Hier!

Magazine voor alle inwoners van Kaag en Braassem • nummer 6 • december 2021

in de regio

Een decembereditie met...

Alleen maar stoere verhalen

Verhalenverteller
Patrick: hoe
kómt ie erop?
H6 Cover.indd 1

‘Dat bijzonder
wonenproject moet
toch ergens komen’

Jacks moeder
voedt pups op
tot hulphond

Brandweervrouw
Mireille: ‘Je moet
van actie houden!’
07-12-2021 16:35

Spaar voor het
enige echte
Boodschappenpakket
van de beste supermarkt
van Nederland.

T.W.V.

50.Openingstijden: kijk voor de actuele tijden op plus.nl

plusrveen

Van Dijk/Noordplein 25 // Roelofarendsveen // T: 071 3312139
H06 ADV.indd 2

06-12-2021 14:59

Inhoud

Tips van de redactie

ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN
BIJDRAGE AAN OF FAVORIETE PRODUCTIE IN DIT NUMMER.

5
6
8

REDACTEUR

Meg van der Hoorn
Voor mijn studie Journalistiek maak ik
al regelmatig met veel plezier artikelen.
Schrijven over wat er in mijn eigen omgeving gebeurt, vind ik superleuk. Ik verbaas
me er soms over hoe mooi onze regio is
zonder dat ik het zelf door heb. Door aan
de slag te gaan voor Hier! heb ik meer begrip gekregen voor onze eigen omgeving.
Je hoeft helemaal niet naar Zuid-Frankrijk
om het gevoel van ‘echt weg’ te hebben. Er
is hier genoeg te doen en te beleven! Voor
dit nummer interviewde ik vrouwen met
stoer werk, die zich elke dag vol inzetten
voor (bedrijven in) de regio. Een brandweervrouw of boerin; zij zijn onmisbaar, terwijl je
ze (als het goed is) nooit ziet.
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Ris Dobbe
‘Hoi Ris, heb jij interesse om een artikel
te schrijven voor Hier!?’ Miranda stuurde
mij een berichtje en natuurlijk wilde ik
dat doen. Het artikel gaat over wat ‘geluk’ of ‘stoer’ voor mensen betekent. Mijn
eerste artikel en gelijk moest ik hiervoor
al mijn contacten inzetten. Acht mensen vinden die me wilden vertellen dit
voor hén betekent. Ik heb veel berichtjes
gestuurd en ben erg dankbaar voor de
medewerking van iedereen. Het bijzondere
aan mijn artikel is dat iedereen het onderwerp weer anders interpreteert. De een
wordt blij als hij een biertje drinkt met z’n
vrienden in het weekend en de ander is het
gelukkigst tijdens het tuinieren.
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Wat is ‘stoer’ nou eigenlijk? Is dat jezelf groothouden en niet willen terugkomen
op een besluit, of is het juist stoer om ook eens toe te geven? Ik heb geleerd
dat het best stoer is om juist kwetsbaar te zijn, open te staan voor veranderingen en daar het beste van te maken. Zeker in deze tijd is het goed om niet
altijd even stoer te zijn, maar juist oog te hebben voor elkaar. We gaan weer een
lastige tijd tegemoet met allerlei restricties en onvoorspelbaarheden. Daarom
wilden we graag in dit nummer een aantal stoere vrouwen laten zien die een
beroep uitoefenen dat niet alledaags is voor vrouwen. De meeste geïnterviewden
vínden zichzelf helemaal niet zo stoer. Ze zijn gewoon blij met hun werk en
vinden daar niet zoveel bijzonders aan. Mijn eerste contact was met Jennifer, die
op een vrachtwagen bij Dobbe Transport rijdt en vaak in Frankrijk te vinden is.
Echt geweldig zoals zij vol enthousiasme over haar werk praat. Ik ga graag een
keer met haar mee om dan nog eens een mooie fotoreportage te maken over
haar werkdag. Bij Ellen op de boerderij trof ik als bonus nog een stoere dochter,
die in Dronten de studie Melkveehouderij volgt. Zeker in deze tijd mooi dat er
opvolging gaat komen. Zij vertelde dat ze voor haar studie stage had gelopen
in Zwitserland. Op een boerenbedrijf waar ook kaas gemaakt werd, maar heel
anders dan bij haar thuis. Mooi om van te leren. Kijk, dat vind ik stoer.
Ook hebben we aandacht voor een paar stoere initiatieven op cultureel gebied.
Zoals het bestuur van de Dorpskerk in Woubrugge, dat het aandurft om het kerkorgel te laten restaureren; ook al hebben zij nog geld nodig om het rond te kunnen breien. Hopelijk komt het orgel weer snel terug, want het is best kaal in de
kerk en de mooie klanken worden gemist. Patrick Deters vind ik ook heel stoer.
Dat hij zich nooit uit het veld laat slaan en mooie voorstellingen blijft maken; of
die nu over vroeger gaan en buiten worden opgevoerd of over het afgelopen jaar.
Ironisch genoeg zullen zijn eindejaarsconferences dit jaar online plaatsvinden.
Een voordeel daarbij: nu kun je in je eigen huis ongegeneerd lachen om de
grappen waar je anders niet zo hard om durft te lachen, omdat de zaal vol zit.
Ik wens iedereen een zinvol en gezond 2022 toe. Dat we elkaar maar vaak
mogen tegenkomen, ergens onderweg tijdens een wandeling of op een andere
manier. Ik vind het heel stoer dat we iedere keer weer een mooi nummer weten
te maken en ik hoop dat jullie dit met me eens zijn.
Veel leesplezier,

PS Ook heel stoer: een nieuw koninklijk bedrijf in Kaag en Braassem. Kijk snel
op pagina 29.

MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch 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, oﬄine en inmiddels online.’
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Hoe is het met...
In Hier! en Daar! staan steeds twee
families centraal. De ene familie koos
ervoor te vertrekken, de andere kwam
hier in Kaag en Braassem wonen.

‘Mijn vrienden zeiden:
‘Dat ga je toch niet doen?
Er is niet eens een winkel!’’

Herma Bamberger, die regelmatig door Nieuwe Wetering fietste,
het zo’n mooi dorp vond, maar niet eens wist hoe het heette. En
toen kwam daar dat huisje aan de Voorweg vrij.
Herma: ‘Ik kom uit Rotterdam en belandde via Hellevoetsluis met
wat omzwervingen in Leiderdorp. Daar werkte ik bij een farmaceutisch bedrijf. Ik fietste regelmatig tussen de weilanden door
richting een dorp verderop. Ik dacht vaak: wat is het hier leuk
wonen. Maar hoe het heette, wist ik niet. Ik stond ingeschreven bij woningbouwvereniging Meer Wonen. Op een gegeven
moment zag ik dat er in Nieuwe Wetering een huisje te huur werd
aangeboden. Ik wist niet waar het lag, maar het zag er leuk uit.
Er waren tien kandidaten en we werden uitgenodigd voor een
bezichtiging. Ik was de enige die kwam opdagen. Toen pas zag ik
dat dit het dorp was waar ik zo vaak doorheen was gefietst. Mijn
vrienden zeiden: ‘Dat ga je toch niet doen? Er is niet eens een
winkel!’ Maar ik zag het huis en wíst het gewoon. Dit voelde goed.
Het is zo ontzettend mooi hier. Ik kreeg de sleutel een week voor
mijn verjaardag.’

HELEMAAL BLANCO

Herma kwam, zoals zij het zelf noemt, ‘helemaal blanco’ in de
gemeente terecht. Ze had van vrienden, die zelf naar het
oosten van het land waren vertrokken, gehoord dat ze snel lid
moest worden van een vereniging om mensen te leren kennen
en in te burgeren. ‘Ik ben gaan sporten bij Hart4Health en ben
lid geworden van de jeu de boules-vereniging De Boel de Boule.
De mensen waren zo hartelijk. Of ik meeging naar een zwemclubje. Of mee ging fietsen. Mijn inburgering heeft maar een paar
maanden geduurd. Toen voelde ik me hier al helemaal thuis.’

FACEBOOKLIEFDE

Haar man Sam ontmoette ze een paar jaar later. Via Facebook. ‘Mijn dochter zei tegen me dat ik op Facebook moest
gaan. Ze heeft mij geholpen, ik wist er echt niets van. Daar
ontmoette ik mijn huidige man. Die bleek op dezelfde
manier te zijn geholpen door zíjn kinderen. Sam woonde in Alkmaar. Na vier jaar zijn we getrouwd. Hier, in
Roelofarendsveen.’
Ook Sam leerde, als vrijwilliger bij de klusgroep
in de St. Petrus’ Banden-kerk, binnen de kortste keren veel mensen kennen. In zwemmen
heeft het stel een gezamenlijke hobby gevonden: van april tot oktober zwemmen ze in
het open water van de Kleipoel, de zwemplek
tussen Nieuwe Wetering en Rijpwetering. Ook
vind Herma graag tijd voor haar andere hobby:
schrijven. ‘Ik wilde graag een boek schrijven, maar
wist niet hoe. Daarom heb ik me ingeschreven aan
de Volksuniversiteit Lisse. De lockdown heeft me
verder geholpen. Ik had zeeën van tijd. En daar is
mijn eerste roman, Elizabeth, uit gekomen.’

6
H6 Hier en Daar JH.indd 6

06-12-2021 13:33

Hans Daleman en Syl Meijer, die afgelopen jaar vertrokken uit
Oude Wetering. Richting de Achterhoek: naar een boerderij met
een hoop grond eromheen.

Hoe is het met...

Syl: ‘Ik kom oorspronkelijk uit Haarlem en Hans uit Rijpwetering.
We hebben 24 jaar in Oude Wetering gewoond. Waarom dan
nu deze verhuizing? We hebben veel gereisd naar rustige
streken met veel natuur, zoals Canada, Alaska en Nicaragua.
En met een camper zijn we zestien weken door Scandinavië
getrokken. Onze gedachte was dat we weg wilden uit de
drukke Randstad. Eerst wilden we emigreren naar
Canada of naar Lapland. Dat is heel mooi, maar ook
wel erg ver weg. We wilden wel weg, maar besloten in
Nederland te blijven.’

Tekst: Gijs Korevaar.
Beeld: privébezit.

BEETJE UIT, BEETJE THUIS

Corona heeft het stel, ondanks alle ellende,
toch ook een beetje geholpen. ‘Er kwam
meer ruimte om thuis te werken’, vertelt Hans.
‘Ik werk nog steeds fulltime bij Naktuinbouw. Ik
rij maandag heel vroeg naar Roelofarendsveen
en ga dinsdag na de spits weer naar huis. Als
Syl ook in de Veen moet zijn, pakken we de camper
om er te slapen. Anders overnacht ik bij mijn vader
in Rijpwetering. De rest van de tijd werk ik thuis.’
Syl zat als freelance bloemist toch al veel in de
auto. Ze verzorgt de bloemen bij bruiloften, werkt
mee aan corso’s en tentoonstellingen, geeft als inval
ler les op de vakschool en is actief voor de branche
vereniging. De meeste tijd brengt ze door bij de grote
veilingen in Aalsmeer en Naaldwijk. ‘Ik wil wel meer
thuis werken, maar dat is als freelancer niet zo makkelijk.
Misschien ga ik hier wel een atelier maken voor workshops.’

