voor de 
raad wil ik het debat voeren en leiden. Op sommige momen-
ten ben ik juist volgzaam; ik schik me naar de rollen die ik 
heb. Ik wil dat iedereen weet wie ik ben; degene die in crisis 
besluiten kan nemen en weet wat de koers is.’
Wilde je altijd al burgemeester worden?
‘Door mijn werk in Weesp heb ik als locoburgemeester 
mogen proeven aan het burgemeesterschap. Daardoor weet 
ik dat het een mooi ambt is. Sinds een aantal jaar stond 
burgemeester zijn hoog op mijn lijstje. Maar het moet op je 
pad komen en ook passen bij je privésituatie.’
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‘Mensen willen weten 
wie ik ben en waar ik 
voor sta en dat ga ik 

zeker vertellen’
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Er zijn ook veel jongeren actief bij sportverenigingen. Ben je 
zelf een beetje sportief?
‘Jazeker, al was ik dat vroeger nog wel wat fanatieker. Op 
dit moment tennis ik. Ik probeer te hardlopen, maar dat lukt 
niet altijd. Ik kijk zelf ook graag naar sport. Ik kom uit een 
sportfamilie en heb altijd veel gezwommen. En ik ben dol 
op schaatsen!’ 

Marina: ‘Het is te mooi om hier in de vakanties   
weg te gaan.’

Je blijft in Roelofarendsveen wonen. Wat vind je zo mooi aan 
deze gemeente?
‘Ik zeg altijd: je hebt hier alles, behalve bomen. Ik kom  
tenslotte van de Utrechtse Heuvelrug. Maar die bomen heb 
ik ingeruild voor water. Als je hier niet bekend bent, dan rijd 
je over de A4 van Amsterdam naar Den Haag en heb je geen 
idee welke parel er naast de rijksweg ligt. Het is midden in 
de randstad een oase van rust en schoonheid. Daarom wil ik 
hier niet weg.’
Heb je een tip voor Astrid van iets wat ze gezien of gedaan 
moet hebben?
‘Het sluisconcert in Roelofarendsveen is heel speciaal. Het 
is een goed voorbeeld van het gemeenschapsleven hier. Het 
is om de paar jaar een prachtige avond waar je op de kade of 
in de boot heerlijk van kunt genieten!’

Astrid: ‘De vrijwilligers [in Weesp, red.] zijn de mensen die 
onze stad een stukje mooier maken. Zij zorgen voor de 
verbinding tussen onze inwoners en zorgen dat zij mee 
kunnen blijven draaien in de samenleving.’ 
Uit: Versa Vrijwilligerscentrale 

Ook hier in Kaag en Braassem gebeurt veel door vrij willigers. 
Waarom zijn die zo belangrijk?
‘Vrijwilligers zijn goud. Zij maken dat je dingen kunt doen 
en dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel. Als marketing-
actie hebben we in Weesp een wervingsmiddag opgezet. Het 
was een zaterdag, er waren kraampjes met lekkere hapjes 
en aan het eind van de dag hadden we zo’n honderd, vooral 
jonge vrijwilligers geworven. Dat moet je koesteren. Ik houd 
het nieuws rondom Kaag en Braassem in de gaten en zie  
dagelijks veel activiteiten voorbijkomen. Er gebeurt heel 
veel in de gemeente. Het is leuk om te zien dat hier al veel 
energie inzit!’

Marina: ‘Je kan wel vinden dat de jongere gestraft 
moet worden, maar de wet zegt dat de alcoholverstrek-
ker verantwoordelijk is. De wet is de wet en wat dat  
betreft heb ik geen keus.’ 
Uit: Algemeen Dagblad (2017) 

Het alcoholbeleid, daar kwam veel kritiek op. Daarop terug-
kijkend, hoe was dat? 
‘Met tevredenheid. Het is een geschiedenis van jaren. Toen 
ik hier kwam, werd steeds bekender hoe slecht alcohol is 
voor de ontwikkeling van de hersenen. De gemeente stond 
bekend om het hoge alcoholgebruik. Ik voerde in dat er 
bij activiteiten voor kinderen, zoals rommelmarkten en 
kindervakantiespelen, geen alcohol geschonken mocht  
worden. Veel ouders vonden het belachelijk. In mijn tweede 
jaar speelde daardoor mijn gezicht een hoofdrol tijdens de  
bloemencorso in Roelofarendsveen. Hoe haal je het in je 
hoofd? werd er gezegd. Ik heb doorgezet en vastgehouden. 
En nu vindt iedereen het heel gewoon dat er geen alcohol is 
op die kinderplekken.’ 

Astrid: ‘De jeugd heeft de toekomst en weet natuurlijk 
zelf wat het beste werkt voor hun omgeving.’

In Weesp was je wethouder van onder meer jeugdbeleid. Wat 
neem je daarvan mee?
‘Het is lastig om met jongeren in contact te komen. Tijdens 
corona ben ik samen met de burgemeester op pad gegaan 
om in gesprek te gaan met jongeren. Die waren blij: ‘Wat fijn 
dat jullie met ons praten. We willen niet per se feesten, maar 
gewoon bij elkaar zijn.’ In mijn ontdekking neem ik alle  
inwoners – jong en oud – mee. Het is de kunst om eerst waar 
te nemen wat er gebeurt en daar iets van te vinden.’

Naam: Astrid Heijstee-Bolt
Leeftijd: 50 jaar 
Was: wethouder en loco-
burgemeester van Weesp
Neemt mee naar Kaag en 
Braassem: ‘Mijn man,  
jongste dochter en  
hond Chico.’

Naam: Marina van der 
Velde-Menting
Leeftijd: 68 jaar
Pensioenplannen: ‘Meer 
aandacht geven aan mijn 
vrienden.’
Kijkt met een warm gevoel 
terug op: ‘Alles, én dat ik 
geaccepteerd ben door de 
gemeenschap.’
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Dinsdag 
De winkel is open van dinsdag tot en 

met zaterdag. Deze dag begint met de 
reparaties van fi etsen die die zaterdag 
zijn gebracht. Tussendoor komen en 

gaan er klanten, onder meer voor 
onderdelen en vragen.

Maandag
De winkel is dicht, dus maak ik nu de boekhouding af als dat zondag niet is gelukt. Ook ga ik regelmatig met mijn vrouw op pad: even winkelen of een tuincentrum bezoeken en dan gezellig met zijn tweeën lunchen. Na school-tijd ga ik met mijn dochter mee naar paardrijles. En op vrije dagen krijgt ook hond Bram een wat langere wandeling.

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van 
Hier! een ondernemer van Winkelhart 
Roelof arendsveen in de picture. Deze 
keer: Mario Steenvoorden, eigenaar van 
De Oevers Tweewielers. Mario werkte op 
zijn zeventiende al in een fi etsenwinkel 
in Oude Wetering. In 2010 opende hij zijn 
eerste eigen winkel in Rotterdam. Tien 
jaar later kwam de geboren en getogen 
Veender ook qua werkplek terug op zijn 
geboortegrond: in november 2019 open-
de hij zijn fi etsenwinkel op het Zuidplein.

Op de hoogte blijven van acties en activiteiten van de winkeliersvereniging?
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 
Aan het einde van de werkdag rijd ik 
door naar Rotterdam om daar – voor 

de nodige ontspanning - met een groep 
vrienden een avondje te gaan darten. 

Gelukkig kan dat nu weer.

Vrijdag
Naast de terugkerende werkzaam-heden komen vandaag ook de nieuwe fi etsen binnen. Dit zorgt voor extra werk, want de fi etsen moeten rijklaar worden gemaakt voor de klant of om te shinen in de winkel.

Zaterdag 

Een drukke dag met veel klanten in de 

winkel. Vaak komen mensen een proefrit 

maken. Ook liggen er nog kleine klussen 

om af te maken, zoals de fi etsen rijklaar 

maken die vrijdag niet gelukt zijn. Na 

sluitingstijd nog de kas opmaken, 

opruimen en dan is het weekend.

Zondag In de ochtend probeer ik de boek-
houding te doen. Verder is er ruimte 
voor leuke dingen met mijn gezin of 

mijn dochter. We gaan sinds kort regel-
matig naar haar verzorgpony Charlie 

en dan wandelen we een stuk: zij op de 
pony en ik ernaast. Op zondag kijk ik 

ook graag naar de Formule 1. Als 
ik voor de tv zit, maakt mijn vrouw 

ondertussen de winkel weer netjes.

Woensdag

Ook vandaag reparaties, plus de dage-

lijkse bestellingen bij leveranciers. Het 

streven is dat een kapotte fi ets de 

volgende middag gerepareerd klaar 

staat. De producten moeten ook weer 

netjes geprijsd in de winkel liggen. 
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Geloof ’t of  niet
Jongeren lijken ‘de kerk’ minder 
interessant te vinden. Om hen 
toch te bereiken is de Francis-
cus Parochie op zoek naar een 
jongerenwerker. ‘Omdat het 
geloof meer is dan de kerk’, 
zegt bestuurslid Karin van der 
Kaaden. ‘Kracht putten door te 
praten en steun te zoeken bij 
elkaar.’ Dat maakt Hier! in de 
regio benieuwd: hoe zien  
jongeren hun geloof eigenlijk?

‘Hoe meer verhalen  
je hoort, hoe beter je erover 
nadenkt en ze begrijpt

TOBIAH DE RIJK  
(17) uit Woubrugge
‘Mijn geloof geeft aan hoe ik leef en 
welke keuzes ik maak. Het is een vast 
onderdeel van mijn leven, maar het  
is niet mijn levensdoel.’ Niet alle  
vrienden van Tobiah zijn gelovig, 
dat maakt voor hem ook niet uit. ‘Ik  
kan met hen over het onderwerp dis-
cussiëren en er wordt altijd met begrip 
gereageerd. Zo ga ik op zondag niet 
naar een pretpark en ook koop ik op  
die dag nooit iets. Dat is voor mij  
belangrijk, het geeft aan wat mijn  
manier van leven is. Verder houd ik er 
vooral van om plezier te hebben met 
mijn vrienden.’ 

TWEE KEER PER DAG 
Tobiah ontmoet gelijkgestemden bij de 
tweewekelijkse jeugdclub van de kerk. 
‘Daar praten we dan over een Bijbel-
verhaal en doen spellen in het thema.  
Iedereen is er welkom, of je nu wel of 
niet aangesloten bent bij de kerk.’ 
Ook is hij elke zondag bij de dienst in 
de plaatselijke Dorpskerk en soms  
’s avonds nog een keer in Alphen aan 
den Rijn. Als kind voelde Tobiah zich 
weleens verplicht om naar de kerk te 
gaan, maar dat is helemaal voorbij. ‘Ik 
ben blij dat ik al zeventien jaar naar de 
preken en Bijbelverhalen luister. Hoe 
meer verhalen je hoort, hoe beter je  
erover nadenkt en ze begrijpt.’
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Jongeren

Tekst: Alice Bakker 
Beeld: Miranda Castelein 

EVELINE KEIJZER 
(19) uit Leimuiden
‘Ik vind het lastig om aan te  
geven welke rol mijn geloof 
in m’n leven speelt. Hier in de  
omgeving is er weinig om het 
een plek te geven. In de kerk zijn 
vooral ouderen en daar vraag ik 
me weleens af: wat doe ik hier?’ 

BEWUSTE KEUZE
Haar ouders hebben Eveline 
laten dopen, maar bij het heilig 
vormsel mocht ze zelf kiezen. 
Dat maakt dat ze het gevoel 
heeft bewust gekozen te heb-
ben voor een leven met de kerk. 
Als jongvolwassene nam ze 
deel aan een zomerkamp van 
het bisdom. ‘Daar gingen we 
in discussie over hoe we het  
geloof aantrekkelijker kunnen 
maken voor jongeren’, vertelt ze. 
‘Er waren diepere gesprekken 
over de verhalen uit de bijbel. 
Hoe interpreteer je ze en welke 
lessen kun je eruit halen? De  
discussiegroep werd geleid door 
een pastor, die er inhoudelijk 
op in ging. Voor mij werden de  
verhalen er inzichtelijker door.’

IETS ABSTRACTS 
De eerstejaars student Indus-
trieel ontwerpen noemt het  
geloof ook iets abstracts. ‘Ik doe 
een wetenschappelijke studie, 
dat botst soms met waarmee ik 
ben opgegroeid. Maar als ik het  
lastig heb, is het geloof een 
steun voor me. De lessen uit de 
verhalen vertellen mij hoe ik met 
situaties om moet gaan. Daar-
naast heb ik geleerd om goed te 
zijn voor mijn naasten.’

Geloof ’t of  niet

‘Mijn wetenschappelijke  
studie botst soms met  
waarmee ik ben opgegroeid’

H5 Jongeren en geloof_JH.indd   15H5 Jongeren en geloof_JH.indd   15 19-10-2021   14:4819-10-2021   14:48



‘Jongerenavonden zijn gewoon gezellig.  
Je hoeft niet per se over het geloof  
te praten’
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‘Naar de moskee  
ga ik niet. Ik zie  
mijn geloof niet  
als een verplichting’

ALI AL ABOU  
(18) uit Roelofarendsveen
‘Het geloof is voor mij belangrijk. Ik ben  
ermee opgegroeid en ben er ook aan  
gewend. Ik zie het als een steunpilaar in 
mijn leven. Als het even niet meezit, weet 
ik, door mijn geloof, dat het goedkomt.’ 

NIET ALTIJD BEGRIP 
Naar de moskee gaat Ali niet, omdat die 
niet in de buurt is. ‘Vroeger als kind ben ik 
wel met mijn vader mee geweest, maar nu 
ga ik niet meer. Ik zie mijn geloof niet als 
een verplichting. Als ik de verhalen lees,  
geniet ik ervan, het voelt voor mij  
vertrouwd.’ Ali doet elk jaar aan de rama

dan en hij eet geen varkensvlees. Daar is 
volgens hem niet altijd begrip voor. ‘Maar 
ja, dat is nu eenmaal zo. Ik accepteer dat.’

MOOIE GESPREKKEN 
Een van zijn beste vrienden is christelijk. 
‘Hij is, net als ik, sterk gelovig. Dat heeft 
ons nooit in de weg gestaan. We zijn van 
dezelfde afkomst, alleen ons geloof is an
ders. Voor sommige mensen is het wel een 
belemmering, zij gebruiken het als excuus 
om niet met me om te gaan. Ik zit er niet 
zo mee.’ Op straat wordt hij weleens door 
andere moslims aangesproken. ‘Ze vragen 
of ik ook moslim ben en als ik dat bevestig, 
hebben we vaak mooie gesprekken.’

MEREL VAN DER 
HOORN  
(21) uit Leimuiden
Merel hijst zich regelmatig in 
de toog om als acoliet bij de St. 
Jan de Doper kerk in Leimuiden 
taken te vervullen bij liturgische 
handelingen. Ook maakt ze 
deel uit van de denktank van de  
pastoraatgroep. ‘Wat geloof 
voor mij betekent? Verbinding. 
Ik zie wat het voor anderen doet 
en daar vind ik rust in.’ 

GEEN VERPLICHTING 
Al is Merel aangesloten bij de 
katholieke kerk, regelmatig  
bezoekt ze ook jongerenavon
den bij de protestantse kerk. 
‘Dat bijt elkaar niet. Het is gezel
lig, je bent gewoon leuk samen 
met andere jongeren, zonder 
per se over het geloof te praten.’ 
Een verplichting is de kerk voor  
Merel nooit geweest. ‘Ik ging 
naar de kindernevendienst, 
haakte aan bij het kinderkoor 
en werd misdienaar. Mijn broer 
bleef na de kindernevendienst 
niet plakken, maar dat was ook 
oké.’ 

EEN SOORT  
GROTE GYMZAAL
Merel reist elk jaar af naar het 
Franse Taizé, voor een periode 
van ontmoeting en bezinning 
in een internationale, oecume
nische kloostergemeenschap. 
‘Elke week komen daar zo’n 
tweeduizend jongeren uit hele 
Europa bij elkaar voor Bijbel
studies. Als ik erover vertel,  
klinkt het afschuwelijk. Het eten  
is vreselijk, het is er koud en 
nat, de kerk is een soort grote 
gymzaal en je zit er op de grond. 
Toch is het er fantastisch. Ik 
kom daar in rustig vaarwater, 
kan er lekker nadenken en er is 
ruimte voor gesprek.’ 
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Ronald voelt zich thuis bij het CDA, een 
middenpartij met standpunten die niet 
extreem zijn. ‘Het gedachtengoed dat 
iedereen zijn eigen verantwoording 
neemt en hulp biedt als het een ander 
niet lukt, spreekt me erg aan. Zeker 
in deze tijd van polarisatie. Het CDA 
werkt met een langetermijn strategie, 
wat ik belangrijk vind voor de toe-
komst van de jeugd. Hoe laten we onze 
gemeente achter voor over dertig jaar? 
Het lijkt nog ver weg, maar daar zijn we 
nu al mee bezig. Door duurzaam te blij-
ven wonen en niet met rode cijfers de 
toekomst in te gaan.’ 

Volgens Ronald is gezondheid: je goed 
voelen en een fi jn leven hebben in een 
stabiele en voorspelbare omgeving. 
‘We hebben het goed in Kaag en Braas-
sem. Het is een gezonde gemeente met 
goede scholing, een rijk verenigings-
leven en veel ondernemende mensen. 
Dat slaat over op je eigen gezondheid.’ 
Als recreatieondernemer vindt hij onze 
gemeente ‘de tuin van de Randstad’. 
‘Wat ik altijd hoor, is dat het bij ons zo 
mooi en rustig is. En dat op drie mi-
nuten afstand van de snelweg. Ik vind 
het belangrijk dat we dat onderhouden, 
met goede fi etspaden, mooie bankjes, 

CDA Kaag en Braassem stelt voor:

… is raadslid en woont met zijn vrouw Lia in Rijpwetering. 
Samen hebben ze twee kinderen en een watersportbedrijf aan 

huis. Sinds acht jaar zet hij zich in voor het CDA.
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www.cda.nl/zuid-holland/kaag-en-braassem cdakaagenbraassem@gmail.com, 06-54677483

etcetera. Het is aantrekkelijk om hier 
te vertoeven, te wonen en te werken.’

Een ander speerpunt van Ronald is 
het in stand houden van een gezond 
bedrijfsleven. ‘Mijn voorkeur gaat 
uit naar minder forensen, naar in 
de buurt werken. Ons economische 
klimaat wordt gevormd door de hoge 
arbeidsmoraal in Kaag en Braassem. 
Er zijn erg veel ondernemers, van grote 
bedrijven tot zzp’ers. Zonder gezonde 
ondernemingen valt er veel steun weg 
bij onze verenigingen – en dat maakt 
het kringetje rond.’

Ronald Wesselink…

Stijlvol wonen
Ben je gericht op zoek? Of wil je 
gewoon eens rondkijken? In onze 
showroom in Aalsmeer kom je zeker 
op ideeën. Bij Carpentier Keukens & 
Wonen vind je de mooiste topmerken 
op het gebied van keukens en wonen.

Nieuw in onze showroom inloopkasten 
van het italiaanse merk Sangiacomo. 
Maak een afspraak met een van onze 
adviseurs om jouw woonwensen te 
bespreken.

www.carpentier.nl

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

Carpentier Keukens & Wonen / Oosteinderweg 91 / 1432 AG  Aalsmeer / 0297 - 383280
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Bedrijf

Gezond leven en lekker bewegen; dat 
doet Sonja Koot al vanaf jongs af aan. 
Veel mensen kennen haar als instruc-
trice van de gym- en turnvereniging uit 
Roelof arendsveen, waar ze jarenlang les-
gaf. Inmiddels heeft ze haar eigen sport-
massagepraktijk Sonja Koot Totaalfit, 
is ze initiatiefneemster van een nordic 
walking club en motiveert ze anderen 
om met plezier te bewegen. ‘Ik word blij 
van bewegen. Je voelt je er fitter door en 
blijft gezond. Daardoor investeer je in je  
toekomst. Dat wil ik andere mensen  
meegeven. Bewegen kun je elke dag 
doen en het hoeft niets te kosten. Met de  
Ommetje-app zet je bijvoorbeeld al een 
eerste stap.’ 

ZONWERING TUSSEN GLAS 
Tien jaar geleden volgde Sonja de oplei-
ding tot sportmasseur en specialiseerde 
ze zich in onder andere bindweefsel-
massage, cupping en dry needling. In 
haar praktijk aan huis helpt ze mensen 
bij hun klachten. ‘Mijn man gaf me het 
zetje om een eigen praktijk te beginnen. 
Eerst naast mijn werkzaamheden bij de 
gymvereniging, nu richt ik me volledig 
op mijn praktijk. Met massages kan ik  
mensen heel goed helpen en ondersteu-
nen bij klachten. Ik ontvang mijn klanten 
thuis, in een huis waar we al twintig jaar 
wonen. Het schilderen van de buitenboel 
was een terugkerende klus. We hebben 
het een aantal keer zelf gedaan, tot we 
dachten: hier hebben we geen zin meer in. 
Na het horen van goede ervaringen over 
kunststof kozijnen hebben we ons laten 
informeren bij Ploeg kozijnen. Inmiddels 

zijn alle kozijnen en deuren vervangen 
door een kunststof exemplaar met goed 
dubbelglas. Ondanks dat ik thuis werk, 
heb ik geen last gehad van de plaatsing. 
Per dag werd er een vertrek opgeleverd. 
We merken enorm veel verschil: het huis 
is beter geïsoleerd en de koelingsbehoef-
te is minder. Het voelt veel aangenamer in 
huis. In mijn praktijkruimte zit zon wering 
tussen het glas. Dat is echt ideaal. We 
hebben aan de nieuwe kozijnen geen  
onderhoud meer; ook de binnenkant hoeft 
niet meer geverfd te worden. Kunststof 
kozijnen gaan veel langer mee dan hout 
en er worden geen bomen voor gekapt. 
Dat is een fijn idee.’

GOEDE INVESTERING
Duurzaamheid is een belangrijk onder-
werp voor Sonja en haar man. ‘We heb-
ben al acht jaar zonnepanelen en hebben 
een houtkachel in huis. Het hout dat we  
gebruiken is over, we kopen het niet. En 
die duurzaamheid kun je ook vertalen 
naar je lijf: de balans tussen lichaam en 
geest op de lange termijn. Als je nu in  
actie komt, dan heb je er langere tijd profijt 

van. Veel mensen blijven lopen met pijn, 
terwijl ze met problemen met een auto  
allang naar de garage waren gegaan. Dus 
ga duurzaam met je lijf om, daar moet je 
in blijven investeren. Het is eigenlijk net 
als investeren in kunststof kozijnen: als je 
er nu iets aan doet, dan heb je er lange tijd 
plezier van!’

Tekst: Yvette Hoogenboom 
Redactionele samenwerking Alles in balans

Duurzamer leven is goed voor 
het milieu én voor je gezondheid. 
Ook bewuste keuzes voor je huis 
kunnen ervoor zorgen dat je 
gezonder en gelukkiger leeft.  
Nu, maar vooral ook later.

Ook verduurzamen?  Ploeg kozijnen 
denkt graag met je mee! 

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Wij zijn samen…
     ...komen jullie ook samen?

Duo knippen 
voor €30 (€15 p.p.)
Geldig tot januari 2022 tegen inlevering van deze advertentie.

Geopend 6 dagen en 3 avonden, 
uitsluitend op afspraak. 
Floraweg 40 in Roelofarendsveen.

bij Sien
06 34622855

Floraweg 40 in Roelofarendsveen.

071 3315062

Yoga-Touchlee rt je goed in het leven te staan!
Na een onrustig jaar gaat Yoga-Touch 
door op een nieuwe plek. We hebben 
in Roelofarendsveen een nieuwe ruimte 
gevonden, groot maar toch sfeervol en 
intiem. We geven hier HATHA YOGA, 
de meest oude yogastijl en ook de meest 
krachtige. Ook YIN YOGA staat op ons 
lesrooster, rustige en heilzame houdin-
gen die lange tijd worden aangehouden. 
En PILATES, een trainingsmethode voor 
het hele lichaam.

Uniek bij ons zijn RESTORATIVE YOGA
en STOELYOGA. Restorative Yoga, waar-

bij liggende houdingen zo comfortabel 
mogelijk worden ondersteund om lang 
aan te houden. Stoelyoga, voor diegene 
die niet op de grond willen/kunnen 
zitten en toch yoga willen doen. 
En ZWANGERSCHAPSYOGA voor een 
ontspannen bevalling.

Om deelnemen aan de lessen makkelijk 
te maken, werkt Yoga-Touch met een 
boekingssysteem. Op basis van je abon-
nement kun je zelf de lessen inplannen 
die je wilt volgen. En als je een keer niet 
kunt komen, is er altijd de mogelijkheid 

een ONLINE LES te doen, live of later. 
Vanwege de ruime yogaruimte is er 
bij ons altijd plaats om mee te doen.

YLONKA KRAMERS, eigenaresse van 
Yoga-Touch, is al 20 jaar yogadocente 
en geeft met veel passie en humor haar 
lessen. Zij is een allround yogadocente 
en massage/voetrefl extherapeute, 
heeft veel opleidingen gedaan 
maar yoga is voor haar 
thuiskomen. Iets wat 
ze graag met jou 
wil delen. 

Yoga-Touch
06 22 48 28 22

info@yoga-touch.nl

www.yoga-touch.nl

heeft veel opleidingen gedaan 
maar yoga is voor haar 
thuiskomen. Iets wat 
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Je shopt JANZEN bij Apotheek Waterryck
Noordeinde 19 in Roelofarendsveen

HOME       BODY      G IFT
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Zorg special

Positieve gezondheid: 

wat       is 
    dat?

We hebben het in dit nummer van Hier! over  
‘positieve gezondheid’. Maar wat is dat dan  
precies? Heb je ook negatieve gezondheid?  
Nee, is het antwoord van De Driemaster. Het is  
een gedachtegoed, waarbij je stap voor stap  
leert omgaan met de uitdagingen in jouw leven.

45m100g 60c95m 85c8m 100m80g 50c100g 66m100g
KWALITEIT  
VAN LEVEN

ZINGEVING MENTAAL 
WELBEVINDEN

LICHAAMS-
FUNCTIES

DAGELIJKS 
FUNCTIONEREN
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Een gesprek over positieve gezondheid: De Driemaster 
zit voor je klaar. Waar dat dan over gaat? Of je tevreden 
bent over je leven, lekker in je vel zit, genoeg contacten 
hebt en lichamelijk gezond bent. En natuurlijk de  
hamvraag: waar kun je wel wat hulp bij gebruiken? 

je heel breed naar je gezondheid. Het spinnenweb is bedoeld 
als houvast. Voor zes onderwerpen geef je rapportcijfers. 
Hoe voel je je lichamelijk? Hoe gaat het mentaal met je?  
Hoeveel vertrouwen heb je in jouw eigen toekomst? Lukt het 
je te genieten van het leven? In hoeverre kun je meedoen in 
de samenleving? Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? 
‘Het is belangrijk dat we iedereen tijdens het gesprek bena-
deren met een open blik, zonder aannames en vooroorde-
len. Zodra het spinnenweb is ingevuld, verbinden we punten 
met elkaar’, vertelt Wendy. ‘Je krijgt een beeld van je eigen  
gezondheid en we gaan tijdens het gesprek de diepte in over 
onderwerpen die je zelf belangrijk vindt. Wat speelt er nu 
en wat kan ik eruit leren? Wat is je behoefte op dit moment? 
En welke eerstvolgende stap zou je zelf kunnen zetten? Wie 
of wat heb je daarbij nodig? Het is verrassend hoe groot het 
zelfoplossend vermogen is van mensen richting een eerste 
stap. Je hebt een stem in wat je zelf kunt doen en waar je je 
bed voor uit komt. Wij geven je de handvatten.’ 

Niet zomaar een trucje 
Tegen iemand die eenzaam is, zegt men al snel: ‘Ga er eens 
op uit’ of ‘Je moet zorgen dat je meer sociale contacten hebt.’ 
Maar hoe pak je dat aan? ‘Dat is nogal een grote stap’, stelt 
Majelle. ‘Wíl je wel meer contacten of durf je zomaar ergens 
naartoe? Maar als iemand je vraagt of je een keer meegaat 
naar de zwemclub is de drempel direct al lager. Wij kijken 
waar we kunnen helpen door creatief om te gaan met de 
drempels.’ Wendy: ‘Kijken vanuit positieve gezondheid is 
geen trucje. Het gedachtegoed komt uit de psychologie en 
is geschikt voor iedereen. Heeft iemand klachten, dan kijkt 
men over het algemeen al snel naar medische problemen. 
Doordat je breder kijkt, zie je waar de persoon aandacht voor 
wil.’ Majelle: ‘Stap voor stap kijk je naar waar je verandering 

Soms zit het even niet mee, heb je last van lichamelijke 
of psychische klachten of wil je iets in je leven ver-
anderen en weet je niet hoe. Majelle Slenters is pro-

jectleider en Wendy Nederend is mantelzorgconsulent en 
welzijnscoach bij De Driemaster, het kenniscentrum op het 
gebied van zorg en welzijn in de gemeente Kaag en Braas-
sem. Zij leggen uit dat iedereen er weleens last van heeft. 
‘Hoe graag we ook willen, we kunnen niet altijd positief zijn. 
Met het ‘positieve gezondheid’-gedachtegoed kun je toch, 
stap voor stap, omgaan met de uitdagingen in jouw leven. 
Het is een manier van naar je situatie te kijken. Het gaat om 
het totaalplaatje: ben je tevreden, zit je lekker in je vel, heb 
je genoeg contacten en ben je lichamelijk gezond?’ Bij De  
Driemaster kun je terecht voor een positieve-gezondheids-
gesprek. Het gesprek is een momentopname van jouw  
situatie. Wat kun je en waar heb je ondersteuning bij nodig? 
Niet alleen De Driemaster is doordrongen van het effect van 
deze gesprekken. Met inspiratiesessies en trainingen zet de 
organisatie de neuzen van alle zorgmedewerkers en vrijwil-
ligers in Kaag en Braassem dezelfde kant op. Zodat ieder-
een dezelfde taal spreekt. Of je nu bij de huisarts komt, bij 
de fysiotherapeut of de vrijwilliger bij de lokale vereniging 
spreekt. Majelle en Wendy vertellen aan Hier! over positie-
ve gezondheid, wat Welzijn op Recept is en hoe je met het  
gedachtegoed aan de slag kunt. 