EIGEN VOEDSELBOS

Ook willen de twee een oude paardenstal gaan ombouwen tot
gastenverblijf. Syl: ‘Zeg maar een bed zonder breakfast. Omdat
we allebei blijven werken, zijn we voor ons inkomen niet afhan
kelijk van het gastenverblijf. We zijn verder weg gaan wonen en
willen gewoon een goede slaapplek hebben voor onze kinderen
en voor vrienden.’
Syl en Hans zochten naar een andere manier van leven. Geen
vervuiling achterlaten, geen footprint meer. Hans: ‘Het weiland
willen we ecologisch verantwoord omvormen tot een voedsel
bos. Onze eigen groente kweken. Het zal flink aanpoten worden,
maar het gaat ons lukken op zesduizend vierkante meter grond.’
Gaan ze hun oude stekkie missen? Syl: ‘Er komen hier nu al veel
vrienden langs. En bovendien gaan we natuurlijk veel terug, ook
al is het voor werk. Maar elke keer als we naar de Achterhoek
rijden, zeggen we tegen elkaar: lekker naar huis, naar de rust en
de stilte.’

‘Eerst wilden we
naar Canada of naar
Lapland. Heel mooi, maar
ook wel erg ver weg’
7
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Politiek

Teamwork

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

ja/nee*

doorstrepen wat niet van toepassing is
Al zin om te stemmen? Nee, dit artikel gaat niet
over de landelijke politiek, maar op 16 maart
volgend jaar mogen we wel weer naar de
stembus. Dit keer voor onze eigen gemeenteraad. De kiezers zijn weer aan de beurt om te
bepalen aan welke partijen en personen ze het
vertrouwen geven om de miljoenen verantwoord
uit te geven. Wordt het samenwerken of toch
een beetje strijd? Hoe bereiden de partijen zich
voor? En is er wel voldoende politieke interesse
onder de inwoners?

I

n de gemeenteraad zitten 21 vertegenwoordigers van
de volwassen inwoners van de elf dorpen van Kaag
en Braassem. En die raadsleden kiezen weer een aantal wethouders (vier in de afgelopen raadsperiode), die
samen met de nieuwe burgemeester Astrid Heijstee-Bolt de
dagelijkse zorg hebben voor het wel en wee van de inwoners. In 2022 zijn de burgemeester en de wethouders (B&W)
verantwoordelijk voor het uitgeven van een pot met geld van
ruim 63 miljoen euro, maar ze staan daarbij ‘onder toezicht’
van die 21 raadsleden. Als kiezer wil je natuurlijk dat dat geld
goed wordt besteed.
De afgelopen vier jaar hebben de partijen intensief samengewerkt. Natuurlijk waren er discussies, maar meestal werd
men het wel eens. De vijf partijen – PRO Kaag en Braassem,
SvKB, CDA, D66 en VVD – gingen na de verkiezingen met
elkaar om tafel zitten en stelden in een aantal besloten bijeenkomsten een ‘Samenwerkingsagenda’ op voor de belang-

rijkste zaken waar men het gemeentegeld aan wilde uit
geven. Twee tot drie keer per jaar werd vervolgens gekeken
of B&W nog op koers lagen. Want dat geld werd uitgeven
om doelen te bereiken. Natuurlijk waren er ook zaken waar
men het niet over eens was. Discussies daarover vonden
later plaats in openbare raadsvergaderingen. Maar was een
besluit eenmaal genomen, dan werd de uitvoering daarvan
in verreweg de meeste gevallen aan het college van B&W
overgelaten. Die manier van werken lijkt goed te bevallen.

Verkiezingsprogramma’s

Volgens jaar maart echter zijn de kiezers weer aan de beurt
om te bepalen aan welke partijen en personen ze het toevertrouwen om die 63 miljoen gemeentegeld verantwoord uit te
geven. Het is veel geld. Maar er is ook heel veel nodig: wegen
moeten worden onderhouden, afval moet worden opgehaald
en gerecycled, paspoorten moeten worden uitgegeven en
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inwoners die om wat voor reden dan ook niet goed voor
zichzelf kunnen zorgen, moeten worden ondersteund en
weer op weg geholpen. En ook scholen vragen om groot onderhoud of zijn aan vervanging toe. Daar is in de gemeenteraad nauwelijks discussie over. Ook dit jaar is de begroting voor 2022 op 1 november unaniem vastgesteld. Wel
werd er gediscussieerd over de vraag of er met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen geld moest worden uitgegeven aan verkiezingsborden en een stemwijzer. CDA,
D66 en VVD (negen leden) stemden voor en de twee lokale
partijen PRO Kaag en Braassem en SvKB (twaalf leden) stemden tegen. Heel erg lang heeft die discussie niet geduurd. Er
komen geen verkiezingsborden en er komt geen door de gemeente betaalde stemwijzer. Wat wel gebeurt, is dat iedere
partij een verkiezingsprogramma opstelt en waarschijnlijk
zullen ze op markten en winkelcentra folders uitdelen om
de eigen partij aan te prijzen.
En heel misschien gaat er toch nog wat anders gebeuren. Als
de verschillen tussen de partijen zo klein zijn, en je zo goed
hebt samengewerkt, waarom zou je dat dan niet in een gezamenlijk document kunnen zetten? Daarin moet dan staan
waar je het over eens bent (heel veel in de afgelopen jaren)
en waarover je van mening verschilt of andere prioriteiten
stelt. Dat vroeg Ruud van der Star van PRO zich af. Waarom
niet een Samenwerkingsagenda opstellen vóór de verkiezingen in plaats van in besloten bijeenkomsten erna?

Geen loze beloften

In zijn voorstel is het volgende te lezen: ‘De kloof tussen inwoners en gemeente moet verder gedicht. We moeten niet
praten óver, maar mét inwoners. Kreten die al jaren klinken
over de afstand tussen inwoners en de gemeentepolitiek.
Om echt een verschil te maken moeten we van loze verkiezingsbeloften naar een beweging waarin alle partijen (inwoners, ondernemers, vrijwilligers, organisaties en ambtenaren) zich met elkaar inzetten om de koers voor de gemeente
te bepalen. En die vervolgens ook uitvoeren. Over veel grote

Het gaat niet alleen om
je programma, maar ook
om het vertrouwen dat de
kiezer heeft in de personen
die op de lijst staan

onderwerpen zijn de verschillende fracties het eens. Daarnaast zijn er ook verschillen. Door die al voor de verkiezingen in een conceptagenda te zetten, weten inwoners waar
ze ons op kunnen aanspreken. Met volop ruimte voor de
politieke verschillen. En na de verkiezingen wordt deze dan
deﬁnitief, waar per onderwerp de uitslag bepaalt waar meerderheid voor is. Op deze manier worden verkiezingsbeloftes
na de verkiezingen niet overboord gegooid in het kader van
onderhandelingen en compromissen sluiten. Dit geeft ook
duidelijkheid over de verschillen tussen partijen. Op welke
dossiers heeft men een afwijkende mening? Waar voelt de
kiezer zich het beste vertegenwoordigd?’
In Ruuds voorstel zou duidelijk moeten worden waar de partijen het over eens zijn en waar ze over van mening verschillen. Ook zouden ze gezamenlijk een poging moeten doen om
de inwoners bij de opstelling van die agenda te betrekken.
Een soort stemwijzer dus, met dat verschil dat de partijen
hem gezamenlijk opstellen en het ook eens zijn over de verschillen tussen de partijen. Je hoeft hem niet op internet in
te vullen en kunt zelf bepalen hoe zwaar bepaalde onderwerpen wegen. Een vrij revolutionair idee, maar dat was de
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Samenwerkingsagenda ook. Want ook na de twee vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen partijen bij elkaar zitten
en werden ze het eens over prioriteiten. En dat waar men
het niet over eens werd, werd ook vastgesteld. Waarom zou
dat niet voor de verkiezingen kunnen? De uitvoering echter
blijkt wat lastiger. Een eerste poging is weliswaar gedaan,
tijdens een besloten bijeenkomst begin november op het
gemeentehuis, waarbij van elke partij twee leden aanwezig
waren.

Afstand verkleinen tot de kiezer

Was dat de start van iets wat op verkiezingskoorts begint te
lijken? Want iedere partij gaat de komende maanden weer
proberen de kloof met de kiezer te verkleinen. Een kloof die
op standpunten wellicht niet zo groot is, maar qua letterlijke afstand wel. De partijen wíllen de afstand tot de kiezers
graag verkleinen (lees: participatie), maar er is een grote
behoefte aan leden die zich actief willen inzetten voor de
gemeentepolitiek. Bij de afgelopen verkiezingen waren 104
inwoners bereid op een lijst te gaan staan; dat zijn er vijf per
duizend stemgerechtigden. Daarvan zijn er 21 in de raad gekomen. Of je die 104 inwoners moet zien als actieve volgers
van de gemeentepolitiek is nog zeer de vraag. En misschien
nog belangrijker: weten zij wat er leeft onder de 27.000 inwoners van Kaag en Braassem? Natuurlijk doen raadsleden
hun best om aanwezig te zijn bij door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomsten en zijn ze aanwezig op
Facebook. Toch ervaren alle partijen die kloof en die wordt
het meest gevoeld als de verkiezingen naderen. Veel volgers
op Facebook zegt ook niet alles. Echte discussies vinden
daar niet plaats. Hoe bereik je de kiezer en wat wil de kiezer?
Met een lijsttrekkersdebat? Daar zullen zeker inwoners op
af komen, maar het geeft geen garantie voor betrokkenheid
na de verkiezingen. En de politieke partijen kunnen het niet
alleen. Sterker: ‘We hebben onze inwoners, ondernemers,
verenigingen en stichtingen nodig. We denken en handelen
vanuit onze inwoners’, aldus Anja de Rijk (CDA) op de raadsvergadering van 1 november. Er was niemand die dat tegensprak. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

kiesdeler en kwamen daardoor in de raad. Zo kwam Anja de
Rijk, nu lijsttrekker van het CDA, maar toen als zevende op
de lijst, met 330 voorkeurstemmen in de raad. Dit ging ten
koste van Ronald Wesselink die als tweede op de lijst stond
en ook meer dan honderd stemmen haalde. Later kwam
Ronald Wesselink alsnog in de Raad, omdat Karin van der
Kaaden zich terugtrok. Het gaat dus niet alleen om je programma, maar ook om het vertrouwen dat de kiezer in de
personen heeft die op de lijst staan. En heel vaak blijkt dat
iemand uit het eigen dorp te zijn.

Nieuwe partijen erbij?