Rapportcijfers geven
Hoe gaat het in z’n werk? Een welzijnsmedewerker van 
De Driemaster voert met jou een positieve-gezondheids-
gesprek. Dat doet hij of zij met behulp van een soort schema, 
vormgegeven als een spinnenweb (zie volgende pagina). Het 
leert je met een andere blik naar jezelf te kijken. Wat wil je 
anders en hoe pak je zelf de regie op? Op je eigen tempo kijk 

Wij geven je handvatten’

‘Is het leven 
even niet makkelijk?
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Tekst: Alice Bakker. 
Beeld: Miranda Castelein

Gezondheid

in kunt brengen. Stel, je bent niet tevreden over je condi
tie. Dan kun je bedenken dat je dertig kilo af wil vallen en  
marathons wil lopen, maar dat zijn op korte termijn geen 
haalbare doelen. Begin met wandelen, verander geleidelijk 
je eet patroon. Elke stap is er echt een.’ 

Verrassende inzichten 
In Kaag en Braassem werken al veel zorgverleners met dit 
gedachtengoed. Toch gaat het volgens Wendy niet per se om 
het spinnenweb. ‘Eerder om de brede blik. We spreken nog 
niet allemaal dezelfde taal, maar zijn wel goed op weg. We 
trekken vanaf 2018 met trainingen al samen op. Landelijk 
gezien is de ervaring dat wij anders zijn in onze benade
ring en dat het werkt. De uitwisseling tussen de zorgmede
werkers is hier fantastisch.’ Majelle: ‘Het netwerk dat we nu 
in de zorg hebben, maakt dat we mensen die het echt nodig 
hebben er direct uitvissen. Ons bereik wordt steeds groter. 
We richten ons niet alleen op professionals; als het aan mij 
ligt, volgt elke vrijwilliger bij elke willekeurige vereniging 
de training ook. Zij komen elke week zoveel mensen tegen.’ 
Niet iedereen die tijdens een positievegezondheidsgesprek 
het spinnenweb invult, heeft grote problemen. ‘Het is voor 
iedereen in te vullen, ook thuis’, vertelt Majelle. ‘Stel, je bent 
vrijwilliger en schenkt al jaren ergens koffie. Eigenlijk wil je 
wel wat anders, maar je weet niet wat. Vul je het spinnen
web in, dan leer je jezelf beter kennen en krijg je misschien  
verrassende inzichten over jezelf.’

Op recept
Voor vermoeidheidsklachten, stress, angst of somberheid, 
maar ook voor mensen met pijn in de nek en/of schouders 
is niet altijd direct een medische behandeling nodig. Een 
huisarts of fysiotherapeut kan je in dat geval doorverwijzen 
naar De Driemaster voor Welzijn op Recept. Vaak spelen  
onderliggende, sociaal maatschappelijke problemen een  
rol. Een welzijnscoach van De Driemaster ondersteunt je 
tijdens een gratis gesprek om een nieuwe impuls aan je  
leven te geven, door op zoek te gaan naar wensen en moge
lijkheden. ‘Ook dit is positieve gezondheid. Het verbinden 
van vraag met aanbod is een van onze sterkste eigenschap
pen’, aldus Wendy. ‘Zo is er ook Bewegen op Recept, waarbij 
we meer beweging stimuleren. Door je te wijzen op gratis 
proeflessen bij een van de sportlocaties, bijvoorbeeld. We 
weten van voor tot achter wat het aanbod is op het gebied 
van mensen ontmoeten, bewegen of activiteiten en kunnen 
je adviseren.’

Elk gesprek met De Driemaster kan een positieve-gezond-
heidsgesprek zijn. Ben je geïnteresseerd, win dan eens in-
formatie in via info@driemaster.nl. Thuis het spinnenweb 
invullen kan ook op www.mijnpositievegezondheid.nl. Er 
zijn vragenlijsten, voor volwassenen, kinderen en jongeren. 
Voor Welzijn op Recept heb je een verwijzing nodig van de 
huisarts of fysiotherapeut.

Wendy Nederend
Mantelzorgconsulent en  
Trainer Positieve Gezondheid
w.nederend@dedriemaster.nu
06-34030920

Majelle Slenters Wendy Nederend
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• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met jd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zi en
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Condi
• Bewegen
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Het spinnenweb uitgelegd
De eerste stap van de weg naar positieve 
gezondheid is leren met een andere blik naar 
jezelf te kijken. Wat wil je anders? Het spin-
nenweb-schema en gesprek met een welzijns-
coach kan daarbij een begin zijn. We leggen 
het uit aan de hand van een voorbeeld.

24

HET PROBLEEM
José* is een vrouw van 71 jaar die sinds 
twee jaar weduwe is. Haar klachten: moei-
lijk slapen, veel moe zijn, sombere gevoe-
lens en dat terwijl ze juist positief in het 
leven staat. De huisarts legt haar uit dat 
niet goed kunnen slapen vaak met allerlei  
dingen te maken kan hebben. Hij vraagt 
of het goed is dat José eerst een gesprek 
met een welzijnscoach van Welzijn op  
Recept krijgt om eens breder naar haar  
gezondheid te kijken. José stemt enigs-
zins teleurgesteld toe, want ze had slaap-
medicatie gehoopt. Tijdens de intake met 
de welzijnscoach vult ze als hulpmiddel 
het spinnenweb in.

Na een gesprek geeft José haar wensen 
aan: ze wil graag meer onder de mensen 

komen en een paar keer per week zinvol 
bezig zijn. Na doorvragen geeft José aan 
dat ze contact met ouderen leuk vindt en 
zich graag vermaakt met handwerken.

ACTIE & REACTIE
José neemt contact op met Wijdezorg 
Jacobus, hier hebben ze vrijwilligers  
nodig bij het begeleiden van activiteiten 
en koffie schenken aan ouderen. Ook 
gaat ze eens per week handwerken met 
een groep dames. José raakt in gesprek 
met een van hen over het moeizaam sla-
pen. Deze dame maakt ‘s avonds voor het 
slapengaan een wandeling en dit doen ze 
nu een paar keer per week samen. José 
merkt dat het slapen beter gaat en is blij 
dat de huisarts achteraf geen pillen heeft 
voorgeschreven, maar een Welzijnsrecept. *J
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. ‘Oh, ik zie het al, ik 
mis sociale  
contacten… Ik weet 
wat me te doen staat’
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Zorg

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

Ook in Kaag en Braassem bestaat het fenomeen ‘verborgen  
armoede.’ ‘Er is sprake van schaamte, problemen worden achter de 
voordeur gehouden’, vertelt coördinator Jitta Slotboom. ‘Mensen 

kennen elkaar, hebben vaak samen op school gezeten. Je wilt geen op-
merkingen als: Wat deed jij laatst bij De Driemaster? Heb je problemen? 
Daarom heb we een speciaal spreekuur heel vroeg in de ochtend. Ik zeg 
altijd: op het moment dat je de telefoon pakt om een afspraak te maken, 
heb je de eerste drempel al overwonnen.’

Toeslagen en subsidies
De Papierwinkel is opgezet voor iedereen die hulp nodig heeft op  
sociaal-financieel gebied. Hoe vraag je een toeslag aan, heb je recht op 
subsidie of bijzondere bijstand: het zijn vragen waar de vrijwilligers van 
de Papierwinkel bij helpen. Voor sociaal-juridische zaken kun je een 
afspraak maken met de sociaal raadsman, die iedere woensdag aan-
wezig is op het spreekuur. ‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van armoede’, aldus Jitta. Veel oude-
ren vragen geen toeslagen aan, weet zij. ‘En men-
sen die het lastig vinden om brieven te lezen van 
de gemeente of overheid schrikken terug van alle  
formulieren met onnodig moeilijke woorden die ze 
moeten invullen. Veel mensen redden zich vaak 
wel, totdat er een kink in de kabel komt. Een kind 
dat meer aandacht nodig heeft, als je je baan kwijt-
raakt of als je bijvoorbeeld een scheiding meemaakt. 
Mensen weten dan niet waar ze terechtkunnen om 
de problemen aan te pakken.’
Maar daar is dus de Papierwinkel voor. Voor het 
schrijven van een brief naar de belastingdienst of helpen om een regeling 
te treffen voor bijvoorbeeld toeslagen. ‘Soms kunnen we een probleem 
oplossen. Een andere keer gaat het om een doorverwijzing. In dat geval 
nemen we contact op met het loket waarnaar we willen verwijzen. We 
laten mensen niet aan hun lot over, zorgen dat ze bij de juiste mensen 
terechtkomen. Ik heb er een hekel aan om mensen van het kastje naar de 
muur te sturen. Maar ik ben geen secretaresse. We willen mensen zelf-
redzaam maken door hen zelf te leren hoe zij bijvoorbeeld formulieren 
moeten invullen of een brief kunnen lezen. Daar helpen we bij.’

Geef die 
papierwinkel 

uit handen!
In armoede leven is geen pretje. Om betrokkenen te 
helpen met formulieren, toeslagen en subsidies kun 
je via De Driemaster terecht bij de Papierwinkel.

ARMOEDE ONDER  
JONGEREN

Niet alleen ouderen hebben financi-
ëlë problëmën. Ook ondër jongërën 
hëërst armoëdë. Maar dat maak jë 
niët kënbaar voor jë vriëndëngroëp, 
wëët jongërënwërkër Jurjën Lind: 

‘Dë druk om ërbij të horën is hogër 
dan bij oudërën. Dat ligt ook aan dë 

sociale media. Jongeren worden 
makkëlijkër bëïnvloëd. Pas als jë  

oudër bënt, wëët jë dat jë niët altijd 
dië durë mërkën hoëft të kopën. 
Maar als jë naar dë middëlbarë 

school in de stad gaat, dan weet je 
dat nog niët. Dan is dë druk groot.’ 

Jongërën willën hët altijd ëërst zëlf 
oplossën, ondërvindt Jurjën. ‘Dat 

lukt niët altijd, maar dë drëmpël blijft 
hoog om hët aan andërën të vërtël-
lën. Ik vind hët bëlangrijk als zë hët 
mij vërtëllën. Dat gëbëurt pas als jë 

ëën vërtrouwënsband hëbt opgë-
bouwd. Als jë goëd luistërt zondër të 
oordëlën. Pas als iëmand hët vërtëlt, 

kun jë stap voor stap kijkën hoë  
jë kunt hëlpën door zë dë juistë 

ingangën ën instantiës të wijzën.’

Jitta Slotboom

Jurjën Lind

Jitta Slotboom 
Dë papiërwinkël ën Huis-
vësting statushoudërs
j.slotboom@ 
dëdriëmastër.nu
0616695232

Jurjen Lind
Jëugdwërkër
j.lind@dëdriëmstër.nu
0638072269
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‘Ouderen willen in een gesprek niet altijd over lichamelijke 
kwalen praten’, legt Rettie uit. ‘Ik merk dat doordat ik het 
positieve-gezondheidsgesprek aanga, mijn gesprekspartner 
gestimuleerd wordt breder te kijken en verrassende inzich-
ten over zichzelf krijgt.’ 
Een van de ouderen waar Rettie zo’n gesprek mee aanging, 
was een man die voor elk onderdeel in het spinnenweb 
het rapportcijfer 9 of 10 gaf. ‘Vermoedelijk met als achter-
liggende gedachte dat ik dan wel weer weg zou gaan. Op 
mijn vraag: ‘Meneer, waarom denkt u dat ik hier dan toch 
bij u ben?’ kwam het probleem op tafel en bleek er toch iets 
ernstigs aan de hand waarin hij verandering wenste. Het 
spinnenweb hielp mij, ondanks de uitkomst, dus toch het 
gesprek met hem aan te gaan. Het is een mooie tool. Je kunt 
er op een andere manier het gesprek mee aangaan, er komen 
situaties op tafel waarvan iemand zelf niet wist dat hij of zij 
daarmee zat. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar het web 
haalt naar boven wat echt belangrijk voor je is. En hoe je, als 
je iets wilt veranderen, daar zelf mee aan de slag kunt. Wij 
gaan niet op voorhand al aan de slag met onze oplossingen.’ 

Zelf geprobeerd 
In een oefencase met collega’s heeft Rettie het spinnen-
web ooit voor zichzelf ingevuld. ‘Naar aanleiding van de  
uitkomst ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan door 
samen met Mieke van der Meer van Amandi Thuis een 
lotgenoten contactgroep op te starten voor rouwverwerking. 
In mijn achterhoofd wist ik dat ik dat ooit wilde doen en naar 
aanleiding van mijn eigen positieve-gezondheidsgesprek 
kwam dat tot stand. Het geeft me, tot mijn verrassing, veel 
energie.’ 
De huisarts of praktijkondersteuner ouderen verwijzen  
oudere mensen naar Rettie voor een positieve-gezond-
heidsgesprek. Maar ook andere zorgmedewerkers en soms 
zelfs directe familieleden contacten haar ook. ‘Mensen  
weten ons gelukkig steeds beter te vinden.’

Soms kom je niet verder
‘Positieve gezondheid is niet alleen maar niet-ziek zijn. 
Het is met een bredere blik kijken naar gezondheid’, vertelt 
huisarts Dorine Piersma van huisartsenpraktijk de Linde in  
Leimuiden. ‘Soms kom je niet verder met een patiënt’, vult 

‘Een prima tool, 
dat spinnenweb’

Huisartsenduo Dorine Piersma  
en Willem van der Linden en ook  
ouderenadviseur Rettie Bentvelsen 
van De Driemaster zijn erg te spreken 
over het spinnenweb. Ze passen  
het regelmatig toe, en soms alleen  
maar een stukje ervan.
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Tekst: Alice Bakker. 
Beeld: Miranda Castelein

Gezondheid

door sturen naar De Driemaster voor Welzijn op Recept of  
Bewegen op Recept. Willem: ‘Ik had een ouder echtpaar 
op het spreekuur. Zij zaten een beetje knel in hun rollen
patroon. De een werd steeds zieker terwijl de ander zich 
steeds verantwoordelijker voor de ander voelde en zich  
opgesloten voelde. Voor je dat probleem op tafel hebt… Door 
het spinnenweb liet ik het ze zelf omschrijven en kon ik 
een oplossing bieden.’ Dorine noemt het verrassend, dat de  
patiënt soms met een ander plan de deur uit gaat dan ze zelf 
vooraf dacht. ‘De last ligt vaak ergens anders en de oplossing 
dus ook.’ Willem: ‘Ik heb het gevoel dat ik hiermee beter kan 
aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft.’

haar collega Willem van der Linden aan. ‘Je vindt geen  
lichamelijke klachten die passen bij de klacht. Door de  
patiënt op een andere manier naar zichzelf te laten kijken, 
naar aanleiding van een ingevuld spinnenweb, komt het 
probleem soms eerder op tafel. De patiënt gaat blij de deur 
uit, zonder een pilletje dat toch niet helpt.’
Zo werken de huisartsen ermee: als medische oplossin
gen niet werken, laten ze de patiënt thuis een spinnenweb  
invullen, die ze bespreken bij een volgend consult. ‘Het is 
een extra gereedschap om op een andere manier met lastige  
problemen om te gaan’, aldus Willem. ‘De patiënt gaat zelf 
aan het werk en wordt soms verrast door nieuwe inhoud. 
Ons werk wordt daar soms makkelijker door.’ 