Hoe gaat het nu verder? Het voorstel van Ruud van der Star
lijkt het niet te halen. Er komt voorlsnog geen Samenwerkingsagenda waarin partijen vóór de verkiezingen vastleggen waar ze het over eens en oneens zijn. Zeer waarschijnlijk
zal dat weer in beslotenheid gebeuren na de verkiezingen.
Maar zeg nooit nooit. Kaag en Braassem heeft al eerder vooropgelopen als bestuurlijk vernieuwer en wie weet wat er de
komende maanden nog gebeurt. Tot 20 december kunnen
zich nog nieuwe partijen aanmelden. Er gaat een onbevestigd gerucht dat leden van GroenLinks met een lijst komen.
Hetzelfde geldt voor Forum voor Democratie. Wie daar achter zitten, heeft Hier! niet kunnen achterhalen. GroenLinks
zat wel al eerder in de gemeenteraad van de oude gemeente
Alkemade en Forum voor Democratie probeert in zoveel mogelijk gemeenten met een lijst te komen.
De vijf partijen die nu in de raad zitten, hebben al conceptprogramma’s, maar die moeten nog door de ledenraden
worden vastgesteld. Uiterlijk 31 januari moeten de partijen
met een lijst van verkiesbare personen komen. Als je je
lokaal wilt profileren, is het wel zo belangrijk goede ingangen in alle dorpen te hebben.
We zijn benieuwd hoe het verder gaat: komt er een echte
verkiezingskoorts? En gaan de inwoners, ondernemers,
verenigingen en stichtingen daaraan meedoen? Wordt
vervolgd.

Eigen dorp de voorkeur

Is een Samenwerkingsagenda, die vóór de verkiezingen
wordt opgesteld, een ideale manier om inwoners te betrekken? Vooralsnog lijken de partijen het daar niet over eens
te zijn. Een zoals altijd in de politiek spelen er ook andere
belangen. Landelijke partijen als VVD, D66 en CDA hebben
gemeentegrens-overstijgende belangen en willen bijdragen
aan de landelijke zichtbaarheid en de verkiezingscampagne
van de partij. Daar tegenover staat dat juist de lokale partijen
de laatste tien jaar in opmars zijn en de landelijke partijen
er ook alles aan doen om zich lokaal te profileren en met lokaal bekende kandidaten te komen. Want lang niet iedereen
stemt op de lijsttrekker, maar juist op iemand die hij of zij
kent uit het eigen dorp of netwerk. Bij de laatste verkiezingen haalden, op twee na, alle raadsleden op eigen kracht de

Er gaat een gerucht dat
leden van GroenLinks
met een lijst komen.
Hetzelfde geldt voor Forum
voor Democratie
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Het lukt ons
gewoon!
Ja, een ondernemend volkje zijn we in Kaag en Braassem. En dat
sommige initiatieven wat meer voeten in de aarde hebben, is
helemaal niet erg. Dan lopen we toch gewoon een tandje harder?

De orgelrenovatie van de Dorpskerk in Woubrugge
In 1794 schonk jonkvrouw Vingerhoedt,
de weduwe van een adellijk heer, een
Mitterreither-orgel aan de Dorpskerk in
Woubrugge. Het inmiddels 227 jaar oude
orgel is nu toe aan een grondige renovatie.
Zo grondig, dat er een kostenbegroting
gemaakt werd van bijna vijf ton. En net
als in 1794 werd dat door schenkingen in
gang gezet.
Ed Molenaar is lid van de in 2018 opgerichte orgelcommissie, Leo Deurloo zit
in het kerkbestuur. Ze zijn ongelooflijk
dankbaar dat de provincie, stichtingen én
particulieren gul hebben bijgedragen. Het
monumentale orgel ligt nu in delen bij de
specialisten van Van Vulpen Orgelbouw
in Utrecht. Naar verwachting kan het eind
2022 weer in gebruik worden genomen.
Zo kan dit mooie staaltje cultureel
erfgoed weer worden doorgeven aan de
nieuwe generaties.

gedaan door ons goed te adviseren en
ons te wijzen op fondsen.’ Het orgel van
een van de belangrijkste orgelbouwers
van de achttiende eeuw is niet het oudste
van Nederland. Volgens de rijksdienst is
het wel het mooiste, mede door de nog
originele ombouw. ‘De eerste keer dat er
iemand kwam kijken, waren ze sprakeloos. De rijksdienst stelt hoge eisen aan
de renovatie. Veel historisch materiaal is
gelukkig nog verkrijgbaar, pijp voor pijp
wordt het orgel nu gerestaureerd.’
En dat zijn er nogal wat. Maar liefst 1.200
pijpen is het Mitterreither-orgel rijk. Stuk
voor stuk kun je deze adopteren. ‘We zijn
gestart met de actie ‘Adopteer een orgelpijp’ en kregen daar enorm veel positieve

reacties op. Van particulieren, maar ook
van bedrijven. De belangstelling is groot
en lang niet alleen vanuit de kerkgemeenschap’, vertelt Ed. Samen hebben de
adopties tot nu toe zo’n 35.000 euro opgeleverd en fondsen 90.000 euro. ‘We zijn er
nog niet, maar het loopt goed; dat hadden
we niet durven dromen. Echt bijzonder
voor zo’n kleine gemeenschap’, aldus Leo.
Naast de bijdrage van de provincie werd
de commissie verrast door bijdragen van
fondsen waar ze vooraf nooit van gehoord
hadden. ‘We kenden het Prins Bernhard
Cultuurfonds en Stichting Fonds Alphen.
Maar de Meindersma-Sybenga Stichting
of Stichting Dinamo Fonds, die waren
echt nieuw voor ons.’

1.200 PIJPEN

Het is een uniek project voor Woubrugge.
Of eigenlijk voor heel Nederland, vertelt
Ed. ‘Lange tijd was het hele gebeuren
vooral luchtfietserij. Een grote bijdrage
die we van de Provincie Zuid-Holland ontvingen, was cruciaal voor de voortgang.’
Leo: ‘Dat was nagenoeg de helft van het
benodigde bedrag. Het gaf de doorslag.
Daar zijn we heel blij mee. Net als met de
invloed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij hebben belangrijk werk
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Cultuur
Tekst: Alice Bakker.
Beeld: privébezit, Hanneke Vissers (Patrick).

De historische voorstelling ‘Vroeger
was alles’ van Patrick Deters

TECHNISCH HOOGSTANDJE

De orgelcommissie raadpleegde niet alleen orgeladviseurs, maar ook de organisten die het orgel regelmatig bespeelden.
Dat deden ze al een tijdlang, heel knap,
om de mankementen heen. Het monumentale orgel is, volgens Ed en Leo, van
zichzelf een technisch hoogstandje met
een verfijnde klank. Maar met de tand
des tijds raakte het in zwaar verval. ‘Niet
alleen door de scheefstand van de kerk,
ook door de heteluchtverwarming. Lange
tijd heeft er een kolenkachel onder het
orgel gestaan. Je kunt je voorstellen wat
dat voor de pijpen heeft gedaan. We zijn
enorm benieuwd hoe het orgel na de
renovatie zal klinken.’

Een man met veel hobby’s en de drive om zichzelf te profileren, zo noemt Patrick Deters uit Oude Wetering zichzelf. In het dagelijks leven is hij docent op
de Haagse Hogeschool, maar wij kennen hem vooral als onze columnist en
als verhalenverteller in het theater. Dat laatste doet hij bij zijn voorstellingen
en in de podcasts ‘Vroeger was alles’ en de oudejaarsconference ‘Luid Kaag
en Braassem’.
Voor zijn lokale oudejaarsconference putte Patrick steeds uit krantenartikelen van het afgelopen jaar. Omdat hij vond dat onze omgeving ook een mooie
geschiedenis heeft, ging hij in de verhalen van vroeger graven. ‘Ik merk dat
weinig mensen de historie over de plek waar ze geboren en getogen zijn
kennen. Daarnaast is een voorstelling van mij bijwonen voor nieuwe
inwoners een leuke inburgeringscursus. Waar je huis staat, was vroeger modder. Ik wil je meegeven hoe we gekomen zijn waar we nu zijn.
Misschien woon je wel op de plek waar ooit een galgenveldje was.’

KLAPWIEKEN EN SCHOUTEN

‘Verhalen vertellen is iets wat ik altijd doe, op of naast een podium’, vertelt
Patrick. ‘Voor nieuwe onderwerpen voor de voorstelling ‘Vroeger was alles’
ga ik naar Stichting Oud Alkemade, Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude en historische vereniging Otto Cornelis van Hemessen. Er is al zoveel
uitgezocht en geschreven, fijn dat die research al gedaan is. Van die
bestaande structuur probeer ik een goedlopend verhaal te maken. Voor mij
ook leerzaam, zo heb ik ontdekt hoe Heerlijkheden werken en wat Schouten
zijn. Weet je wat een Klapwiek is? Kwam ik laatst tegen. Dat is gewoon de
wijkagent.’
Om de inhoud en vorm voor iedereen boeiend te houden, brengt hij onder
werpen over elk dorp in Kaag en Braassem. ‘Het gaat om de herkenbaarheid;
dan zie ik dat mensen op het puntje van hun stoel gaan zitten. Door mijn
stem aan te zetten en weidse gebaren te maken weet je dat er iets komt. Ik
kan niet zittend vertellen, ik ben nogal fysiek.’

HET GHOYBOS

De financiering is nog niet helemaal
rond. Een orgelpijp adopteren kan daarom nog steeds. Interesse? Kijk dan op
www.dorpskerkwoubrugge.nl

Als podium voor de verhalen over vroeger koos Patrick het amfitheater in het
Ghoybos in Oud Ade. Ook in 2022 wil hij daar weer voor het publiek staan
met nieuwe verhalen. Maar ook op andere plekken in de gemeente. ‘Dit jaar
heb ik een optreden gegeven bij ’t Veen in Roelofarendsveen en bij Keijzer in
Leimuiden. Dat is me goed bevallen. Daarnaast breng ik tien keer per jaar een
podcast uit, met verhalen die ik al eerder vertelde. En nieuwe verhalen die de
moeite waard zijn, maar eigenlijk te kort voor de voorstelling.’
Rest ons de vraag wat vroeger nu eigenlijk was. ‘Toen brak ook de pleuris
uit, maar las je het pas een week of drie later. De luchtkwaliteit was misschien beter, de hectiek minder. Maar huwelijken waren vooral op verstand
gebaseerd en men ging ook dood aan ziektes. Vroeger was alles niet beter
of slechter. Vroeger was gewoon anders.’

Meer weten over de voorstellingen van Patrick? www.vroegerwasalles.nl
(ook voor de podcasts) - www.luidkaagenbraassem.nl
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Het behoud van de Spreng
in Oude Wetering
De Spreng in Oude Wetering is – sinds de kerkelijke fusie binnen de
plaatselijke protestantse gemeente – al een tijdlang een multifunctioneel
centrum. Maartje de Koning is voorzitter van de beheerstichting en Ticha
van der Hoorn is bestuurslid en communicatievrijwilliger. Zij zetten zich,
samen met een heel team, in voor het behoud van het beeldbepalende
gebouw aan de Wetering.
Aan de buitenkant mag je dan nog steeds een kerk zien, binnen is dat label er alweer even af. Het is een karaktervolle ruimte met verschillende
mogelijkheden, waar filmhuisfilms worden getoond, waar je een feest of
herdenking kunt houden en waar koren hun repetities en uitvoeringen
geven. Een ruimte die goed voelt en geschikt is voor zakelijke, culturele en
maatschappelijke evenementen.

BUURTHUISFUNCTIE

Je vindt in het gebouw dan ook allerlei voorzieningen, van een goede keuken
tot audiovisuele technieken en fraaie verlichting: alles wat nodig is voor
een evenement. Dat neemt niet weg dat Maartje en Ticha zich bewust
zijn van de uitdaging die ze hebben om goed voor het gebouw te zorgen.
Om zoveel mogelijk inkomsten te krijgen, zorgen ze voor een afwisselend
activiteitenprogramma. ‘De kunstcursus die we onlangs georganiseerd
hebben was een groot succes’, vertelt Maartje. Ticha: ‘We willen naar meer
van dit soort acties. Het liefst zie ik dat De Spreng nog meer dan nu een
buurthuisfunctie krijgt. We organiseren concerten, high teas en op de laatste
maandag van de maand wordt er een gezamenlijke maaltijd verzorgd door
vrijwilligers.’ Zo’n dertig mensen komen op zo’n avond af, zij vinden het fijn
om een avondje samen te eten. ‘We willen dat nog meer gaan uitbreiden en
hebben plannen voor thema-avonden, koffieochtenden, noem maar op.’

RENOVATIEPLAN

‘De Spreng staat op eigen benen’, vertelt Maartje. ‘Met commerciële activiteiten moeten we onze eigen begroting rondmaken. Een goede omzet is nodig,
want we hebben nog een heel renovatieplan liggen. Neem bijvoorbeeld de
toren van het gebouw, daar moet binnenkort echt wat mee worden gedaan
om te voorkomen dat het gevaarlijk wordt voor de omgeving.’ Met de vaste
huur van De Driemaster, die een kantoor ingericht heeft op de bovenverdieping van het bijgebouw, is De Spreng al erg blij. ‘Het liefst gaan we naar
een fulltime bezetting’, vertelt Ticha. ‘Steeds meer mensen zien gelukkig de
mogelijkheden van het gebouw en daar zijn we blij mee.’

Ook eens een film bekijken in De Spreng? In januari staan er drie op het programma: 7 januari 14.00 uur ‘Raya and the last dragon’ € 7,50 - 7 januari
20.00 uur ‘Cruella’ € 10 - 28 januari 20.00 uur ‘De Slag om de Schelde’ € 10.
En op 10 januari biedt De Spreng weer een driegangenmaaltijd aan, inclusief
een drankje en koffie/thee voor € 12,50. Reserveer of kijk voor de actuele
status i.v.m. coronamaatregelen op www.desprengoudewetering.nl.
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Bedrijf

De buurt renoveert

Tekst: Yvette Hoogenboom
Redactionele samenwerking

Jacqueline Vlagsma en haar man
Edwin lieten begin dit jaar hun
kozijnen en deuren vervangen
door kunststof exemplaren. Goed
voorbeeld doet volgen, want niet
veel later werd ook bij de over
buren de buitenboel gerenoveerd.
De huizen in de Vogelbuurt in Roelof
arendsveen staan er al zo’n 45 jaar. Vijf
tien jaar geleden kochten Suzanne van
Amsterdam en Eric van Veen het huis
tegenover Jacqueline en Edwin. Suzanne:
‘Het is een ontzettend leuke buurt en er
rijdt geen verkeer door de straat. Heerlijk.’
Jacqueline: ‘Het is inderdaad een leuke
plek. De school is om de hoek en er is een
grote speeltuin dichtbij. Wij wonen hier
sinds 1991 en hebben ons huis lange tijd
gehuurd. In 2007 konden we het kopen
van de woningbouwvereniging en we
hebben daarna flink verbouwd.’

Jacqueline

Suzanne
en Eric

ZEMEN MET PLEZIER

Dit jaar werden in april bij Jacqueline en
Edwin de kozijnen, deuren en gevelbekle
ding vervangen door kunststof. Ze kozen
voor een uitvoering in antraciet met hout
nerfstructuur in combinatie met crèmewit. Jacqueline: ‘We waren al lange tijd
van plan om de kozijnen en ramen te la
ten vervangen. In de woonkamer tochtte
het altijd door kieren bij de deur. En boven
was alles nog enkel glas. We hebben ons
laten informeren door Ploeg kozijnen en
een paar maanden later was alles in vier
dagen tijd vervangen. We hebben er geen
last van gehad.’
Buurvrouw Suzanne: ‘Toen ging ook bij
ons het balletje rollen. Ploeg kozijnen had
Jacqueline de tip gegeven: mocht je eraan
denken om ook je voegen te vernieuwen,
doe dat dan eerst om eventuele bescha
digingen te voorkomen. Met een aantal
buren hebben we dat laten doen. Inmid
dels is ook bij ons de buitenboel ver
vangen. De draaiende delen zijn wit,

de rest mat antraciet.
Het ziet er heel stoer uit.’ Jacqueline: ‘Ik
word er elke dag blij van. Het is zo mooi
strak. En ik merk meer voordelen. Als ik
boven de ramen dichtdoe, dan is het stil.
Laatst hadden de buren een feestje. Niets
van gehoord. Ook voelt het huis veiliger
aan door het goede hang- en sluitwerk.’
Suzanne: ‘De voordeur gaat heel soe
pel dicht. We waren echt een oude deur
gewend. En wat ik nooit gedacht had: ik
zeem met plezier de ramen, omdat het zo
makkelijk gaat.’

GLUREN BIJ DE BUREN

Door de jaren heen hebben de stellen
flink geklust aan hun woningen. Zijn ze
al klaar? Suzanne: ‘Het liefst verander ik
mijn huis regelmatig. Als ik de stijl van
ons huis zou moeten omschrijven, dan
is het van alles wat. De afgelopen tijd
hebben we beneden opgeknapt en in de

keuken een schuifkast
laten maken – dat idee
heb ik bij Jacqueline afgekeken – en de
kozijnen zijn dus vervangen. Jacqueline:
‘Ónze stijl zou ik als tijdloos omschrijven.
We hebben van de zomer een overkapping
laten plaatsen en de tuin opnieuw
laten betegelen. Ik wil binnen de trap nog
schuren en verven. Hier in de buurt heeft
iedereen hetzelfde huis qua indeling. Als
ik bij een van de buren ben geweest die
net heeft verbouwd, dan doe ik weer een
hoop inspiratie op voor thuis.’

Ook je huis renoveren? Ploeg
kozijnen denkt graag met je mee!
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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Starter in de regio!
Kees van der Zwet:

Een warme start
Klinisch verloskundige Kim en gespecialiseerd
verpleegkundige Denise leren elkaar kennen
in het ziekenhuis. Ze zitten helemaal op één lijn:
het liefst geven ze zwangere vrouwen een-op-een
aandacht en zetten ze hen nog meer in hun
kracht. Samen startten ze Lief Begin.
Kim van Velzen-van Rooden komt uit Oude Wetering en Denise
van Amelrooij-Baljé uit Leimuiden. Vanaf het moment van hun
kennismaking is er een klik. Ze besluiten hun krachten te bundelen en als er een geschikte ruimte in Roelofarendsveen op hun
pad komt, is Lief Begin een feit.

Tekst: Alice Bakker		

Redactionele samenwerking

VOORBEREID BEVALLEN

Lief Begin staat voor de start van een nieuw leven. Voor
zwangere of net bevallen vrouwen en voor baby’s bieden Kim
en Denise verschillende behandelingen aan. Zo kun je bij hen
terecht voor zwangerschapsbegeleiding, zwangerschaps
massage en bevallingsvoorbereiding waardoor je goed voor
bereid, positief en ontspannen aan de bevalling begint. Na je
bevalling ben je bij hen welkom voor een ontspannende massage voor jezelf of je baby. Ging je zwangerschap of bevalling
anders dan je had verwacht? Dan kunnen zij je helpen om dit te
verwerken.

‘In mijn eentje
maakte ik verre
fietstochten
naar Santiago
de Compostella,
Rome en
Barcelona’

‘Vroeger was ik een introvert
kind en vond ik mijn geluk vaak
in fantasieën en dromen. Toen
ik ouder werd, kwam ik erachter
dat je met dromen en mijmeren alleen in de maatschappij
niet veel verder komt. Daadkracht bleek het middel om je
brood te verdienen. Hierdoor
had ik het heel lang heel druk
en kwam geluk op de tweede
plaats. Totdat ik ouder werd
en besefte dat ik meer moest
genieten. Zodoende maakte ik
in mijn eentje verre fietstochten naar onder meer Santiago de Compostella, Rome en
Barcelona. Ik ging het leven
meer op afstand beschouwen
en kwam steeds meer los
van de drukke hectiek van het
dagelijkse leven.’

Margriet Lautenbach:

‘Ik ben een familiemens en
mijn familie maakt mij dolgelukkig. Maar ook van het
strand kan ik genieten. Vooral
in het najaar en in de avonden.
Dat stoere en ruige, ik ben er
dol op. Ik voel me dan helemaal ontspannen.’

WARM WELKOM

Zodra je bij Kim en Denise de praktijk binnenstapt, ervaar je rust,
word je je bewust van wie je bent en kom je los van de hectiek
van alle dag. Denise is voor de mentale begeleiding, Kim voor
de massages. Dat ze allebei nog steeds op de afdeling verloskunde werken, wordt door cliënten als fijn en veilig ervaren. De
behandelingen zijn apart te boeken, maar Lief Begin biedt ook
all-in trajecten aan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van
bevallingsvoorbereiding in kleine groepjes. Kortom: Lief Begin is
dé plek voor een warme start.
Meer weten? Kijk op www.liefbegin.nl.
Lief Begin

Kim 06-2171 4101

Sotaweg 134c Roelofarendsveen

Denise 06-2814 4077
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Dammes en Nell van der Poel

Nell: ‘Ik ben gelukkig wanneer ik wakker word en de zon schijnt
door het raam, maar ook wanneer ik tuinier en alles er weer netjes en keurig uitziet. De kleuren van de natuur maken mij blij.’
Dammes: ‘Er zijn veel dingen die mij gelukkig maken. Wanneer ik
mijn duiven zie vliegen bijvoorbeeld, of als ik de geiten hoog op
het plateau van de trap nieuwsgierig naar de menigte zie kijken.
Als het met de kinderen en kleinkinderen goed gaat. Dat wij nog
samen zijn. En ook word ik elke dag blij van mijn borreltje.’

06-12-2021 13:42

Stoer geluk

Da’s pas stoer!
Hier! vroeg lukraak aan enkele inwoners van
Kaag en Braassem wie of wat zij stoer vinden.
Van zichzelf, of wellicht van iemand anders.

Natasja van der Meer:

‘Wat ik stoer vind? Ik wil ooit
wel een keer uit een vliegtuig
springen. Kilometers hoog,
terwijl de wind je om de oren
vliegt. Wachtend op het moment dat de parachute uitgaat
en je uiteindelijk weer op de
grond land. Dat lijkt me gaaf.’

Tekst: Ris Dobbe.
Beeld: privébezit.

Ilone Meijer:

‘Persoonlijk
ben ik trots op het feit ik de
Rotterdamse marathon heb
gelopen en dat mijn dochter,
toen zij jong was, keepster is
geweest in een jongensteam.
Ook mijn mannetje Klaas vind
ik onwijs stoer. En sowieso
alle mensen die alles achter
zich durven te laten en een
nieuw leven in het buitenland
opbouwen.’