Kleine klachten
Dorine: ‘Door het zelfinzicht bij de patiënt komt er een  
duidelijkere hulpvraag. Zo had ik ooit een patiënt die zeer 
regelmatig met kleine klachten naar de praktijk kwam. Bij 
het bespreken van het ingevulde spinnenweb bleek dat de 
patiënt thuis niet gehoord werd. Het werd mij direct duide
lijk waar de klachten vandaan kwamen.’ 
Hoewel in dit geval de oplossing niet meteen voorhan
den was, kan de huisarts in andere gevallen de patiënt 

Rettie Bentvelsen,  
Ouderenadviseur
r.bentvelsen@dedriemaster.nu
0651103212
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Het met de neus dezelfde kant op staan, wordt ook 
wel ‘ketensamenwerking’ genoemd. 
Er is veel behoefte aan begrijpelijke commu-
nicatie tussen zorgmedewerkers onderling 
én met de inwoners. Het brede wijksamen-
werkingsverband ‘Kaag en Braassem Samen  
Gezond’ gaat daar dan ook mee aan de slag. Het 
stelt zorg op elkaar af en komt allemaal met  
dezelfde boodschap. Voorzitter Cora Vermeulen 
is en wijkmanager samenwerking Ans de Jeu zijn 
enthousiast over de ketensamenwerking. Cora: 
‘Door zo samen te werken, kunnen we meer doen 
voor de gezondheid én de kwaliteit van leven van 
onze inwoners.’

Begrip voor elkaar
Iemand die met hoofd- of buikpijn bij een huisarts komt, 
heeft wellicht een onderliggend probleem. De pijn kan ont-
staan door stress of bijvoorbeeld een veranderende thuis-
situatie. Door de samenwerking binnen de eerstelijnszorg 
weet men elkaar makkelijker te vinden. En daar hoort ook 
het positieve-gezondheidsgesprek bij. De Driemaster traint 
zorgmedewerkers in het voeren van zo’n gesprek via het 
spinnenweb, bewust met gemengde groepen. ‘Als je als zorg-
medewerker aan tafel zit met iemand van de gemeente, een 
wijkverpleegkundige, een welzijnsmedewerker en iemand 
van een sportbedrijf, krijg je begrip voor elkaars functie en 

voor hoe iemand anders een gesprek voert’, vertelt Ans. ‘Dat 
is voor iedereen een eyeopener.’ Cora: ‘Het is de bedoeling 
dat we dit als een olievlek gaan uitspreiden over de hele  
gemeente.’
Positieve gezondheid is al jaren onderwerp van gesprek. De 
landelijke visie op (betaalbare) zorg in de toekomst bete-
kent een omslag in denken van zorg en ziekte naar gezond-
heid en gedrag. Ans: ‘Waar zorgmedewerkers nog weleens 
de neiging hebben om direct met een oplossing te komen 
of bijvoorbeeld iets voor te schrijven, werkt dat bij welzijn 
andersom: ga eerst eens in gesprek en kijk met elkaar wat 
er mogelijk is.’ 

Zelfredzaam
Volgens het gedachtegoed van Kaag en Braassem Samen 
Gezond zorgt samenwerking voor een goede mix. Cora: ‘Ik 
ken een voorbeeld van een dame met diabetes dat maar niet 
gestabiliseerd werd. Uit het gesprek bleek dat zij te weinig 
beweging had. Door haar allochtone afkomst had ze nooit 
leren fietsen, terwijl haar gezin dat elk weekend deed, zon-
der haar. Ze heeft leren fietsen en ze beweegt nu veel meer, 
waardoor haar waardes ook direct de goede kant op gaan. 
Door een positieve-gezondheidsgesprek ga je er met een  
andere insteek in, waarbij de patiënt zelf de regie houdt. Wat 
wil de patiënt veranderen en hoe pakt hij dat zelf aan? We 
moeten van zorgen voor mensen naar zorgen dat mensen 
zelfredzaam en vitaal zijn. Dat vergt een andere aanpak.’ 

‘We gaan anders denken:  
van zorg en ziekte  

naar  
gezondheid en gedrag’

Zorgmedewerkers en hulpverleners spreken niet altijd  
dezelfde ‘taal’. Iedereen heeft zijn eigen denkwijze,  

technieken en oplossingen. Een patiënt die zowel bij  
een huisarts, apotheek, diëtist en/of fysiotherapeut komt, 
heeft er baat bij als die zorgverleners elkaar kennen. Cora Vermeulen

Ans de Jeu

Wijksamenwer-
kingsverband 

Kaag &  
Braassem  

‘Samen  
gezond’  

Ans de Jeu  
06-37277301
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Tekst: Alice Bakker. 
Beeld: Miranda Castelein

Gezondheid

LIA VOND LOTGENOTEN 
ÉN OPLOSSINGEN VOOR 
HAAR PROBLEMEN

Op haar drieënvijftigste werd de Oude 
Weteringse Lia Lubbe (57) met kanker 
geconfronteerd. Na een heftige behan-
delingstijd viel ze in een gat. ‘Leven 
met kanker is niet eenvoudig’, vertelt 
Lia. ‘Het bracht voor mij veel veran-
deringen met zich mee. Mijn struc-
tuur was weg en ik vond het lastig om 
mijn mentale gezondheid op orde te  
krijgen.’ 
Omdat Lia behoefte had aan het ont-
moeten van lotgenoten, kwam ze bij 
Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep 
terecht. ‘Ik doe daar mee aan een lees-
club en ben onlangs met een vaartocht 
mee de Kagerplassen op gegaan. Afge-
lopen mei begon ik er met de Positief 
Fit Challenge. Ik wilde me fitter voelen.’ 
Onderdeel van het programma was 
een positieve-gezondheidsgesprek en 
het invullen van het spinnenweb. Lia 
ontdekte dat ze haar leven nog steeds 
hoge cijfers geeft. ‘Eigenlijk was er 
één deuk in het web en dat was op het 
vlak ‘dagelijks functioneren’. Door mijn 
ziekte ben ik arbeidsongeschikt en dat 
vind ik lastig. Ik ben opgevoed als een 
zelfredzaam persoon en vraag daar-
om niet snel om hulp. Dat wist ik van  
mezelf, maar door het spinnenweb 
werd ik me meer bewust van wat er 
niet lekker loopt en waarmee ik word 
geconfronteerd.’
Na deze eyeopener vraagt Lia vaker 
om hulp, aan haar partner, maar ook 
aan andere mensen in haar omge-
ving. ‘Het gaat me al makkelijker af. Ik 
leg de lat hoog voor mezelf en doe er  
alles aan om mijn leven zo kwalitatief  
mogelijk te houden. Nu het ernaar uit-
ziet dat mijn leven ingekort wordt, doe 
ik vooral dingen die ik leuk vind en plan 
ik meer rust voor mezelf in.’

‘Het om hulp vragen gaat  
me al makkelijker af’
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ANS (80) BELT, SCHENKT KOFFIE  
EN BEZOEKT MENSEN 

Ans van der Vlugt uit Leimuiden houdt wel van een praatje. Twin-
tig jaar werkte ze als gastvrouw in de horeca en toen ze op haar 
57e met deeltijd-VUT ging, heeft ze een nieuwe invulling aan haar 
leven gegeven: ze werd vrijwilliger. En dat doet ze, nog steeds, 
met veel plezier. 
Voor De Driemaster is ze belmaatje voor een leeftijdgenoot uit 
Oude Wetering. ‘Behalve met elkaar bellen, bezoeken we elkaar 
ook weleens. Hij heeft in de bloemen gezeten en ik ben kwekers-
dochter, dus we hebben wel een klik. Ik doe allemaal leuke  
dingen. In Jacobus schenk ik koffie en ik bezoek mensen,  
bijvoorbeeld oud-Leimuidenaren via de kerk, die nu in een tehuis 
wonen. Ik kan met iedereen praten, of het nu de burgemeester is 
of een voddenman.’ 
Vorig jaar kreeg Ans als Driemaster-vrijwilliger een bloemetje bij 
Buurman Toon vandaan. Dat vond ze zo leuk dat ze naar Oude 
Wetering reed en er nog vijftien kocht. ‘Die heb ik rondgebracht. 
Als ik dan ’s avonds weer in mijn huisje zat, dacht ik: goh, heb ik 
weer iemand gelukkig gemaakt voor vijf euro. Het is niet in geld 
uit te drukken en dat geeft me zoveel plezier. Ik heb het goed en ik 
deel dat graag met anderen. En ik ben gek op bloemen, daar kan 
ik mijn laatste cent aan uitgeven.’

ANNELIES GAAT BIJ OUDERE MENSEN  
OP BEZOEK

Annelies Dieperink uit Woubrugge zocht naast haar werk naar 
zingeving. Uit compassie voor de ouderendoelgroep kwam 
ze door een oproep bij De Driemaster terecht. Nu bezoekt ze, 
naast haar drukke baan, vijf ouderen. Sommigen wekelijks, 
anderen eens per twee weken. 
‘Ouderen in hun kracht zetten, ik vind het belangrijk om daar-
aan te kunnen bijdragen’, legt Annelies uit. ‘Door de gesprek-
ken die we hebben, wijs ik ze op hoe ze zelf weer meer de re-
gie over hun eigen leven krijgen. Ze hebben zelf ook nog iets 
te vertellen. Maar sommige zaken vindt men gewoon inge-
wikkeld. Zo maak ik voor de een een kappersafspraak, koop 
ik kleding voor een ander en laat ik de digitale foto’s van de 
kleinkinderen ontwikkelen voor een derde. Ze waarderen dit 
enorm, maar eerlijk is eerlijk, ik word er zelf ook blij van. Door 
net dat beetje hulp lukt het ouderen om langer zelf standig te 
blijven wonen. Het geeft me veel inzicht in waar zij mee te 
kampen hebben.’

‘Fijn dat ik kan helpen om ouderen 
weer in hun kracht te zetten’
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Zorg

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

we kennismaken. Dan horen we wat 
de vraag precies is en waar de vrager  
tegenaan loopt. Wij denken dan mee 
over een oplossing.’
Hiertoe hebben de Meedenkers een op-
leiding gevolgd die De Driemaster voor 
ze regelt. De vrijwilligers leren regels 
en procedures op terreinen als zorg, 
welzijn, financiën en bij welke loketten 
van instanties vragers terechtkunnen. 
Aleid: ‘We helpen mensen een handje 
en blijven hen ondersteunen tot er  
duidelijkheid is. Zo heb ik dus een  
zieke vrouw geholpen toen haar vraag 
om huishoudelijke hulp was afgewe-
zen. Ik ben bij het keukentafelgesprek 
aanwezig geweest, waarna die hulp er 
alsnog kwam.’

‘Verschrikkelijk mooi’
De vraag naar hulp neemt nu, na de 
coronapandemie, weer toe, terwijl er 
maar twee vrijwilligers zijn om bij te 
springen: Aleid en haar ‘collega’ Hans 

‘Het is verschrikkelijk mooi werk om 
mensen die in de problemen zitten te 
helpen’, zegt Aleid van der Meer. Als 
Meedenker is zij een van de vrijwil-
ligers van De Driemaster. Wat komt er 
zoal op haar pad? ‘Van alles. Na een 
afgewezen verzoek om huishoude-
lijke hulp samen een bezwaarschrift 
opstellen. Een woning zoeken op de 
digitale snelweg, terwijl iemand geen 
enkele ervaring heeft met een compu-
ter. Ik heb bij dat laatste voorbeeld een  
oudere vrouw geleerd hoe ze met inter-
net kan werken en haar geholpen met 
inschrijven. Ik neem het niet over, ze 
deed het zelf. Ze heeft nu een andere 
woning gekregen.’
Het Meedenker-initiatief begon ooit 
onder de naam ‘onafhankelijke cliënt
ondersteuning’. Aleid: ‘En dat is het 
natuurlijk ook. Het is landelijk inge-
voerd en de gemeenten werven er 
vrijwilligers voor. Wij helpen als men-
sen er niet meer uit komen, als het 
woud van regels te veel is geworden.  
Alleen vonden wij hier de naam te lang 
en te ingewikkeld. Meedenkers is veel  
toegankelijker.’

Opleiding gevolgd 
De vrijwilligers komen in actie nadat 
iemand zich via de gemeente of zorg-
medewerker heeft gemeld met een 
schier onoplosbaar probleem. Dan kan 
dat gaan om een zorgvraag, om hulp-
middelen zoals thuishulp of om hulp 
bij financiële problemen. Een Mee-
denker onderzoekt samen met de cli-
ent hoe het verder moet. ‘Eerst gaan 

Formulieren, regels, voorschrif-
ten… Soms is het voor mensen 

gewoon te veel. Die mensen 
hebben hulp nodig om bij de juiste 

instantie terecht te komen. En dáár komen 
de Meedenkers om de hoek kijken.

Kun jij wel een Meedenker gebrui-
ken? Dien een aanvraag in en mail 
naar meedenkers@dedriemaster.nu  
of bel met 0172-427544. 

De Driemaster is verder op zoek 
naar vrijwilligers die als Meedenker 
hun kennis en ervaring willen inzet-
ten om mensen in de problemen op 
weg te helpen. Ook jongeren zijn 
meer dan welkom om hun leeftijd-
genoten bij te staan. 
Zin in? Bel met De Driemaster: 
0172-427544 of mail naar 
meedenkers@dedriemaster.nu 

Witvoet. Toch bevalt het werk als  
vrijwilliger Aleid heel goed. ‘Het is toch 
verschrikkelijk mooi werk om mensen 
te helpen die in de problemen zitten? 
Het mes snijdt aan twee kanten: je 
helpt mensen en je krijgt er ontzettend 
veel voor terug.’

Meedenkers  
doen wat ze beloven
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JOUW ENERGIE WEER 
TERUG IN BALANS

Herken je dit? Je voelt je 
regelmatig moe, piekert veel 
en merkt dat wat je leuk vindt 
je soms zelfs al te veel ener-
gie kost. Als je hier geen aan-
dacht aan geeft, kun je steeds 
verder uitgeput raken, totdat je 
zelfs helemaal opgebrand bent 
omdat het evenwicht zoek is. 

Tijd voor actie! Hoe fi jn zou 
het zijn als je met volle aan-
dacht weer ontspannen bent en 
weet of voelt wat jou de juiste 
energie geeft!
Vaak is er een samenhang met 
blokkades in jouw energie-
lichaam (aura/chakra’s) waar-
door de energie niet komt waar 
die zo nodig is. Eten en rust 
zijn in dit geval onvoldoende 
om je energie vast te houden. 
Wil jij weten waar jouw energie 
geblokkeerd wordt? Daar help 
ik je graag bij tijdens een gratis 
energiescan! 

Energiepraktijk Balance
energiepraktijkbalance.nl 
Mariska Korte
06 - 2035 9397

SLANK WORDEN EN 
WEER LEKKER IN JE 
VEL ZITTEN? 