‘Mijn dochter keepte toen zij jong
was al in een jongensteam’

Tristan Muller:

Jack Geerlings:

‘Mijn moeder en haar man hebben afgelopen jaren al vier blindengeleidehonden grootgebracht. Mano, Dayson, Timon en Orris
zijn uiteenlopend ingezet als hulphond en blindengeleidehond.
Ik vind het stoer dat ze elk jaar weer besluiten om een pup in
huis te nemen en dat ze die opvoeden volgens het programma
van de KNGF. De vijfde hond is inmiddels geboren en is vorige maand in Nieuwe Wetering komen wonen. Totdat hij groot
genoeg en geschikt is om naar school te mogen.’

‘Elk jaar weer voeden ze een pup
op tot hulphond. Knap hoor!’

‘Als sportfanaat heb ik geen andere keus
dan voor een stoer sportmoment te kiezen. Het eerste wat mij
te binnen schiet, is de prachtige overwinning van mijn wielerheld
Mathieu van der Poel in de tweede etappe van de Tour de France
dit jaar. Met een aanval op zowel de eerste als de tweede passage van de Mûr-de-Bretagne pakte Mathieu niet alleen de etappe
winst, maar ook de prestigieuze gele trui. Wij waren later die
week aanwezig om hem vooruit te schreeuwen in zijn gele trui!’

Noah Hartog: ‘Na een
lange week werken eindelijk
het weekend in gaan en met
mijn vrienden op pad gaan om
een biertje te doen. Dat maakt
me echt gelukkig. Elke zaterdag voetballen we met z’n
allen. En daarna gaan we de
derde helft in. Om vervolgens
‘s avonds met elkaar de kroeg
onveilig te maken. Daar kijk ik
elke week weer naar uit.’
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Voor iedereen
een plekje?
Onbekend maakt onbemind. Als dat érgens voor geldt, is het voor
een bijzondere woonvorm waar de gemeente Kaag en Braassem
al sinds 2018 een geschikte plek voor zoekt. Eenvoudige huisjes,
bedoeld voor Kaag en Braassemers die ergens de weg zijn kwijt
geraakt in hun leven, uitbehandeld zijn bij een psychiatrische
inrichting en nu noodgedwongen op straat wonen.

T

ot nu toe is Leiden als centrumgemeente verantwoordelijk voor
de opvang van deze mensen.
Maar dat verandert: vanaf januari 2022
moet elke gemeente het lokaal oplossen. Dus ook Kaag en Braassem moet
hier ruimte voor creëren. De zoektocht
naar een goede plek voor de woonvorm wordt daarmee steeds urgenter.
Tijd om nu eens goed uit te leggen wat
de bedoeling is, vindt de gemeente.
Wethouder Petra van der Wereld en
Emmy Klooster, directeur bij de maatschappelijke opvangorganisatie De
Binnenvest leggen uit voor wie de
huisjes zijn, welk soort plek men zoekt
en waarom het nodig is.

Niet crimineel

‘We hebben een zorgplicht voor ál onze
inwoners, dus ook als het minder goed
met hen gaat. We kunnen mensen met
een zwaardere zorgvraag niet de rug
toekeren. We leven niet in een perfecte
wereld, maar wel in een wereld waar
iedereen erbij hoort’, legt Petra uit.
‘Er zijn veel misverstanden over de
toekomstige bewoners van de bijzondere woonvorm. Het gaat niet om mensen met crimineel gedrag. Het kan bij
wijze van spreken om de dochter van je
buurvrouw gaan of om je eigen vader.

Mensen waarvan je denkt: zij moeten
ook een plekje hebben. Ze horen bij
ons en we begrijpen dat ze een andere, prikkelarme ruimte nodig hebben,
zodat ze zichzelf kunnen zijn.’

Rustig gebied

Het is de bedoeling dat de bijzondere
woonvorm op een plek komt te staan
aan de rand van de gemeente, in een
rustig gebied. Dit omdat de bewoners
bijzonder gedrag vertonen op het
moment dat er te veel prikkels zijn.
‘Het gaat absoluut niet om luxe huisvestiging’, legt Emmy uit. ‘Het gaat
om een kleine wooncontainer op een
rustige plek. Een plek waar onze
mensen zogenoemde ‘aandachtsvolle
bemoeizorg’ toepassen. Dat betekent
dat we er elke dag zijn en ook regels
instellen. Bewoners mogen niet zomaar
bezoek ontvangen, na een bepaalde tijd
moet het rustig zijn. De meeste cliënten
hebben hulp van een budgetbeheerder
of bewindvoerder en beschikken daardoor over zak- en kleedgeld. We zorgen ervoor dat ze goed eten en dat hun
woningen er opgeruimd uitzien. Maar
let wel: de woonvorm is geen gevangenis.’ Maar wanneer wordt er wel een
grens bereikt? ‘Als het na waarschuwen echt niet gaat, wordt men terug

gehaald naar de dag- en nachtopvang
bij De Binnenvest. Daar blijven ze dan
een week, of zo lang als nodig is.’

Ze wachten al lang

Over de scheve huisjes, zoals ze in de
volksmond worden genoemd, gaan
nogal wat verhalen rond. Zo kreeg
Petra bijvoorbeeld de reactie dat mensen met onaangepast gedrag in deze
krappe woonmarkt met nauwelijks
genoeg (huur)woningen ‘zomaar’ een
huis krijgen. ‘Dat is zeker niet het
geval, je komt hier niet zomaar voor
in aanmerking. Dan is er echt wel iets
met je aan de hand. Veel van deze mensen wachten ook al meer dan tien jaar
op woonruimte. In de tussentijd verblijven ze óf bij De Binnenvest, óf op
straat, óf in een sociale woning waar
ze veel overlast veroorzaken en juist
daarom eruit moeten.’
De containerwoningen moeten nu
eerst worden gerealiseerd. Opvangorganisatie De Binnenvest heeft veel
ervaring met de woonvorm en de
begeleiding van de bewoners en kent
succesverhalen in de omgeving.
Emmy: ‘Ze staan bijvoorbeeld al in
Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk
en Noordwijk. We hebben contact met
mensen uit de buurt van de huisjes.
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Sociaal
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

Men ervaart de bewoners veelal als
goede buren. Nee, het zijn geen mensen waar je een kopje suiker bij leent
en dat komen ze bij jou ook niet doen.
Ze zijn behandeld voor een psychische
ziekte en hebben onze begeleiding
nodig.’ Petra: ‘Als zij in een sociale
woning in een wijk terechtkomen, zijn
ze soms reden tot overlast door bijvoorbeeld verzameldrang of geluidsoverlast. Wonen ze wat verder van de wijk,
dan zijn er minder problemen.’ Emmy:
‘Bewoners van scheve huisjes zijn
zelfredzaam, maar hebben een zekere
mate van rust nodig. Alleen door overprikkeling vertonen ze wangedrag.’

Niet in je achtertuin

Een eerdere zoektocht naar een
geschikte plek in de gemeente leverde een top tien op. Uiteindelijk werd
een plek in Rijnsaterwoude volgens
alle criteria als de best passende plek
bestempeld. ‘Bewoners dachten daar
anders over’, vertelt Petra. ‘Zij zagen

hun recreatiegebied verdwijnen. Ik
ben met tegenstanders gaan wandelen en heb met hen gesproken over
het traject. ‘Waarom vraag je niet aan
inwoners om, met de criteria die erbij
horen, een plek aan te wijzen waar het
wel passend kan zijn’, zeiden zij. Dat
doen we nu. Dat niet iedereen zoiets
in zijn achtertuin wil, begrijp ik. Maar
of het nu over windmolens gaat, over
zonnepanelen of over mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme
woonomgeving, we moeten er een plek
voor vinden. Ik snap ook dat inwoners
hier zorgen over hebben en die ergens
kwijt willen, ik ben altijd bereid te luisteren. Bel of mail mij voor een afspraak,
ik kom graag langs.’

DENK MEE!

Op dit moment is de gemeente
Kaag en Braassem druk bezig met
het zoeken naar een geschikte
locatie voor twee bijzondere woon
plekken. Plekken die geschikt zijn
voor inwoners met behoefte aan
een prikkelarme omgeving. Ook
jij bent van harte uitgenodigd om
een locatie beschikbaar te stel
len of een locatievoorstel te doen.
Niet alleen nog te ontwikkelen
locaties zijn een optie, wellicht is
een bestaand gebouw dat ook. De
criteria? Een locatie die rust kan
bieden, maar niet al te ver is ver
wijderd van voorzieningen zoals een
supermarkt en bushalte.
Heb jij een goed idee, ken je een ge
schikte locatie of ben je in bezit van
bijvoorbeeld een stuk grond? Neem
dan contact op met de gemeente.
Mail naar info@kaagenbraassem.nl
of bel 071-332 7272. Dat kan tot en
met 31 januari 2022.
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Welkom in onze Kiosk
Elke vrijdag en zaterdag geopend voor het
afhalen van verse broodjes voor de lunch en
vanaf 16:00 uur overheerlijke Grillmenu’s.

Sparerib
menu:
Portie spareribs

Voor al uw schilderen behangwerk!

Groencentrum

Eigengemaakte
kerststukken,
(kerst) boeketten,
bloemenabonnementen
en afscheidsbloemen.

1695

knoflooksaus, gebakken krieltjes
rauwkostsalade &
stokbrood met kruidenboter

Wij staan het
hele jaar voor u klaar!

Hamburger
menu:
Broodje hamburger,

995

gebakken krieltjes &
rauwkostsalade

Fijne kerstdagen en
een gezond 2022.
Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

BESTEL WWW.DIRECT.KEURSLAGERIJVANDERMEER.NL
!
ONLINE Openingstijden: vrijdag-zaterdag 10:30 - 19:30 uur
Noordplein, Roelofarendsveen

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

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Ga naar de notaris aan het water.
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A

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

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

Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn echtgenote
en medewerkers, fijne kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2022 toewensen.
Heeft u vragen? Bel of mail mij gerust.

• Oprichten van stichting
of vereniging
• Overdrachten
• Hypotheken

Notariskantoor von Hertzberg | www.vonhertzberg.nl | Veerstraat 38 2377 AP Oude Wetering | 071 3319115
AdvVonHertzberg_2020.indd 2
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De week van...
In deze rubriek staat iedere
editie van Hier! een ondernemer
van Winkelhart Roelofarendsveen
in de picture.
Deze keer: John van der Meer,
samen met broers Patrick en
Marco eigenaar van Keurslagerij
Van der Meer.

Maandag

De wekker staat vroeg, want al om half
zes begint de werkdag. We willen ervoor
zorgen dat voor half negen de toonbank
weer is gevuld, als de klanten komen.
In de middag ga ik vaak naar het
Veenderveld. Daar heb ik overleg met
m’n twee broers, Patrick en Marco. Later
sluit ik nog even aan op het Noordplein.
Om half zeven sluit de winkel.

Dinsdag

Als ik om zes uur be
gin, is Wil, een van
onze toppers, al in
de winkel. Vandaag
ben ik er de hele da
g. In de avond heb
ik een bijbaantje als
chauffeur; een
van onze kinderen
gaat altijd wel
ergens trainen.