In mijn praktijk voor afslan-
ken en gewichtsbeheersing 
begeleid ik mensen naar een 
gezond gewicht en een ge-
zonde leefstijl. Ik werk met 
het stappenplan van Het 
1 op 1-Dieet van Cambridge 
Weight Plan, waarin gebruik 
wordt gemaakt van maaltijd-

vervangers in combinatie met 
reguliere voeding. Het dieet 
bevat alle voedingsstoffen die 
je nodig hebt en na het afval-
len bouwen we weer rustig op 
naar ‘bewust genieten’, zodat 
je ook goed op gewicht blijft. 
De kracht van het concept is de 
persoonlijke, wekelijkse bege-
leiding in de praktijk of online.

Wil je ook wat gewicht verlie-
zen? Zet die stap om écht af 
te vallen en niet meer aan te 
komen. In Kaag en Braassem 
zijn er inmiddels honderden 
ambassadeurs die met dit dieet 
en mijn begeleiding hun streef-
gewicht hebben bereikt.

Charlotte Gabriël
06 - 2830 4915 
info@slankwordenenblijven.nl

JE KUNT NIET 
IETS ANDERS 
VERWACHTEN ALS JE 
STEEDS HETZELFDE 
BLIJFT DOEN

Wat is mindfulness? Mindful-
ness is een manier van ‘omgaan 
met’. Het is je relatie verande-
ren met dat wat er is. Het begint 
met mildheid, respect, waardig-
heid. In de eerste plaats in het 

omgaan met jezelf. Bij uitbrei-
ding met anderen en de wereld 
om je heen. Of het nu prettig is 
of moeilijk, we gaan het aan. 
Kunnen we erbij blijven, met 
een milde open aandacht? Om 
vandaaruit een andere keus te 
kunnen maken. In plaats van uit 
je automatische piloot te gaan 
reageren, leer je vanuit je volle 
bewustzijn te reageren. Allemaal 
makkelijk gezegd. Daarom is er 
mind fulnesstraining. Wat die 
‘andere manier van omgaan 
met’ je oplevert? Meer ontspan-
ning in je lijf en rust in je hoofd.
Kijk voor meer informatie over 
mindfulnesstrainingen eens op 
de website: 

www.praktijk-otm.nl
Jolanda Zoet 
071 - 331 5691

DE ONTSPANNENDE 
KRACHT VAN DO-IN

Gezond blijven met eeuwen-
oude oefeningen. Docent 
Marise Bartels (Veerstraat 1,

Oude Wetering) werkt met 
kleine groepen en persoon-
lijke aandacht. Er is nog plek 
op donderdagochtend 9.15 
uur: Do-In en om 10.45 uur: 
‘Helende  Kracht’-Do-In, met 
extra aandacht voor meditatie, 
visualisatie en milde meridiaan-
strekkingen. Kijk voor informa-
tie, aanmelding en tarieven op 
www.hetlevenbeweegtje.nl.

H er!!00 ELSBETH HAASDIJK is accountmanager voor Hier! in de regio en kan je alles vertellen over de mogelijkheden 
om met je bedrijf onder de aandacht te komen. Bel 06 - 3176 7180 of mail elsbeth@hierinderegio.nl.

06-22233892
 info@proefjebalans.nl
 proefjebalans.nl

DO-IN

YIN

INDIVIDUELE YIN 

ACCESS BARSTM

proef je balans
yoga - verbinding - bewustzijn
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Waarom Woubrugge?
‘We zijn eigenlijk per toeval in Woubrugge terechtgekomen. Op 
zoek naar een ander huis kwam mijn man in contact met een 
makelaar die twee percelen grond in de verkoop had. Na wat  
rekenwerk besloten we ervoor te gaan. Nu wonen we in een 
huis naar ons zin en ook nog eens op een mooie plek. Nadat we 
kinderen kregen, hebben we Woubrugge meer en beter leren 
kennen. Het is een gezellig dorp. ’s Zomers is het strandje langs 
de Wijde Aa helemaal geweldig. Een koffie- of ijscokar zou het 
helemaal compleet maken.’ (1)

Zelfstandige gemeente
‘Alles is hier dichtbij: van huisarts, apotheek, Spar en Van Raad tot 
veel sportverenigingen. Er is wat minder contact met de dorpen 
aan de andere kant van het water. Soms lijkt het weleens of het  
allemaal gebeurt in Roelofarendsveen. Dat is wel begrijpelijk, 
omdat het de grootste kern is in de gemeente. Maar ik hoop 
wel dat we, om ons dorpse karakter te kunnen behouden, zo 
lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven.’ (2)

Gevaarlijke weg
‘Jammer vind ik het dat de gemeente, toen wij gingen bouwen, 
had aangegeven dat de weg waaraan wij zitten in orde is. Een 
kleine acht jaar later blijkt dat hij allang aan onderhoud toe 
was. Hij is nu met een halve meter opgehoogd. Als wij dat van 
tevoren hadden geweten, hadden we op het nieuwe peil kun-
nen bouwen. De weg is ook opnieuw ingericht. Dat zorgt voor  
gevaarlijke situaties, daar is onvoldoende over nagedacht.’ (3)

Meer verbinding  
‘Woubrugge is groen en waterrijk. Soms verdwijnen er bomen 
die gekapt worden zonder dat duidelijk is waarom. Ik hoop 
dat wij als dorpsbewoners en gemeente het dorp groen kun-
nen houden. Misschien is er een manier om de dorpen meer 
met elkaar te laten verbinden. Dat maakt ons als gemeente 
krachtiger. De ondernemersverenigingen hebben deze stap al  
genomen en vormen nu samen OVKB: een mooie club van  
ondernemers gevestigd in onze gemeente.’ (4)

Lokaal kopen
‘De belangrijkste tip om het dorp en de gemeente levendig te 
houden is: doe zoveel mogelijk lokaal je inkopen. Dat geeft de 
bedrijvigheid, ontwikkeling en sociale contacten een boost.’ (5)

Stéphanie Thomas woont sinds 2008 in  
Woubrugge. Ze werkt in de zakelijke financiële 
dienstverlening en is met een adviespraktijk voor 
het MKB aangesloten bij Het Financieringsgilde. 
Zij heeft een kantoor aan huis.

3

2

Mijn Kaag & Braassem

1

4

5
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Kennismaken met...

Zo’n tweeënhalf jaar geleden opende Jordi Jonkman zijn gelijk
namige fysiotherapiepraktijk in Roelofarendsveen. Hij onder
scheidt zich door ook de vervolgstap te maken, door verder te 
zoeken. Hoe heeft de patiënt zelf invloed op de klacht? ‘Ik ga op 
zoek naar de oorzaak van de klacht, fysiek of emotioneel.’

GEEN KASTJE NAAR DE MUUR
‘In mijn praktijk richt ik me op volwassenen en kinderen met  
fysieke pijn. Als je bij mij komt, wil je van je klacht af. Of dat 
nu rug of schouderpijn is, obstipatie of maagzuur. Ik merk dat  
sommige patiënten van het kastje naar de muur gestuurd zijn en 
niemand de vinger op de zere plek kan leggen. Terwijl het kan zijn 
dat iemand last heeft van zijn hamstring en dat dat veroorzaakt 
wordt door iets in zijn darmen. Ik vind het leuk om uit te puzzelen 
welk orgaan de klachten veroorzaakt.’

COMBI TUSSEN LICHAAM EN GEEST 
Volgens Jordi stopt het binnen de osteopathie ook bij de behan
deling van een orgaan. Daarom past hij daarnaast de methode 
Kanij toe. ‘Met deze methode wordt nóg weer een vervolgstap 
gemaakt. Het maakt de combinatie tussen lichaam en geest. 
Komt een klacht bijvoorbeeld uit je galblaas, kamp je dan met 
een onverwerkt verdriet? De spreekwoorden ‘je gal spuwen’ en 
‘iets op je lever hebben’ komen ergens vandaan. Ik kijk naar je 
levensstijl, beweging, spanningen en hoe het emotioneel met 
je gaat. Daarnaast kijk ik met een haaranalyse naar stoffelijke 
tekorten. Door alles mee te nemen, door die andere invalshoek, 
wordt de behandeling holistisch.’

De Methode Kanij 
Als fysiotherapeut merkte Jordi Jonkman dat 
hij vooral bezig was met de klacht en minder 
met de oorzaak. Daarom specialiseerde hij zich 
daarnaast in osteopathie en gaat hij voor een 
holistische benadering.

Jordi Jonkman Fysiotherapie
Stationsstraat 1V
Roelofarendsveen

www.jordijonkman.nl 
06-18695651
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Deze maand vieren Fiona en Yvonne dat ze drie jaar actief 
zijn aan het Westeinde in Roelofarendsveen, waar zij mensen  
ontvangen voor yin en doin yogalessen, holistische ont
spannings   massages, yin individuele coaching en Access Bars
behandel ingen. Over de resultaten die zij met de Access Bars 
behalen, zijn ze erg enthousiast. 

WAT IS HET?
Fiona: ‘Access Bars is een toegankelijke, krachtige heling
methode waarbij je met je kleding aan op de behandeltafel ligt. 
Er worden 32 energiepunten op je hoofd zachtjes aangeraakt  
zodat deze ontladen. Hierdoor vertragen de hersengolven en 
treedt er een diepe ontspanning op. Je lichaam wordt er ont
vankelijk voor om op allerlei gebieden los te laten. Er ontstaat 
meer rust en helderheid in je hoofd, je verruimt als het ware je 
bewustzijn op een positieve manier.’ Fiona en Yvonne merken dat  
mensen na een Access Barsbehandeling ontspannen en lichter 
van de tafel komen. ‘Door de ruimte en helderheid in je hoofd kun 
je makkelijker keuzes maken, waardoor je meer gemak en plezier 
in je leven ervaart.’ 

HOE HAAL JE HET UIT JE HOOFD?
De behandeling werkt ondersteunend bij lichamelijke klachten, 
stress, niet lekker in je vel zitten, burnout en slaapproblemen. 
Ook bij vermoeidheid, verlies en rouw is het heilzaam, menen 
Fiona en Yvonne. ‘Je komt meer in contact met je lichaam en 
stimuleert creativiteit. Een Access Barsbehandeling is een waar
devolle investering in jezelf en het geeft je meer energie. Wie dit 
leest en denkt: ja dit wil ik graag ervaren, is op afspraak van harte 
welkom.’ De dames organiseren voor henzelf en collega’s ook 
maandelijkse Access Barsuitwisselavonden. Yvonne: ‘Voor de 
behandelaar is goede zelfzorg net zo belangrijk.’ 

Access Bars
Een special over gezondheid? Dan mag Ruimte 
23 niet ontbreken, menen Fiona van Berkel  
en Yvonne Hoogenboom. Positief bewustzijn is 
precies waar het bij hen om gaat.

Ruimte 23 
Westeinde 23 Roelofarendsveen
www.ruimte23.nl  

www.proefjebalans.nl
www.yvonnehoogenboom.nl
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En dat alles vanuit een holistische benadering. Bij Yorflow kijken 
ze naar je als geheel. ‘We gaan voor jouw persoonlijke update 
naar een 2.0-status van jezelf. Wie bij ons komt, heeft licha-
melijke of mentale klachten en wil aan zichzelf werken’, vertelt  
Cathy. ‘Onze behandeling is coachend en kan af en toe ook best 
confronterend zijn. Wat wil je uit het leven halen en waar loop je 
vast? Hoe kom je los van angsten en sta je vrijer in het leven? Het 
is niet erg als je niet direct weet hoe je dat aan wil pakken, als 
je maar wil veranderen.’ Vanuit zijn achtergrond als recruitment 
manager werkt Rico op een coachende manier. Dit combineert 
hij met zijn coachingwerk bij zijn eigen watersportschool HELDr. 
Rico: ‘Ik coach op het gebied van persoonlijkheid, maar ook  
fysiek. Om op een SUP te kunnen staan, moet je letterlijk en  
figuurlijk in balans zijn.’

Volgens Yorflow is het niet hoe je beweegt, maar wat je beweegt. 
Cathy en Rico brengen je in balans door de combinatie van men-
tale, fysieke en energetische coaching. ‘We vullen elkaar aan’, 
vertelt Cathy. ‘Het kan zijn dat er iemand met een lichamelijke 
klacht bij mij komt. Onderdeel van craniosacrale bindweefsel-
therapie is luisteren. Uit het gesprek kan blijken dat de pijn elders 
vandaan komt.’ Rico: ‘Tijdens oefeningen op het water ga ik het 
gesprek aan. We zien veel mensen die problemen hebben door 
een gebrek aan veiligheid. Bij ons werk je aan wie je bent en wat 
je doet. Wat motiveert je, waar brandt jouw inwendige vuur voor? 
We helpen je bij het vinden van jouw passie.’
Interesse? Boek een gratis kennismaking.

Craniotherapie en 
personal coaching
Cathy Goeman en Rico van der Kooij ontmoet-
ten elkaar bij een training en merkten direct dat 
hun visies overeen kwamen. Ze starten nu met  
Yorflow, een praktijk voor fysiotherapie, cranio-
sacraaltherapie, personal training en coaching.

Yorflow   
Stationsstraat 1D
Roelofarendsveen 

www.yorflow.nl 
06-5575 7441
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Bredeschool de Kaskade  
(in de kuil/aula)
Schoolplein 1 

2371 EK Roelofarendsveen
06-2320 1348
www.kinderyogazonenmaan.nl

Shirley, al vijftien jaar kinderfysiotherapeut, geeft de kinderyoga 
in de Kaskade in Roelofarendsveen. ‘Ook kinderen zijn weleens 
druk in hun hoofd en kunnen spanningen in hun lichaam erva-
ren. Kinderyoga kan de spanning verminderen en helpen om je 
weer rustig te voelen.’ In eerste instantie geeft ze les aan kin-
deren in de basisschoolleeftijd, maar ook komen er binnenkort 
peuter yogaworkshops en ouder-kindyogalessen. Shirley: ‘Lekker 
kunnen bewegen en ontspannen in een vertrouwde omgeving is 
belangrijk. Mensen denken misschien dat kinderyoga zweverig 
of spiritueel is, maar dat is het absoluut niet. Ik leer kinderen  
spelenderwijs hun houdings- en bewegingsgevoel verbeteren. 
Het is een combi van bewegen, focus en ontspanning.’

OP AVONTUUR
Shirley neemt de kinderen mee op yoga-avontuur. ‘We starten 
met de zonnegroet. Aan elke yoga-avontuur hangt een thema. Zo 
hebben we het thema herfst en daarbij doen we bijvoorbeeld al-
lerlei dieren uit het bos na. We gebruiken veel fantasie tijdens de 
kinderyoga-avonturen. Ik maak gebruik van beeldende verhalen, 
materialen en muziek. Aan het eind van de les doen we de maan-
groet, vandaar de naam Zon & Maan.’
De kinderen leren ademhalings- en concentratieoefeningen, 
maar ook meditatie. ‘Ik maak gebruik van de zintuigen. Het is 
dus ook mindfulness, maar dan op een kindgerichte manier. De 
wereld ontdekken is één ding, maar soms krijgen kinderen zoveel 
prikkels binnen, dat er chaos ontstaat in het hoofd en ze hierdoor 
moeilijk in slaap kunnen komen. Met de yogahoudingen en mind-
fullnessoefeningen, probeer ik ze weer rust mee te geven. Het is 
fantastisch om te zien als ze opgaan in het yoga-avontuur en er 
vrolijkheid en ontspanning van de gezichtjes afstraalt.’
Shirley vertelt dat kinderyoga de coördinatie, concentratie, kracht, 
het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen vergroot. ‘Lijkt het je leuk? 
Meld je aan voor een gratis proefles via de QR-code.’

Kinderyoga
We hebben allemaal beweging, plezier en  
ontspanning nodig, ook kinderen. Daarom begon 
Shirley van den Ing Kinderyoga Zon & Maan.

Kennismaken met...
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De keuze om kleiner te gaan wonen is geen  
gemakkelijke. Minder ruimte betekent de  
noodzaak om spullen weg te doen. Toch is  
het een belangrijke stap om langer zelfstandig  
te kunnen blijven wonen. ‘We worden alleen 
maar ouder, niet jonger, en daar moet je op tijd 
rekening mee houden.’

huis met tuin in Elburg. Ze was nog niet toe aan verhuizen 
en kleiner wonen. Het gaat toch best, zei ze. Toch heeft ze 
uiteindelijk gekozen voor een appartement bij een verzor-
gingstehuis. Dat heette vroeger een aanleunwoning. Ze 
woont zelfstandig, maar met alle mogelijke zorg in de buurt. 
Ze is er nu heel tevreden mee.’

Ontspullen
Deze voorzieningen zijn er ook in Kaag en Braassem: onder 
meer bij Hof van Alkemade en Jacobus. De wens om langer 

thuis te wonen, om zelfstandig 
te blijven, leeft ook hier. Met 
hulp van thuiszorg en man-
telzorg kan dat ook. Maar dan 
moet het huis wel levensloop-
bestendig zijn: dus geen trap-
pen, drempels of andere obsta-

kels. En het is goed als mensen in een complex naar elkaar 
omkijken. ‘Je komt elkaar in een appartementengebouw va-
ker tegen dan wanneer je in een rijtjeshuis woont’, zegt Paul. 
Corien: ‘Je let toch een beetje op elkaar.’

De plek waar Corien en Paul Pouw zijn terechtgekomen 
is in hun ogen ideaal. Hun appartement op de begane 
grond kijkt uit op de driesprong van de Noordhoek, 

recht tegenover het gemeentehuis. Geen trappen meer,  
alles gelijkvloers, levensloopbestendig. ‘Het appartement 
vinden wij heerlijk. De ligging, dicht in de buurt van de  
winkels, spreekt ons erg aan. Hier kun je nog een poosje  
blijven’, vertelt Corien aan de eettafel.
Het carillon klingelt en is binnen zachtjes te horen. Het 
verkeersgeluid dringt nauwelijks door het dubbele glas de 
woonkamer binnen. In het appartementencomplex wonen 
alle leeftijden door elkaar, maar de meerderheid behoort wel 
tot de groep senioren. ‘Toch heb ik zeker niet het gevoel dat 
ik hier in een bejaardenhuis woon. Iedereen wordt ouder, 
we krijgen er allemaal mee te maken. Daar moet je op tijd  
rekening mee houden. Wij zagen iets naar ons zin, iets waar 
we allebei achter stonden. Van huis naar appartement is 
anders dan wanneer je van een rijtjeshuis naar een ander 
rijtjeshuis gaat’, aldus Corien.

Dertig jaar vooruit 
Paul: ‘We wonen nu dichter bij de voorzieningen en dat is 
voor de toekomst alleen maar prettiger. We kunnen weer  
dertig jaar vooruit en dan zijn we al in negentig.’ Corien: ‘Ik 
heb in de zorg gewerkt en hoorde er vaak: het gaat eigen-
lijk niet meer alleen. Mensen blijven in hun huis wonen en  
krijgen allerlei hulp vanuit thuiszorg en mantelzorg – 
en dat kan natuurlijk best. 
Tot het moment dat het níet 
meer gaat. En dan? Dan wordt 
het een verpleeghuis of ver-
zorgingstehuis. Soms moet 
een echtpaar uit elkaar, om-
dat de een een verpleeghuis 
in moet. Ik heb voorbeelden gezien van mensen die alle  
alternatieven afwezen tot het niet meer kon. De wanhoop. Ik 
snap niet dat mensen niet vooruitdenken over wat er komen 
gaat. Mijn moeder van negentig jaar woonde in een groot 

‘Onze tip: denk vooruit over  wat er komen gaat’

Corien: ‘Je moet  
ruimen om opnieuw te 

kunnen beginnen’
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Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

Zorg

‘Onze tip: denk vooruit over  wat er komen gaat’

WANNEER KOMT DE THUISZORG?
Ouder worden en toch in je eigen huis blijven wonen 
gaat niet altijd vanzelf. Mensen krijgen behoefte aan 
hulp bij de zelfzorg of de verpleegkundige zorg. Daar-
voor is de Buurtzorg. In de gemeente heeft de organi-
satie vier teams die professionele zorg thuis leveren. 
De Buurtzorg wil daarnaast dat mensen ‘zelfredzaam’ 
blijven. ‘We proberen de zorg ook weer af te bouwen, 
zodat mensen het zelf weer aan kunnen. Natuurlijk  
alleen als het kan. Dat is belangrijk, omdat we dan 
meer tijd hebben voor chronisch zieken of mensen die 
terminaal zijn’, vertelt Lineke Hoddenbach van Buurt-
zorg. ‘Het is de kunst om mensen hun zelfvertrouwen 
terug te geven. Mensen vinden het ook fijn om niet 
afhankelijk te zijn van anderen. De mensen waar we 
langskomen, vinden het ook gezellig om een praatje 
te maken. Dat is goed tegen de eenzaamheid. We  
komen dan wel niet voor de gezelligheid, maar als we 
er zijn, haasten we ons niet. De mensen moeten het 
vertrouwen hebben dat er naar ze wordt geluisterd. 
We merken wel dat het steeds moeilijker wordt om 
een indicatie voor een verzorgingshuis te krijgen. Dan 
moeten mensen gedwongen langer thuis wonen. Wij 
schakelen ook mantelzorgers in, maar we letten wel 
op overbelasting van die mantelzorgers. Als iemand 
gedwongen langer thuis moet blijven wonen, legt dat 
wel erg veel druk op de schouders van mantelzorgers.’

5 Tips  
van de  
fysio
Wie gezond oud wil  
worden, moet vroeg beginnen.  
Fysiotherapie Alkemade 
heeft bij het begeleiden 
van zelfstandige ouderen  
gemerkt dat een aantal  
aspecten belangrijk zijn om 
die zelfstandigheid te blijven 
behouden. De aanbevelingen 
op een rijtje:

1 Blijf actief
Een mens heeft beweging 

nodig. Dit houdt het lichaam 
gezond, maar stimuleert ook 
de hersen activiteit en de stem-
ming. Kun je  nog goed fietsen, 
gebruik dan geen of weinig 
ondersteuning. Pak af en toe 
de trap in plaats van de lift. 
Parkeer de auto iets verder 
weg als je een kleine bood-
schap haalt.
 2 Daag jezelf uit

Het lichaam is nooit te 
oud om uitgedaagd te wor-
den. Het is zelfs heel belang-

rijk om uitdaging te blijven 
zoeken, want een lichaam 
gaat achteruit als het geen 
nieuwe prikkels krijgt. Dit 
geldt ook voor het brein, dus 
pak er af en toe eens een her-
senkraker bij.

3 Blijf gezond koken en 
eten, ook als je (nog 

maar) alleen woont
Wie alleen woont, kan snel de 
neiging krijgen om simpeler, 
eenzijdiger of ongezonder te 
gaan eten. Lukt het niet zelf-
standig? Er bestaan genoeg 
instanties die gezond eten 
thuis laten bezorgen.

4 Houdt contact met  
mensen uit de buurt

Als je ergens lang woont, kan  
de buurt erg zijn veranderd 
qua medebewoners. Maak 
nieuwe contacten, want een 
goede buur is beter dan een 
verre vriend.

5 Accepteer hulp en 
hulpmiddelen als het 

nodig is
Beter prettig lopen achter een 
rollator dan trots, maar stil 
achter de geraniums blijven 
zitten.

Het koppel was eigenlijk nog helemaal niet op zoek naar 
een appartement, maar ze zagen het bordje ‘te koop’ staan 
en bedachten dat ze eens moesten gaan kijken. Corien: ‘Ik 
spreek mensen die zeggen nog even te wachten. Ze zijn  
er nog niet aan toe. Maar de kansen liggen niet voor het  
oprapen. Appartementen zijn er niet in overvloed. Het aan-
bod is beperkt. Dit kwam op ons pad en het voelde vanaf dag 
een eigenlijk meteen goed.’
Kleiner wonen betekent ook ‘ontspullen’. Dat wil zeg-
gen dat er minder mee kan naar het nieuwe huis dan er 
in de oude woning staat. Dat hebben ook Corien en Paul  
ondervonden. Ze woonden al 36 jaar in hetzelfde huis en 
daar moest nu de bezem doorheen. Corien: ‘Maar je moet er  
gewoon niet te lang over nadenken. Wij hebben rigoureus 
opgeruimd. Het ging eigenlijk vanzelf. Want je weet: zo veel 
spullen kunnen gewoon niet mee. Dan lukt het wel om het 
weg te doen. Veel spullen hebben nog een tweede leven  
gevonden via Marktplaats of de kringloopwinkel. Je moet 
ruimen om opnieuw te kunnen beginnen.’  

Langer thuis
Vaak staan we nog niet zo stil bij de toekomst, omdat 
het nog ver weg voelt. Maar juist als je 50+ bent, is het 
goed om alvast vooruit te denken. Zo ben je goed voor-
bereid op de toekomst. 
Kijk voor tips op: www.kaagenbraassem.nl/langerthuis.!
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Foto’s uitgelicht!                  Aad Hoogenboom

Groencentrum

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Mooie boeketten 
altijd voorradig
in onze kraam 
bij de ingang.
Kraam is altijd 

bereikbaar, 
ook buiten 

de openingstijden.

Voor al uw schilder- 
en behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

SculptBeauty
Stationsstraat 1a
Roelofarendsveen

06-10251889 Chantal
www.sculptbeauty.nl
info@sculptbeauty.nl

SculptBeauty 
voor:

PMU Permanente
make-up

Powderbrows/
Hairstrokes

Eyeliner en lippen
Wenkbrauw styling

Wimper styling
Pedicure
Manicure
Waxing

Bodywraps/
Bodysculpting

Oorbel gaatjes en 
Helix

SculptBeauty.indd   1SculptBeauty.indd   1 20-10-2021   08:5420-10-2021   08:54
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Foto’s uitgelicht!                  Aad Hoogenboom

Hier! in de regio daagt Ploni Klein  uit om zijn/haar top  
selectie van mooiste foto’s (hoge resolutie, 300 dpi, 1 mb of 
meer) naar ons op te sturen: info@hierinderegio.nl.

Aad Hoogenboom is een van de fotografen die heeft meegewerkt
aan het boek Alkemade, van toen naar nu. Een eeuw veranderin-
gen in beeld. In dit unieke fotoboek krijg je een mooi beeld van de 
veranderingen in het straatbeeld die hebben plaatsgevonden in de 
dorpen van de voormalige gemeente Alkemade.

Het boek wordt zondag 7 november gepresenteerd bij  
Museum Oud Alkemade, waar vanaf dat moment ook de  
gelijknamige tentoonstelling te bewonderen is. Het fotoboek  
is te koop in het museum en bij Veenerick, boek en kantoor.

Museum Oud Alkemade, Saskia van Uylenburchlaan 22,  
Oude Wetering. Open op zondagmiddag van 14.00 uur tot  
17.00 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
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Politiek

De spaarpot van 
Kaag en Braassem

Hoe vol moet  
die zijn?  

En wie vult hem?
Weet u het nog? Op 2 juli 2012 nam de  
gemeenteraad een historisch besluit. Er was veel 
geld uitgegeven aan de plannen en aankoop  
van gronden en de aanleg van wegen voor  
Braassemerland. Dat geld was niet meer terug  
te verdienen met de verkoop van nieuw te  
bouwen huizen. De gemeente was in één klap  
47 miljoen armer. En dat had grote gevolgen:  
er moest bezuinigd worden. Bijna tien jaar later 
lijkt de gemeente er weer een beetje boven  
op te zijn gekomen. Er zit weer veertien miljoen 
in de spaarpot, ofwel de ‘algemene reserve’.  
En als de voortekenen niet bedriegen, is dat eind 
van het jaar bijna achttien miljoen. Hoe worden 
die miljoenen verdeeld? En wórden ze wel  
verdeeld? Hier! zocht het uit.

Tekst: Niko van Brussel.
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk

Wethouder Petra van der Wereld waarschuwt 
dat we er voorzichtig mee moeten zijn. De  
geschiedenis leert immers: het kan zo maar 
veranderen en dat heb je zeker niet altijd zelf 

in de hand. Het lijkt er echter op dat de gemeenteraad vindt 
dat er nu wel genoeg gespaard is. Er moet een Integraal Kind 
Centrum (IKC) komen in Woubrugge en er zijn ook grote 
plannen voor de integrale ontwikkeling van een nieuwe 
sporthal, IKC en sportvelden tussen Roelofarendsveen en 
Oude Wetering. Dat kost veel geld. En er zijn nog veel meer 
wensen en ambities.

Tien jaar geleden
Als wethouder financiën houd je de hand op de knip. En 
sinds 2012 geldt dat zeker voor wethouders in Kaag en 
Braassem. Het waren andere tijden, de wereldwijde kre-
dietcrisis had ook hier toegeslagen. Het is nu nauwelijks 
meer voor te stellen, maar de huizenprijzen zakten naar een  
dieptepunt, bouwbedrijven gingen failliet en bouwvakkers 
werden ontslagen. En de inwoners waren boos, heel boos. 
Het raadsbesluit van 2008 om 2250 huizen te gaan bouwen in 
Braassemerland had al tot veel verzet geleid bij de inwoners 
van het oude deel in Roelofarendsveen. Toch begonnen ze 
er volgens Karin van der Kaaden, destijds CDA-fractieleider, 
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‘Samen trap op, samen trap af’ wordt dat genoemd, maar dat 
lijkt in 2022 niet door te gaan. De Vereniging van Nederland-
se gemeenten (VNG) heeft er alweer een boze brief over naar 
het kabinet gestuurd. 

Belasting omhoog?
Alle wethouders na 2012 – Ton van Velzen (VVD), Henk Hoek 
(CDA) en sinds 2018 Petra van der Wereld (SvKB) – slaagden 
erin aan het eind van het jaar geld over te houden. Maar hoe 
voorzichtig moet je zijn? Uiteindelijk bepalen de gemeen-
teraadsleden dat bij de vaststelling van de begroting. Voor  
het komende jaar wordt (of is) deze op 1 november weer  
vastgesteld. Maar de politieke partijen zijn daar al vanaf  
februari mee bezig. En uiteraard ook de wethouder finan-
ciën, de burgemeester, de andere wethouders en niet te 
vergeten de ambtenaren die het allemaal moeten voorbe-
reiden, inschatten en uitrekenen. Sinds februari zijn die  
cijfers voortdurend veranderd. Vooral omdat niet duidelijk is  
hoeveel geld de gemeente dus van het kabinet krijgt. En het 
feit dat er nog geen nieuw kabinet is gevormd, betekent dat 
die onzekerheid nog langer duurt dan normaal. Dus niet  
alleen ‘het volk’ is het landelijke politieke gedoe zat, maar 
ook de gemeentebestuurders en raadsleden. Want ja, vol-
gend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan wil je toch een goed verhaal hebben naar je inwoners 
en vooral zorgen dat ze niet te veel gemeentebelasting moe-
ten betalen. En als je toch moet bezuinigen, moet je kunnen 
vertellen waarop. 