Vrijdag

Woensdag

l even opstarten,
Ik help de winkel we
je dag. Vaak ga ik
maar dit is mijn vri
hardlopen. Op deze
sporten: ﬁetsen of
n onze kinderen
dag heeft geen va
sport. We proberen
verplichtingen qua
l
doen en in elk geva
vaak iets leuks te
r te eten.
gezellig met elkaa

Zaterdag

Donderdag

Vandaag staat in de winkel veel in het
teken van het naderende weekend. We
nemen door wat er voor de catering
gedaan moet worden. In de winkel willen we op vrijdag en zaterdag iedereen
verrassen met lekkere specialiteiten.
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Vrijdag is een van de
drukste dagen in
de week. Sinds kort
hebben we ook een
kiosk aan de achte
rkant van ons pand
.
Deze kiosk wordt gro
tendeels gerund do
or
Kevin, mijn neef, en
Reinier, een van on
ze
vrolijkste collega’s.
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Zoek je een leuk
lokaal cadeau?
Haal De Veense
Bon bij Veenerick
en First Lady.
Te besteden bij
alle leden van
Winkelhart
Roelofarendsveen.

Op de hoogte blijven van acties en activiteiten van de winkeliersvereniging?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
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Stoer
Tekst: Meg van der Hoorn
Beeld: Miranda Castelein

Sterk
werk
Sterk, krachtig, kordaat: noem een
synoniem van ‘stoer’ en deze vrouwen zijn het.
Op hun werk welteverstaan.

Al van jongs af aan is JENNIFER VAN
MAURIK (34) gebiologeerd door vrachtwagens. Haar vader werkte in de bouw
en tijdens de bouwvak vroeg haar vader
bij uitzendbureau Randstad nog weleens om ritjes met de vrachtwagen. Die
duurden vaak een tot twee weken. De
zevenjarige Jennifer ging toen al mee
en vond het fantastisch. Toen ze – jaren later – stopte met haar opleiding
in de zorg, was het haar vader die een
vacature in de krant vond: opleiding tot
chauffeur en twee jaar baangarantie.
Dáár begon de chauffeurscarrière van
Jennifer. ‘Inmiddels werk ik bij Dobbe
Transport. Toen ik hier net begon, reed
ik alleen maar in Nederland. Ik had eerder al wel ritten gemaakt naar het buitenland, maar had inmiddels ook een
vriend die thuis op me zat te wachten.’
Toch kroop het bloed waar het niet gaan
kon. Wat begon met een enkele rit naar
Frankrijk, is inmiddels opgelopen tot
grote regelmaat.

SCHUNNIGE GRAPPEN

Vrouwelijke collega’s komt ze zelden
tegen. ‘Soms zie ik er een bij het
laden en lossen. Dan zwaaien we even.’
Volgens Jennifer komt het, omdat de
chauffeurswereld een echte mannenwereld is. De mannen die ze tegenkomt,
gedragen zich soms anders als ze ergens binnenkomt. ’De schunnige grappen blijven achterwege en ze passen
zich aan. Soms is dat jammer; ik kan
namelijk prima met ze meepraten!’
Bij sommige tussenstops voelt Jennifer
zich weleens onveilig. ‘Dan sta je langs
de weg en zie je andere chauffeurs naar
jouw truck kijken. Ik sluit dan maar snel de
gordijnen en doe de deur van de cabine
extra goed op slot. Soms haal ik ook de
gordel nog door de hendel heen. Op die
manier creëer je je eigen veilige bubbel.’
Omdat die bubbel soms best eenzaam
kan zijn, vindt Jennifer het belangrijk dat
andere meiden die dit willen zich goed
bedenken of ze alleen kunnen zijn. Ook
is de luxe soms ver te zoeken. ’Soms is
een kom cup-a-soup mijn avondeten.
Het leven van een vrachtwagenchauffeur gaat niet altijd over rozen.’
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De boerderij van ELLEN SCHRAMA
(52) is een echte vrouwenonderneming. Ellen runt de boerderij samen
met haar dochter, haar jongste zoon
en een medewerkster. Het boerenleven betekent voor de familie vroeg
uit de veren. Zo moeten de koeien
twee keer per dag op vaste tijden
worden gemolken en houdt Ellen
zich vijf dagen in de week bezig met
kaas maken. ‘De grasoogst in de
zomer, een koe die hulp nodig heeft
bij het kalven of een ziek dier: een
dag is nooit saai, er is altijd wel wat
te doen’, vertelt ze in de kantine van
de boerderij, terwijl ze uitkijkt over de
tweehonderd koeien.
Ellen groeide op op een boerderij en
was nooit een echt poppenmeisje.
Het lag dan ook voor de hand dat zij
naar de middelbare landbouwschool
zou gaan. ‘Niet direct met de intentie om ook echt boerin te worden,
hoor. Dat kwam pas toen ik mijn man
leerde kennen. Zo rolde ik erin. Het
gaf ons de mogelijkheid om samen
de schouders eronder te zetten. Vorig jaar is mijn man helaas gestorven
en moeten we het zonder hem doen.’

‘Zelfs nu nog komen
sommige vertegenwoordigers
bij mij vragen naar ‘de baas’’

VIES WORDEN

Daar waar haar zoon het voeren voor
zijn rekening neemt, is het melken
op de boerderij echt vrouwenwerk
geworden. ‘Dat is binnen de boerenwereld niet gebruikelijk. Van oorsprong melken de mannen en maken
de vrouwen de kaas.’ Voor sommige
boeren is het ook echt even wennen
dat een vrouw hier de zaak runt. Door
de tijd heen is het wel wat normaler
geworden. Maar zelfs nu nog komen
sommige vertegenwoordigers bij mij
vragen naar ‘de baas’. Die kijken dan
wel even gek op als ik zeg dat ze die
gevonden hebben.’
Het werken en leven in een mannenwereld vindt Ellen niet echt moeilijk.
‘Bij boerenvergaderingen zitten er
wel meer mannen dan vrouwen om
de tafel, maar dat schrikt me zeker
niet af. Als boerin moet je gewoon
je schouders eronder zetten én niet
bang zijn om vies te worden!’
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MIREILLE VEEN (28) valt bij de vrijwillige brandweer, ironisch genoeg, onder
‘de manschap’. Dit betekent dat ze achter in de brandweerwagen zit. Ze rukt
mee uit wanneer incidenten en ongevallen plaatsvinden. ‘Dat kan van alles
zijn: branden, waterongevallen, maar
ook dieren in nood.’ Haar man zit ook
bij de brandweer. ‘Hij zat er al bij toen
ik hem leerde kennen. Ik vond het destijds al interessant. Ik was nog maar
zestien jaar en daarmee te jong om ook
bij de brandweer te gaan. Eenmaal oud
genoeg was er een tekort aan personeel bij onze kazerne in Leimuiden.
Toen ben ik gestart met de brandweeropleiding, samen met mijn goede vriendin Stephanie Vergeer. Daar
bleek dat dit vak goed bij mij paste.
Waar iedereen naar buiten gaat bij een
brand, gaan wij juist naar binnen. Ik
houd wel van die actie. Dat geeft me
een kick.’ Mede daarom is het volgens
Mireille een bijzonder beroep. ‘Als je
een brandend gebouw binnengaat, weet
je gewoon niet wat je aantreft.’

TE GROTE BLUSPAKKEN

Ze vindt het niet gek dat er weinig vrouwen bij de brandweer zitten. ‘Van oudsher is de brandweerkazerne een echte
mannenwereld. Daarom denk ik dat
veel vrouwen niet eens dénken aan de
mogelijkheid. Aan de andere kant is dit
werk ook weer niet voor elke vrouw weggelegd. Je moet namelijk wel van actie
houden. De meeste mannen die ik op de
werkplaats ontmoet, zijn positief over
de integratie van vrouwen in de kazerne. Alleen tegenover brandweermannen
die wat meer van de oude stempel zijn,
moet ik me soms wat meer bewijzen.
Dat is soms wel vervelend.’
En dan dat bluspak, ook dat is nog niet
echt ingesteld op vrouwen. Mireille:
‘Ze hebben bijna geen kleine maten.
Na een grote brand komt er altijd een
wagen met schone bluspakken. Daar zit
zelden een kleine maat bij. Mijn pak
moet daarom altijd maar snel heet
gewassen worden.’
Overweeg jij als vrouw misschien ook
om dit werk te doen? De tip van Mireille:
‘Kom eens langs op maandagavond,
onze oefenavond.’
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Als je nieuwe kozijnen laat plaatsen,
verwacht je misschien niet meteen dat
er een vrouw voor je deur staat. Toch
heb je kans dat je monteur CYNTHIA
DE JONG (34) treft. Na een opleiding
voor timmervrouw ging zij eerst aan
het werk bij een ander bedrijf. ‘Daarna heb ik m’n cv op internet gezet en
al gauw werd ik gebeld door Ploeg
kozijnen. Deze baan kwam dus eigenlijk een beetje op mijn pad.’
Een dag begint voor Cynthia vaak in
Nieuw-Vennep, bij het distributiecentrum. Daar haalt ze de aanhanger met
de kozijnen op om vervolgens direct
naar de klant te gaan. ‘Eerst moeten
de oude kozijnen worden gesloopt.
Pas daarna kunnen we de nieuwe erin
gaan zetten.’ Over het feit waarom er
zo weinig vrouwen in het vak zitten, is
ze duidelijk: ‘Er zijn veel mensen die
denken dat het heel zwaar werk is.
Dat valt op zich wel mee. Er zijn weleens zware momenten, zoals wanneer
je een kozijn moet verplaatsen, maar
over het algemeen is het te overzien.
Ik moet daar wel bij zeggen dat ik niet
anders gewend ben. Ik heb altijd al
met mijn handen gewerkt.’

‘Ik houd ervan om
met m’n handen
te werken.
Dat geeft voldoening’

EVEN WENNEN

Het timmermansvak is haar op het lijf
geschreven. ‘Ik houd ervan om met
mijn handen te werken. Je hebt gelijk
resultaat, dat geeft voldoening.’ Dat
ze in het vak veel mannen tegenkomt,
daar heeft ze geen last van. ‘Ik ben niet
anders gewend. De mannen moesten
er in het begin wel even aan wennen,
maar ze waren wel heel netjes om me
heen. Na verloop van tijd vervaagt dat
allemaal wel een beetje, hoor.’
Inmiddels is ze in het team van Ploeg
kozijnen ‘one of the guys’. Voor de
klanten is soms nog steeds even wennen als Cynthia de werkvloer opstapt.
‘Zij vinden het speciaal. Als je binnenkomt, hoor ik nog weleens ‘Oh wat
leuk, een vrouw! Is dat niet zwaar?’ Ik
lach er altijd maar om. Voor andere
mensen, man én vrouw, die dit beroep
misschien overwegen, heeft Cynthia
nog een tip: ‘Als je het leuk vindt, ga
er dan gewoon voor! Je zult zien: dan
komt het helemaal goed.’
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Mijn Kaag & Braassem
Sien Bax (19) is geboren, ging naar school
én werkt in Roelofarendsveen. Ze is
net voor zichzelf begonnen als kapster.
Waarom Roelofarendsveen?

‘Ik ben hier geboren en getogen, ik vind Roelofarendsveen
gewoon een heel leuk dorp om in te wonen. Ik heb alles
hier: mijn familie, vrienden en vriendinnen en sport. Ik zou
nergens anders willen wonen.’