De belasting en de verkiezingen
Belasting betalen, bezuinigen: hoe maak je een goede in-
schatting van je begroting, als er nog zoveel onduidelijk 
is? Waarop kon er worden bezuinigd, dat was in februari de 
vraag aan de raadsleden. Want als het college wist waar de 
voorkeuren lagen, dan konden ze in juni – in de zogenaamde 
richtnota – een goede inschatting maken wat er allemaal 
wel en niet kon. Daar kon dan in de raad nog een keer over 
worden gesproken en vervolgens zou die worden gebruikt 

langzaam aan te wennen. ‘Veel inwoners wilden in principe 
ook wel, maar heel voorzichtig: wonen, werken, recreëren, 
met veel groen en vooral een dorpse sfeer. Dat perspectief 
had draagvlak.’ Maar de werkelijkheid bleek weerbarstiger, 
zo is te lezen in haar betoog uit die tijd. ‘Het moest name-
lijk ook nog betaalbaar blijven, met dertig procent sociale  
woningbouw en een adequate infrastructuur.’ Het was crisis. 
De ‘eigen regie’, de gemeente als projectontwikkelaar, was 
een fiasco geworden. Er was geld en ontwikkelkracht van 
een marktpartij nodig, zodat de financiële risico’s konden 
worden gedeeld. Dat lukte, maar het verlies van 45 miljoen 
moest worden genomen. De les was: als wethouder financi-
en kun je niet zuinig genoeg zijn.
 
Groeigemeente 
Je kunt dus wel zeggen dat het grondbeleid van de ge-
meente in de jaren voor 2012 geen groot succes was, maar er  
waren in die tijd meer redenen om te bezuinigen. Het was 
crisis en het Kabinet Rutte I was aan het bezuinigen gesla-
gen – en dan moet de gemeente ook bezuinigen. Want de 
gemeentelijke belastingen zijn bij lange na niet genoeg om 
de uitgaven te dekken. Zeventig procent van de inkomsten 
kreeg ze – via een uitkering van het Gemeentefonds – van 
de regering. Dat was dus ook een reden waarom de gemeen-
teraad wel móest bezuinigen. In het voorjaar van 2010 (an-
derhalf jaar na de fusie tussen Jacobswoude en Alkemade) 
verwachtte de gemeente al dat het tien procent (ongeveer 
twee miljoen) minder zou krijgen uit dat Gemeentefonds. En 
dat, terwijl de gemeentelijke organisatie als gevolg van de 
fusie nog in reorganisatie was. Er braken magere jaren aan. 

Maar er lijkt nu sprake van een kentering. Het gaat financi-
eel weer goed met Nederland en er zijn positieve signalen 
dat Kaag en Braassem als ‘groeigemeente’ meer geld krijgt 
uit het gemeentefonds. Maar zeker is dat nog niet. Boven-
dien komt het kabinet haar afspraken met de gemeenten 
niet na. Die afspraak is dat als het kabinet meer geld uit-
geeft, gemeenten ook meer geld krijgen en andersom.  

DE SPAARPOT GROEIT WEER
Algemene reserve, zo wordt de spaarpot van de gemeente genoemd. Die pot is niet bedoeld om geld uit te halen. 
Behalve als de gemeenteraad het echt nodig vindt. Om een voorbeeld te noemen: voor de aanleg van kunstgrasvel-
den is dit jaar anderhalf miljoen uit het potje gehaald. En voor de plannen bij het Sportpad in Roelofarendsveen een 
half miljoen. Als dat zo doorgaat, is zo’n potje natuurlijk gauw leeg, maar dat is gelukkig niet zo. Want aan het eind 
van het jaar blijft er altijd geld over. En daarvan wordt die spaarpot weer aangevuld. Behalve dan in 2012. Maar in de 
jaren daarna lukte dat wel. Ook eind dit jaar wordt, zo is de verwachting, de pot weer verder gevuld.  

De spaarpot van Kaag en Braassem door de jaren heen:

Jaartal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miljoen € 53,1 5,5 6,1 9,0 8,7 9,3 11,3 11,6 12,5 14,1 17,8
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bij de opstelling en vaststelling van de definitieve begroting 
in november. Want tegen die tijd zou ook wel meer duidelijk 
zijn over het geld dat er van het kabinet kwam. 
Dat was in februari geen makkelijke keuze, want als je twee 
nieuwe scholen en een sporthal en een zwembad wil bou-
wen, wat doe je dan? De belasting verhogen? Of ga je meer 
ligplaatsen van plezierboten, die nu nog gratis zijn, verhu-
ren? Of de hanging baskets met bloemen die door de hele 
gemeente hangen wegbezuinigen? En wat te doen met de, 
vooral in de grotere kernen, gehoorde vraag naar meer en  
beter onderhoud van het groen? Toch maar niet? En moet het 
ophalen van het afval kostendekkend worden? 

De definitieve keuzes zijn of worden binnenkort gemaakt. 
De begroting wordt (of is), als alles goed gaat, op 1 november 
vastgesteld. Het lijkt er inmiddels op dat er toch meer geld 
van het kabinet komt dan eerder gedacht en dat maakt het 
makkelijker om te kiezen. Maar voor de politiek-geïnteres-
seerden is dat ergens ook wel jammer. Want als er genoeg 
geld is, zijn de verschillen tussen de partijen heel klein. 
We gaan het zien met de gemeenteraadsverkiezingen op  
16 maart 2022.

BRUGGENBUDGET 
Het is niet alleen het fiasco 
van Braassemerland waarom 
de gemeente zo voorzichtig 
is. Natuurlijk er moest weer 
vet op de botten komen, want 
er komen altijd onverwachte 
uitgaven op je pad. Een be-
kend voorbeeld is de Lange 
Brug bij Oud Ade die bijna 
dreigde in te storten. Die is in-
middels weer gemaakt, maar 
je moet er niet aan denken 
dat het gebeurd was op het 
moment dat de bus erover-
heen reed. De kosten van de 
nieuwbouw konden worden 
betaald, omdat er ook dat 
jaar geld over was.  Ook de 
Noorderhemweg in Roelof
arendsveen is er slecht aan 

toe en moet meer of minder 
grondig worden opgeknapt. 
Een en ander is ook afhanke-
lijk van de verdere ontwikke-
ling van en de mogelijke aan-
sluiting en verbreding voor 
het Braassemerland. Dat 
is nu nog onduidelijk.  Hoe 
neem je zulke kosten – want 
dat die er komen, is zeker – 
in beeld? Hoe zet je ze in de 
begroting? Voorlopig schat 
de gemeente de omvang 
van het onderhoud op onge-
veer anderhalf miljoen euro. 
Dan gaat de brug – want de 
Noorderhemweg is eigenlijk 
één lange brug – nog twin-
tig tot dertig jaar mee. Maar 
als je wil dat hij honderd jaar 
meegaat, moet je hem hele-

maal vervangen en dan kost 
dat twee tot drie keer zo veel. 
Als de weg moet worden ver-
breed voor verkeer uit Braas-
semerland, dan wordt dat 
bedrag vier tot zes keer zo 
hoog. Dat scheelt nogal. Het 
blijven natuurlijk ook schat-
tingen; het kan mee- en het 
kan tegenvallen. 

RISICOBEHEERSING
En dan zijn er nog andere, niet 
goed in te schatten bedragen. 
Het is bijvoorbeeld nog on-
duidelijk hoeveel geld de ge-
meente van het kabinet krijgt 
uit het gemeentefonds, of 
voor de jeugdhulpverlening. 
Welke en hoeveel nieuwe 
wethouders er komen na de 

verkiezingen maakt ook uit 
in de kosten van wachtgeld 
en pensioenen. En zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. 
Soms kost iets veel meer dan 
je van tevoren had bedacht. 
De gemeente probeert dat 
risico zo goed mogelijk in te 
schatten en neemt daar een 
bedrag voor op in de begro-
ting. Zo’n bedrag wordt als 
volgt berekend: iets kan wel 
100.000 meer kosten, maar 
de kans dat dat gebeurt, is 
maar twintig procent. Dan 
wordt er 20.000 opgenomen 
in de risicoparagraaf. Loopt 
het toch uit de hand? Dat  
hebben we nog die spaarpot 
(zie het kader op de linker
pagina).

Alle wethouders na 2012 slaagden  
erin aan het eind van het jaar  
geld over te houden. 
Maar hoe voorzichtig moet je zijn?
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Kun je reanimeren?
Registreer je bij het
oproepsysteem 
HartslagNu via
www.hartstichting.nl/
reanimatie

112 krijgt een melding 
van een hartstilstand.

Je ontvangt een 
oproep op je mobiel.

Kun je even weg? Ga 
naar het slachtoffer.

Reanimeer en gebruik 
een AED.

Zorgverleners nemen
het over.1 2 3 4 5 6

Meld je aan als
burgerhulpverlener

www.hartstichting.nl/reanimatie
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naar omstandigheden goed gaat, hoor. 
Ik ben gestopt met roken, drink minder 
en probeer de werkdruk laag te houden. 
Soms is het goed om voor jezelf te kiezen 
en ‘nee’ te zeggen. Ik geniet nu van de  
kleine dingen in het leven. Lekker een stuk 
fietsen of gezellig een weekend weg met 
Marjan. Mijn waardering voor dit soort  
uitjes is enorm gegroeid.’
Eind goed, al goed. Althans, in dit geval 
wel. En dat is te danken aan het snelle en 
correcte handelen van de hulpverleners. 

vrijwillige brandweer, die ook snel aanwe
zig was. Bij aankomst namen wij het met
een over van Matthijs. We trokken Richard 
uit bed en startten met de reanimatie, 
beademing en de AED.’ ‘Weliswaar tegen 
de coronaregels in, maar nood breekt wet 
zeggen we dan maar’, grapt Kees. 
Na een aantal minuten reanimeren en 
een paar schokken van de AED voelde 
Ruben vanuit Richard tegendruk. Hij wist 
meteen: dit is een goed signaal, hij begint 
weer met ademen. Vanaf hier namen de 
hulpdiensten, die inmiddels waren gearri
veerd, het over. Marjan: ‘Alles klopte aan 
deze reanimatie, daar zijn we zo blij mee.’
Eenmaal in het ziekenhuisbed komt  
Richard bij bewustzijn. ‘Ik was helemaal 
van het padje. Ik weet niet eens meer dat 
ik later die avond Kees heb gebeld om 
hem te bedanken. Hij vertelde mij wat er 
gebeurd was die ochtend, ik kon me niets 
herinneren. Zo zie je maar dat de impact 
van zo’n gebeurtenis niet te onderschat
ten is. Ik moet zeggen dat het inmiddels 

Het is een vroege zondagmorgen als het 
noodlot toeslaat voor Richard van Berge 
Henegouwen (52) uit Rijpwetering. ‘Het 
laatste wat ik me kan herinneren, is dat ik 
me wilde omkleden en ineens achterover
viel. Daarna werd alles zwart.’ Zijn vrouw 
Marjan en zoon Matthijs zijn op dat mo
ment bij hem en aarzelen geen moment. 
Zij belt de hulpdiensten en hij begint met 
reanimeren op aangeven van de meld
kamer. 
Ondertussen in Oud Ade krijgen Kees en 
Ruben een melding via de app hartslag.
nu. Kees: ‘Toevallig was Ruben bij mij. We 
stonden op het punt om te gaan fietsen, 
toen we de melding ontvingen. Zonder te 
twijfelen zijn we, met een AED (automa
tische externe defibrillator, red.) die thuis 
klaar hangt, in de auto gesprongen.’

BINNEN TWEE MINUTEN 
‘Ik denk dat we er binnen twee minuten 
waren’, vervolgt Ruben. ‘Onderweg pas
seerden we een collega van mij van de 

Met hun bedrijf Levensreddend.nl verzorgen Kees (60) 
en Ruben (27) Hartog uit Oud Ade reanimatie,  
bedrijfshulpverlening en kinder-EHBO-trainingen.  
Ook worden ze opgeroepen voor spoedmeldingen in  
de omgeving. Zo ook een aantal maanden geleden,  
voor een hart stilstand in Rijpwetering.

‘Toen voetballer Christian Eriksen op het veld
neerstortte, schoten de aanmeldingen omhoog’
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• Schud voorzichtig aan de 
schouders en vraag (luid):

 ‘Gaat het?’
• Geen reactie? Het slachtoffer
 is bewusteloos.

• Omstanders aanwezig? Vraag hen 
112 te bellen en een AED te halen 
indien beschikbaar.

• Alleen? Bel 112, leg de telefoon 
naast het slachtoffer op 
speakerfunctie. Vraag om 
een ambulance. Zeg dat het 
slachtoffer niet reageert. 
Volg de instructies van de 
meldkamermedewerker.

• Leg een hand op het voorhoofd en 
kantel het hoofd naar achteren 
om de luchtwegen te openen.

• Til de kin op met 2 vingertoppen
 van de andere hand (kinlift).

• Kijk, luister en voel maximaal 
10 seconden.

• Geen of geen normale ademhaling 
en ben je alleen? 
Haal een AED indien deze DIRECT 
beschikbaar is.

• Zet je handen midden 
op de borstkas.

• Duw het borstbeen 
5 à 6 centimeter in.

• Doe dit 30 keer in een tempo van 
100 tot 120 keer per minuut.

• Doe de kinlift, kantel het hoofd 
naar achteren en knijp de neus 
dicht.

• Pas mond-op-mondbeademing 
toe. Beadem 1 seconde zó dat 
de borstkas omhoog komt. 

• Beadem in totaal 2 keer. Dit mag 
maximaal 10 seconden het geven 
van compressies onderbreken.

• Ga door met reanimeren en wissel 
30 borstcompressies af met 
2 beademingen. Als er een 2e 
hulpverlener is: wissel 
elke 2 minuten.

• Onderbreek de reanimatie zo kort 
mogelijk.

• Ontbloot de borstkas.
• Zet de AED aan en doe altijd wat 

de AED zegt.
• Bevestig de elektroden op de 

ontblote borstkas.
• Volg de opdrachten van de AED 

op totdat de ambulance-
zorgverleners arriveren

 en zeggen 
dat je mag 
stoppen.

Controleer bewustzijn
van het slachtoffer

Bel direct 112 Controleer 
ademhaling

Start met
30 borstcompressies

Beadem 2 keer Gebruik de AED1 2 3 4 5 6

Reanimeer
in 6 stappen

www.hartstichting.nl/reanimatie

R
E

8
3

47

Hulp

Tekst: Tristen Muller. 
Beeld: Miranda Castelein
Illustraties: Nederlandse  

Reanimatie Raad

‘Veel mensen schuiven de cursus voor
uit. Ze willen hem wel volgen, maar het  
komt er niet van. Bij deze wil ik me  
richten tot al deze mensen. Een cur
sus volgen neemt slechts een paar uur 
in beslag, met een aanvullende ziekte
kostenverzekering kost het je niets en  
het belangrijkste: je redt er levens mee. 
Twijfel dus niet, maar ga er gewoon 
voor! En download dan na je cursus de  
hartslag.nuapp, zodat je ieder moment 
van de dag hulp kan bieden.’ 

was funest. Gelukkig is de tijd aan het 
veranderen. Steeds meer mensen leren 
reanimeren, doen cursussen of volgen 
een EHBOopleiding. Daarnaast zie je op 
steeds meer plekken een AED hangen. De 
mensen gaan de noodzaak ervan inzien. 
Na het neerstorten van voetballer Chris
tian Eriksen op het EK schoot het aantal 
cursusaanmeldingen de lucht in. Momen
teel wordt een kwart van alle mensen met 
acute hartproblemen gered.’ 
Toch kan het altijd beter, vindt Ruben. 

Er zijn genoeg incidenten waarbij het 
slachtoffer zijn of haar verhaal niet kan 
navertellen. 

IEDEREEN KAN HET 
Als oudambulanceverpleegkundige en 
meldkamercentralist heeft Kees jaren
lang ervaring. Hij benadrukt dan ook het 
belang van goede reanimatie. ‘Toen ik 
jaren geleden in Amsterdam begon bij de 
ambulance, werd er nauwelijks gereani
meerd. Een aanrijdtijd van tien minuten 

‘Toen voetballer Christian Eriksen op het veld
neerstortte, schoten de aanmeldingen omhoog’
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Bedankt
Op deze gemeentepagina maken we natuurlijk 
plaats voor het afscheid van onze burgemeester. 
Bedankt. 
Voor meer dan 11 jaar burgemeesterschap 
in Kaag en Braassem. 
Voor 11 jaar fi jne samenwerking in ons 
gemeentehuis. 
Voor 11 jaar groei van onze gemeente. 

Geniet van de fi jne tijd 
die komen gaat!

LANGER THUIS
Denkt u ook aan de toekomst? Vaak staan 
we er nog niet zo bij stil, omdat het nog 
ver weg voelt. Maar juist als u 50+ bent, is 
het goed om alvast vooruit te denken. Zo 
bent u goed voorbereid op de toekomst. 
denk dan bijvoorbeeld aan uw woonsitua-
tie, uw fi nanciën, maar ook uw tijdsbeste-
ding als u straks niet meer werkt. Bekijk 
voor meer informatie en tips onze website 
www.kaagenbraassem.nl/langerthuis

www.kaagenbraassem.nl Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade - Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

GEMEENTELIJKE WEBSITE 
VERNIEUWD
Vanaf 1 november heeft de gemeente 
Kaag en Braassem een nieuwe website. 
Wat merkt u daarvan? De website heeft 
een vernieuwde vormgeving. Zoeken op 
de verschillende onderwerpen binnen de 
website is makkelijker geworden door de 
grote zoekfunctie op de homepage. Ook 
kunt u aanvragen gemakkelijker online 
doen. Kortom: een website die gebruiks-
vriendelijker is geworden en u als inwo-
ner nog beter helpt bij online informatie 
vinden en online zaken regelen. 

Het wijzigings-
document van 
de Omgevingsvisie 
Kaag en Braassem 
ligt ter inzage

In oktober 2020 heeft de gemeente-
raad de eerste Omgevingsvisie van 
onze gemeente vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd hoe we ons als gemeente 
willen ontwikkelen en is beschre-
ven hoe we gezamenlijk de opgaven 
en doelen willen aanpakken. Bij de 
vaststelling is besloten om het docu-
ment op een aantal onderwerpen nog 
concreter te maken. In het afgelopen 
jaar is dit gebeurd en nu liggen de 
wijzigingen van de Omgevingsvisie ter 
inzage, in één wijzigingsdocument.

In dit wijzigingsdocument kunt u 
vinden wat voorgesteld wordt om te 
wijzigen in de Omgevingsvisie die 
in oktober 2020 is vastgesteld. In het 

overzicht wordt weergegeven waar 
de voorgestelde wijzigingen vandaan 
komen en waarom dit aangepast dient te 
worden.

Waar en hoe kunt u reageren?
Het wijzigingsdocument van de 
Omgevingsvisie ligt voor iedereen nog 
tot woensdag 10 november ter inzage. 
Dit document kunt u inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-
nummer: NL.IMRO.1884. OMGEVINGS-
VISIEKB2-ONT1. De eerder vastgestelde 
Omgevingsvisie kunt u ook vinden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de termijn van de terinzage-
legging kan eenieder een zienswijze 
ten aanzien van het ontwerp kenbaar 
maken aan de gemeenteraad van Kaag 
en Braassem. Deze kunt u schriftelijk 
indienen, of via de website 
www.kaagenbraassem.nl/contact.
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Vanaf 21 oktober werken we met Fixi. 
Dit betekent voor u dat het eenvoudi-
ger wordt om een melding te maken  
over de openbare ruimte. 
Check hiervoor de website www.fixi.nl/
kaag-en-braassem of de Fixi-app. De 
Fixi-app is beschikbaar in de Appstore 
en Google Playstore.
 
U kunt op verschillende manieren een 
melding over de openbare ruimte ma-
ken: telefonisch, via de Fixi-app of op 
onze website. Als u via de gemeente 
website een melding wilt maken, dan 
komt u nu op de Fixi-website terecht. 
Hier is de kaart van onze gemeente 
goed te zien, zowel op een desktop als 
mobiel en kunt u eenvoudig andere 
meldingen in onze gemeente bekijken. 
U kunt meldingen maken door te regis-
treren / in te loggen of u kunt meldin-
gen zonder account maken. 
Vul hierbij wel uw e-mailadres in,  
zodat we u op de hoogte kunnen  
houden van de voortgang van uw  
melding. Uw gegevens zijn uiteraard 
niet openbaar, maar gebruiken we  
alleen voor de afhandeling.
Bij telefonische meldingen wordt de 

melding door onze medewerkers op 
dezelfde website ingevoerd en ook hier 
wordt uw melding opgelost. U wordt 
bovendien per e-mail of telefonisch op 
de hoogte gehouden van de status van 
uw melding. 

Maak meldingen met de  
Fixi-app
U kunt de Fixi-app downloaden op uw 
mobiel. Wij vragen u om meldingen te 
maken met deze app, zodat wij de mel-
ding snel kunnen oppakken en ook 
goed kunnen oplossen. Via de app kunt 
u de status van de melding in de gaten 
houden en kunt u nog reageren op een 
melding, zodra deze is afgehandeld 
door de gemeente.

Meldingen openbare ruimte 
voortaan met de Fixi-app  
en Fixi-website

BLIJF OP DE HOOGTE!
Weten wat er speelt in de gemeente?  
Dat kan op meerdere manieren:
•  Kijk op www.kaagenbraassem.nl voor 

actueel nieuws en voor informatie over 
bijvoorbeeld projecten, het aanvragen 
van een paspoort, raadsinformatie en 
het maken van een melding.

•  Check onze berichten op Twitter,  
Facebook en Instagram. 

•  Lees onze gemeentepagina in ‘Hier! in 
de regio’. 

•  Meld u aan bij www.overuwbuurt. 
overheid.nl; u ontvangt dan informatie 
over besluiten die direct invloed hebben 
op de omgeving, zoals vergunningen, 
plannen en plaatselijke regelgeving.

 

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. Projecten staan per dorp op de 
gemeentelijke website vermeld, maar 
voor gedetailleerde informatie en de laat-
ste stand van zaken kunt u de BouwApp 
raadplegen. De BouwApp is beschikbaar 
voor zowel iOS als Android.

DE RAAD VERGADERT
Heeft u weleens 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 op
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad

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 
afval wijzer aangegeven welk afval waar 
hoort. Als u de meldingen in de app 
aanzet, dan krijgt u bericht over afval  
ophalen en ander nieuws.

H05 Gemeentepagina's JH.indd   49H05 Gemeentepagina's JH.indd   49 18-10-2021   15:5518-10-2021   15:55



Hier! sprak met Riet Spaargaren, 
Martien Wesselman en Fred Zoeten-
daal over dit onderwerp. ‘Wat je eet, 
hoe je je gedraagt: je kunt deels zelf iets 
aan je gezondheid doen’, vindt Martien. 
‘Maar ergens beter van worden is een 
ander verhaal.’ Riet: ‘Als je ziek bent, 
dan moet je van de gezondheidszorg 
gebruik kunnen maken.’ 
Wellicht niet direct een rol voor de poli-
tiek, maar indirect wel, meent Martien: 
‘De WMO en jeugdhulpverlening zijn 
natuurlijk naar gemeente toegekomen. 
Dat was en is nog steeds geen makke-
lijke klus. Maar je hebt zo wel zicht op 
hulpverlening en op de problematiek 
van je eigen inwoners. Ik denk dat we 
ons in Kaag en Braassem goed afvra-
gen wat we kunnen doen. Maar die 
uitvoering valt nog steeds niet altijd 
mee.’ Riet breekt wel een lans voor de 
gedegen opzet in onze gemeente. ‘Er is 
destijds juist bewust voor gekozen om 
de uitvoering uit handen te geven aan 
professionals, zoals De Driemaster. Ik 
denk dat we het – als ik kijk naar andere 
gemeenten – best goed doen.’ Fred: ‘Dat 
wij met fl ink wat minder middelen die 
jeugdhulpverlening toch goed op de rit 
hebben, is ook Den Haag niet ontgaan. 
In 2019 kwam minister Hugo de Jonge 
zélf tijdens een werkbezoek aan Kaag 
en Braassem kijken hoe de jeugdhulp 
in onze gemeente is georganiseerd.’

Traplift? Lastig! 
Een aandachtspunt vormen ook de 
ouderen. Riet: ‘Op huishoudelijke on-
dersteuning wordt gekort. Maar men-
sen moeten wel langer thuis blijven 
wonen. Er zijn geen plekken meer waar 
mensen terecht kunnen: om te wo-
nen, te logeren of te worden verzorgd. 

Sommigen hebben het zwaar om 
een heel huishouden te moeten run-
nen.’ Martien: ‘Veel oudere mensen 
komen ook in de problemen. Ik noem de 
bureaucratie; probeer maar eens een 
traplift te regelen.’ 
Ook de mantelzorg mag gemeentebreed 
nóg actiever worden ondersteund, 
vinden ze. En goede, particuliere 
initiatieven, zoals de tijdelijke-zorg-
opvang in het AmandiHuis. Martien: 
‘Dergelijke kleinschalige initiatieven, 
die worden gedragen door de gemeen-
schap, mogen wel wat meer steun krij-
gen. En dan het beleid: we constateren 
veel – zoals het forse alcohol- en drugs-
gebruik –, maar doen er niet altijd iets 
aan. En trek je gezondheid wat breder, 
dan is aandacht voor het milieu, voor 
meer groen, ook belangrijk. Als iets 
geld kost, kan het vaak niet doorgaan. 
Dat is weleens jammer.’ 

Kampioen stoel zitten 
Maar er gaat volgens SVKB ook veel 
goed. Riet: ‘Wethouders, zorgorgani-
saties en vrijwilligers doen er, met 
projecten en voorlichting, bijvoorbeeld 
veel aan om een dementievriendelij-
ke gemeente te zijn.’ Martien: ‘Sport-
verenigingen, daar heb ik bewonde-
ring voor. Hoeveel vrijwilligers daar 
aan het werk zijn om mensen aan het 
bewegen te houden. Daar zijn we in 
Kaag en Braassem best goed in.’ Fred: 
‘En dat blijft hard nodig, zeker ook voor 
de jeugd. Uit onderzoek is gebleken dat 
Nederlandse jongeren kampioen stoel 
zitten zijn. Dus we kunnen niet ach-
teroverleunen. We zullen daar – ook in 
Kaag en Braassem – altijd energie in 
moeten blijven steken. Want de jeugd 
is wel onze toekomst.’

Samen voor 
onze gezondheid
Tuurlijk is je gezondheid deels je eigen verantwoordelijkheid. 
Maar als je iets mankeert, dan moeten daar wel genoeg 
voorzieningen voor zijn, vindt SVKB. Maar of dat altijd zo is? 
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MARTIEN WESSELMAN

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

RIET SPAARGAREN

FRED ZOETENDAAL
Maar er gaat volgens SVKB ook veel 

FRED ZOETENDAAL

‘Er zijn geen plekken 
meer waar mensen 

terecht kunnen om te 
worden verzorgd’
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Patrick Deters, oudejaarsconferencier met een betrokken, uitgesproken 

mening, buikje en goede voornemens. En voorstander van een leefb are 

wereld voor neefj es en nichtjes. 

Column Patrick Deters 

Elk jaar heb ik wel een paar momenten dat mijn buik me in de weg zit, 
fi guurlijk of letterlijk. Ik stond laatst weer eens in de spiegel te kijken. Ik 
denk dat ik een peervorm ben met een kleine muffi  nactie rond het zwem-
bandje. Ben ik daar tevreden mee? Nee, er mag wel wat af. En de slimste 
manier is goed nadenken over wat ik in dat buikje gooi. 

In de politiek is het niet heel veel anders. Wat je erin stopt, bepaalt heel erg 
uit wat je eruit krijgt. Ik vond dit jaar het hele Regionale Energiestrategie-
debacle een mooi voorbeeld. 

In januari was er een oproep vanuit de gemeente of mensen mee wilden 
denken over de toekomst van de energiehuishouding in onze gemeente en 
provincie. Ik heb meegekeken bij de helaas slecht bezochte bijeenkomsten. 
Wel waren er goede gesprekken over oplossingen en de vele zorgen die er 
leefden. Onder meer over waar we de windmolens en zonneparken moe-
ten plaatsen – dat zijn de enige oplossingen die we in negen jaar kunnen 
bouwen. Ook waren er goede gesprekken over de keuzes tussen wind- en 
zonenergie, want voor iedere windmolen die je schrapt, moet je 28.000 
zonnepanelen plaatsen: een oppervlakte van 46.200 vierkante meter, 
oftewel negen voetbalvelden. In onze regio moeten we 1,03 terawattuur 
extra energie gaan opwekken. Eén windmolen levert 6,5 miljoen kWh per 
jaar, dus daar hebben we er 160 van nodig. Eén zonnepaneel levert daar-
entegen 300 kWh, dus dan hebben we er daar ruim 3,3 miljoen van nodig. 
Oftewel 1100 voetbalvelden (zo’n 5,5 vierkante kilometer). 

Na de gesprekken met raad, ambtenaren en die paar inwoners kwam er 
een Regionale Energiestrategie-voorstel naar de raad en er waren op een 
aantal plekken in onze gemeente windmolenzoekgebieden ingetekend. En 
het volk kwam in opstand, want dat willen we niet. Er kwamen ineens acht 
petities (voor bijna ieder dorp een) om windmolens tegen te houden. Tege-
lijkertijd begonnen ook de politieke partijen, die eerst allemaal voor waren, 
te draaien, want volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus in 2021 moeten ze 
het volk, het gepeupel, tevreden houden. Als kleine windmolentjes waren 
ze opeens al hun eigen input vergeten en bliezen ze tegen de nare plannen, 
waar ze eerst nog voor waren. 

Wat je erin stopt, komt er ook weer uit. En af en toe heb je een Rennie nodig, 
al was het maar om van het opgeblazen gevoel af te komen. Pak ik onder-
tussen nog een muffi  n.

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

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
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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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