Haags uitstapje (1)

‘Op mijn zestiende ben ik in Rijswijk naar de Nederlandse
Kappersakademie gegaan. Ik wilde namelijk, net als mijn
moeder Marleen, al van jongs af aan mijn eigen kapsalon
openen. Die opleiding duurde twee jaar. Megapittige jaren,
doordat ik nauwelijks vakantie had. Ik moest elke dag van
negen tot vijf naar school en ook nog eens anderhalf uur heen
én weer terug met het ov. Maar ik heb er ook megaveel geleerd.
Na een jaar werken in het Winkelhof in Leiderdorp begon het te
kriebelen. Ik wilde graag mijn eigen kapsalon openen. Dat lukte
op 1 september van dit jaar, toen ‘Bij Sien’ open ging.’

1

2

Lekker veel sportverenigingen (2)

‘Qua sportverenigingen heb je hier veel keuze. Ik heb altijd
gevoetbald bij WVC, zoals het toen nog heette. Dat kon ik later
niet meer combineren met de Kappersakademie. Maar als de
meiden van mijn oude team spelers te kort hebben, doe ik nog
weleens mee. Superleuk! Ook ben ik regelmatig te vinden in
sportschool Hart4Health of op de tennisbaan.’

2

Dansen? Dat kan hier niet (3)

‘Wel vind ik het jammer dat er geen leuke uitgaansgelegenheid
is die elke zaterdag open is. Een plek waar je lekker heel de
avond kunt dansen. Corona gooit nu natuurlijk extra roet in het
eten, maar toch: er mogen daarna wel vaker leuke dingen voor
mijn leeftijd worden georganiseerd. Want om uit te gaan, moeten we altijd verderop; naar Leiden of Noordwijk bijvoorbeeld.
Dat is het enige wat ik mis in Kaag en Braassem. Gelukkig heb
ik een superleuke vriendinnengroep, waarmee in deze rare tijd
elk weekend toch leuke dingen doe.’

Ideeën door verveling (4)

‘Ik ben niet alleen kapster, maar run, samen met mijn moeder,
ook een kleine Airbnb. Toen we in december vorig jaar voor de
tweede keer in lockdown gingen en we ons als kapsters stierlijk
verveelden, zijn we leuke ideeën gaan bedenken. In januari zijn
we begonnen met het opknappen en inrichten van het voorhuis
en in februari gingen we open. De kapsalon is zes dagen per
week open en de Airbnb gaat 24/7 door. Ja druk is het wel,
maar geen dag is hetzelfde. Ik zou niet anders meer willen.’

3
4
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CDA Kaag en Braassem stelt voor:

Thijs Mooren…

Tekst: Alice Bakker

Redactionele samenwerking

…woont met zijn partner en drie kinderen in Hoogmade. Met zijn
familie runt hij een melkveebedrijf; hij is verantwoordelijk voor de
boerenkaas. Sinds acht jaar zet hij zich als raadslid in voor het CDA.
Zuinig zijn op het mooie gebied waarin
we wonen, dat vindt Thijs belangrijk.
Een van de redenen dat hij koos voor
het CDA is daarom het rentmeesterschap dat bij de partij heerst: samen
ben je verantwoordelijk voor het milieu
en de natuur. ‘Een unieke locatie met
veel recreatie, landbouw en natuur’
noemt Thijs onze gemeente. ‘Als Kaag
en Braassem moeten we ervoor zorgen
dat die natuur niet opgeslokt wordt
door onze buren waardoor zij de lusten
en wij de lasten krijgen. Stel, Leiden of
Alphen aan den Rijn wil aan de rand
van de stad een nieuwbouwwijk neer-

zetten, dan krijgen wij de infrastructuur op ons bord. We hebben goud in
handen qua buitengebied, dat moeten
we koesteren en meer beschermen. In
de onderhandelingen moeten wij onze
rug recht proberen te houden, om ons
mannetje te staan. Groen dat weg is,
komt nooit meer terug.’
Een ander punt waar het CDA volgens
Thijs stoere beslissingen in neemt, is
de verkeersveiligheid. ‘We zijn voorstander van ﬁetspaden apart van de
wegen. Als dat niet kan in elk geval
in een aparte kleur, zodat het onder-

www.cda.nl/zuid-holland/kaag-en-braassem
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scheid duidelijk is voor alle verkeer.
We hebben zoveel ﬁetsende jeugd naar
de middelbare scholen. Daarnaast
moeten we zorgen voor goed onderhouden wegen, zodat de veiligheid
voor alle verkeersdeelnemers blijft gewaarborgd. Niet voor niets hebben wij
aangekaart dat het Zuideinde in Hoogmade aangepakt wordt. Het wordt er
nu veiliger gemaakt voor ﬁetsers. Ook
het Zuideinde in Roelofarendsveen en
de Herenweg in Leimuiden hebben we
voor reconstructie onder de aandacht
gebracht. Het is belangrijk dat daar
tijdig budget voor wordt vrijgemaakt.’

cdakaagenbraassem@gmail.com 06-5467 7483
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Bedrijf
Tekst: Alice Bakker

Hoffelijk onthaald

In september gebeurde er bij De Carpentier-Mooren Groep iets
zijn bedrijf in 1921. Dat maakt dat
fusiebedrijf nu honderd jaar bestaat.
bijzonders. Het bedrijf kreeg van koning Willem-Alexander het
Predicaat Hofleverancier. Bijzonder, want zoveel zijn er niet in de regio. MEER DAN PLANKEN
Hofleverancier, wat houdt dat eigenlijk in? Op de website van het Koninklijk Huis kun je lezen dat ‘de koning het
recht tot het voeren van het Koninklijk
wapen met de toevoeging ‘hofleverancier’ toekent aan ondernemingen die
een vooraanstaande plaats innemen in
hun regio.’ Wat dit betekent voor je bedrijf, vroegen we aan Hein Jan Mooren,
algemeen directeur van De CarpentierMooren Groep. ‘Ik ben er echt trots op.
Het straalt betrouwbaarheid uit en is een
erkenning voor ons vakmanschap en
ondernemerschap.’

WERELDWIJD IMPORTEREN

De Carpentier-Mooren Groep bestaat uit
drie groothandels in hout- en bouwmaterialen (in Roelofarendsveen, Aalsmeer en
Wormerveer), een import- en distributie
bedrijf, een showroom met keukens
en wonen en bouwmarkt Karwei op de
Lasso-Zuid. Je kent het wellicht van
CarpentierMooren Bouwplein, met het
pand aan de A4 op het Veenderveld, waar
ook een vestiging met professionele ijzer-

waren is gevestigd. Hein Jan: ‘We leveren
een breed pakket aan hout- en bouw
materialen. Van fundering tot nokvorst.
We importeren wereldwijd en hebben een
distributiefunctie in de Benelux voor collega-handelsbedrijven.’

VELE GENERATIES

Hein Jan is de tweede generatie Mooren
in het bedrijf, dat in 2009 fuseerde met
houthandel Carpentier uit Aalsmeer. De
twee bedrijven hadden al een band die
ver terugging en de fusie was een logisch
gevolg. De vestiging in Wormerveer komt
voort uit de overname van Houthandel
Gorter in 2010. Mede-directeur Henk de
Carpentier is de derde generatie in het
bedrijf. Waar Henks opa en Hein Jans vader beiden begonnen als eenmansbedrijf,
staan de heren nu aan het roer van een
gezond, koninklijk bedrijf met 179 medewerkers in dienst. ‘We doen het met zijn
allen’, vertelt Hein Jan. ‘Dat is onze cultuur.
Iedereen is belangrijk bij ons, daardoor is
de betrokkenheid groot.’ Henks opa en
naamgenoot Henk de Carpentier startte

het

De tak in Roelofarendsveen is nog niet zo
oud. Houthandel Mooren werd in 1955
opgericht door Thijs Mooren, de vader van
Hein Jan. In 1985 begon Hein Jan bij de
houthandel, waar hij als kleine jongen al
vaak rondliep. ‘In 1989 zag ik dat er ruimte
in de markt was voor een bouwmarkt in
Roelofarendsveen. Ik startte een vestiging
van Karwei, waarmee direct een duidelijkere lijn kwam in de consumentenhandel
en de zakelijke markt.’ Alle stappen die
Hein Jan zakelijk gezien zette, maakten
dat het bedrijf steeds groter werd. ‘Het
was niet meer alleen een plank verkopen.
Het assortiment is in de afgelopen jaren
heel hard gegroeid. Maar met de juiste
mensen op de juiste plek en met de juiste
kennis zijn we een volwaardig gesprekspartner voor ál onze klanten.’

De officiële uitreiking van het
Predicaat Hofleverancier vindt vooralsnog plaats op 22 december door
de commissaris van de Koning van
Noord-Holland en de burgemeester
van Aalsmeer.
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Mooie herinnering

Tekst: Niko van Brussel. Beeld: privébezit.

Cok en het café
Cok de Konink zal vast niet de enige zijn die zijn toekomstige vrouw in een café heeft ontmoet. Cok was geen ‘Veender’, hij kwam uit Voorburg en werkte in de bouw als metselaar. Midden jaren 60 bouwde hij met vijf man de werkplaats
van Broekhuizen slaapzakken, niet ver van café De Haven.
RinekeAkerboom werkte daar in het café van haar ouders.
Rineke: ‘Ze kwamen hier ‘s ochtends om acht uur hun brood
opeten en koffiedrinken en ’s middags ook soep. Dat hebben
ze wel een halfjaar gedaan. Cok was weleens wat later, omdat hij naar de fysio moest en dan kwam hij alleen. Ik zette
dan koffie, we kletsten een beetje en toen zei hij: ‘Zullen we
een keertje uitgaan?’ Ik dacht wel: hè; hij was tien jaar ouder,
maar zo is het begonnen.’ Van het een kwam het ander. Ze
trouwden en in 1970 werd de eerste van drie kinderen geboren. Een huis zoeken hoefde niet, want vader Leen Akerboom had een oud huisje op de Witte Singel opgeknapt, waar
hij later zelf zou gaan wonen. Daar konden ze in. Toen het
tweede kind werd geboren, waren ze aan het kijken naar een
ander huis. Wat ze niet wisten, was dat Leen Akerboom in
de man van zijn dochter een geschikte opvolger zag. En zo
geschiedde. In 1976 was de overdracht, maar eerst moesten
diploma’s worden behaald. Overdag werken in de bouw en ’s
avonds leren voor je middenstand (bij de Fransche Brug) en
het vakdiploma cafébedrijf (bij de L.O.I.).
Dat was een grote verandering. Niet alleen de verhuizing
van de Witte Singel naar de bovenverdieping van het café,
maar ook van bouwvakker naar kastelein. Ook voor het café:
van oude klanten, dat waren er niet zo veel meer, naar de
nieuwe generatie. Het begon in 1977 met een gezelschap dat
zich DDO (Door Dorst Ontstaan) noemde. Die wilden ook wel
biljarten in dat café aan het haventje en zij werden de eerste
‘stamgasten.’ Dat gezelschap werd steeds groter, dus er werd
ook geklaverjast, gebonaakt en niet te vergeten bier gedron-

ken. In 1979 had de DDO-band daar z’n eerste optreden. Het
was het begin van de kermistraditie ‘bij Cok en Rineke’. Voor
DDO-ers een tijd om nooit te vergeten, of zoals Leo Bakker
het omschrijft: ‘Een perfecte beschrijving van het paradijs.’
Het werd steeds drukker. Helemaal feest werd het toen een
tweede gezelschap (de Stamgasten met een hoofdletter)
zich aandiende. Wat begon met spijkerslaan en sprietlopen
werd een grandioos waterspektakel, dat honderden inwoners naar het haventje trok. Dat vroeg om intensieve samenwerking waarbij je elkaar beter leert kennen. Stamgast Peter
Hoogenboom: ‘Cok was een ontzettend aardige, kalme man,
met pretogen en gortdroge humor in onvervalst Haags. Hij
werd voor ons een vriend, die een vaderlijk tikje kon uitdelen.’
Cok heeft zijn oude vak nooit helemaal verlaten. Sterker: het
kwam goed van pas in het café en later de bouw van zijn
eigen huis niet ver daarvandaan. In de loop der jaren is er
veel verbouwd. Cok verplaatste de bar en verhoogde het buitenterras. Het biljart, waar ooit de mandflessen jenever en
brandewijn onder hadden gestaan, bleef, maar kon nu volautomatisch in de kelder zakken. In zijn vrije tijd bouwde hij
ook een prachtige sloep. Die kwam goed van pas toen hij in
2014 het café overdeed aan dochter Wendy en schoonzoon
Don. Rineke en Cok gingen graag met de camper op vakantie
naar Noorwegen en Denemarken en raakten bevriend met
een stel uit Zeeland. Cok ging daarmee ook zeevissen, want
hij was een echte visser. Die sloep heeft hij dit voorjaar nog
helemaal geschilderd. Cok was geen man om stil te zitten.
Achter de bar stond hij allang niet meer, maar hij kwam nog
wel in het café om te biljarten. En als er wat verbouwd of opgeknapt moest worden. De gemetselde muur bij de nieuwe
wc’s was dit jaar zijn laatste klus. Cok was al langer ziek,
maar hij bleef doorgaan. Op 3 juni hoorde hij dat hij niet
meer beter kon worden en op 6 juli is hij thuis overleden.
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Stoer
Lef hebben, weleens op je bek durven gaan, soms over je
grenzen heen gaan: het stoere thema van dit Hier!-nummer
is net politiek, zo vinden Kelly Straver en Hilde Bax
van Samen voor Kaag en Braassem.

Kranig geweerd

En over stoer gesproken, iedereen heeft
zich de afgelopen coronaperiode enorm
kranig geweerd, vinden ze. Kelly: ‘Met
al dat thuisonderwijs en die lockdowns.
En dan de ondernemers, die ﬂexibel
en creatief met hun zaken zijn omgegaan. De verenigingen, die geroeid
hebben met de riemen die ze hadden.’
Hilde: ‘Ik zag tijdens corona ook veel
creativiteit, skates die weer van zolder
werden gehaald, stoepkrijtende kinderen op straat. We hebben ondervonden

Eigen initiatieven

Kelly: ‘Gaaf ook om te zien dat het lukt
om samen voor mooie dingen te gaan.
Zoals het Sportpad in Roelofarendsveen, waar straks allemaal sportclubs
samengaan, plus de combinatie van
scholen erbij. Niet alle gemeenten
krijgen dat voor elkaar.’ Hilde: ‘En
vergeet al die eigen initiatieven van
inwoners niet. Zoals de schaats-,
scouting- en volkstuinverenigingen in
Leimuiden, die het plan opperden om
te verhuizen richting de waterzuivering om woningbouw op hun locaties
te realiseren. Niet tegenstribbelen,
maar meedenken. Dat vind ik lef hebben.’ Kelly: ‘Stoer ook dat we het over
veel onderwerpen gewoon met inwoners kunnen hebben. Sommige infoavonden worden echt druk bezocht,
zoals laatst die over de toekomst van
het tuindersgebied aan de Flora- en
Geestweg. Dat vind ik ﬁjn om te zien.
Het is niet zwart-wit, in de politiek
weeg je júist allerlei belangen af. Dat
is mooi om het met elkaar over te
hebben.’
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Redactionele samenwerking

hoe belangrijk het buitenleven is, om er
even uit te kunnen. Dan blijkt dat ook
kleinere dingen veel waard zijn, zoals
meer bankjes voor ouderen, zodat zij
tijdens een rondje kunnen uitrusten.’

H IL D E B A X

Tekst: Jeannette van Haastert Beeld: Miranda Castelein

‘Je
moet
regelmatig
gedurfde
keuzes maken’, zegt Kelly. ‘Je bent
volksvertegenwoordiger, maar met
27.000 inwoners en elf mooie dorpen
met hun eigen identiteit, botsen die
wensen weleens. Want waar buur één
wil bouwen en buur twee dat liever
niet heeft, moet je altijd verschillende
belangen afwegen. En daar gaat het
om: dat je dat zo goed mogelijk voor
iedereen doet. Soms moet je dan een
ingewikkelde knoop doorhakken.’
Hilde: ‘Maar je moet als partij ook trouw
zijn aan jezelf. Groen en blauw zijn voor
ons belangrijke pijlers. We beseffen dat
er gebouwd moet worden – het liefst
zo divers mogelijk én toekomstbestendig – maar ook dat veel inwoners
willen blijven genieten van de natuur.
We staan bijvoorbeeld voor recreatie,
ook voor de eigen inwoners, en voor
meer en veilige, vrij liggende wandelpaden. Sommige stukken natuur moet
je koesteren. Dat je gaat voor waar je
voor staat, is ook een stoere keuze.’
Kelly: ‘Zeker omdat we ons beseffen
dat de Randstad economisch ook veel
kansen biedt. Het is altijd een kwestie
van wikken en wegen.’

Geen fusie

Ook de gemeente zelf toont ‘ballen’,
vinden ze. ‘Dat je het als gemeente
aandurft om niet voor een fusie te
gaan. Samenwerken is prima, we kunnen het immers niet alleen, maar als
gemeente zelfstandig blijven is niet
altijd vanzelfsprekend. Wij doen het
maar weer!’

Samen voor Kaag en Braassem; de lokale verbinding
info@samenvoorkaagenbraassem.nl
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GEMEENTENIEUWS DECEMBER 2021

Ontmoet
de burgemeester

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 uitvoerende 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 laatste stand van zaken kunt u de BouwApp
raadplegen. De BouwApp is beschikbaar
voor zowel iOS als Android.

DE RAAD VERGADERT

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

Op 3 november is Astrid Heijstee-Bolt gestart als burgemeester van Kaag en Braassem. Om de gemeente écht te
leren kennen maakt ze graag kennis met u als inwoner van
Kaag en Braassem. Wilt u uw verhaal of die mooie plek
in de gemeente met haar delen? Stuur dan een mail naar
ontmoetdeburgemeester@kaagenbraassem.nl.

STROOISEIZOEN

Onze medewerkers van de buitendienst
staan paraat om bij vorst te starten met
strooien. Zo houden zij de straten begaanbaar en veilig.
Nu is het u vast wel eens opgevallen dat zij
ook strooien als het aan de lucht nog niet
vriest. Reden hiervoor is dat zij niet alleen
de temperatuur van de lucht in de gaten
houden, maar ook de condities en temperatuur van het wegdek. Het kan zijn dat het aan de grond dan wel al vriest of de verwachting is dat het gaat vriezen en gladheidsbestrijding van belang is. Bekijk onze website
voor meer informatie: www.kaagenbraassem.nl/strooiroutes

AFVALAPP

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

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 woonsituatie, uw ﬁnanciën, maar ook uw
tijdsbesteding als u straks niet meer
werkt.
Bekijk voor meer informatie en tips
onze website
www.kaagenbraassem.nl/langerthuis

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

PETRA
VAN DER
WERELD:

YVONNE
PETERS:

Voor 2022 wens ik u
alleen een vrolijk en
optimistisch,
sportief en ondernemend, voorspoedig
en gelukkig maar
bovenal een heel
gezond jaar toe. Een
jaar waarin we hopelijk
weer meer ruimte
gaan vinden om te
ondernemen, om te
ontwikkelen, en te doen
waar we energie van
krijgen. Bovenal wens ik
dat u de mensen waar
u om geeft vaak kunt
ontmoeten om samen
nieuwe herinneringen
te maken. Daar zijn we
allemaal enorm aan toe.
Want dat maakt alles
zinvol. Op naar een
prachtig nieuw jaar!

Wat voor feestdagen
gaan het worden?
Kunnen we samen zijn?
Met elkaar lachen,
goede gesprekken
hebben aan een
feestelijk gedekte
tafel? Met elkaar
nieuwe herinneringen
maken, samen met
familie en/of vrienden?
Laat kerst een tijd van
rust zijn, van bezinning,
van warmte en
aandacht voor de ander.
Zonder oordelen maar
met begrip en liefde….
Dat wens ik u allen van
harte toe.
Hele ﬁjne kerstdagen
en een mooie start van
2022!

ASTRID
HEIJSTEE-BOLT:

2021 is een jaar dat we
allemaal associëren
met corona. Deze crisis
heeft onze samenleving
inmiddels al te lange
tijd opgeschud.
Onzekerheid, eenzaamheid, verdriet, boosheid,
beheersen voor velen
ons dagelijks leven.
Gelukkig zien we nog
steeds hele mooie
dingen. Inwoners die
elkaar helpen en
bijstaan waar nodig.
Creativiteit bij
ondernemers en
verenigingen na weer
nieuwe maatregelen. U
laat ons de veerkracht
van onze gemeente
zien. Ook wanneer de
omstandigheden ons
steeds weer vragen ons
aan te passen.
En dat gaat echt niet
meer vanzelf. Daar ben
ik als uw burgemeester
heel trots op.
Ik wens u ﬁjne
kerstdagen, een
gelukkig 2022 waarin
ik u hoop in onze
gemeente te mogen
ontmoeten.

FLORIS
SCHOONDERWOERD:

”Alleen samen” is al
vanaf het begin van de
INGE
covid-19 pandemie, dé
VAN DER
slogan die vanuit de
MEER:
overheid wordt geEen gemeenschap
bruikt. Hoe toepasselijk
vormen we met zijn
is deze boodschap
allen. En met zijn allen
tijdens de feestdagen
vormen we de gemeenen met het nieuwe jaar
te. Ik ben trots op alle
in zicht! Zeker voor be- mensen die meedoen in
drijven, instellingen en onze gemeenschap om
verenigingen in Kaag
het verschil te maken.
en Braassem is de sloEen gemeenschap die
gan ‘alleen samen’ voor
de uitdagingen van
meerdere interpretaties
deze tijd aangaat.
vatbaar. Denk aan het
Op het gebied van
opnieuw gedwongen
gezondheid. Op het
thuis werken, maar
gebied van duurzaamook aan de extra inzet
heid. Op het gebied
die onder bijzondere
van samenleven. Met
omstandigheden van
respect voor een ieders
iedereen gevraagd
mening of overtuiging.
wordt. Een zware tijd
Ik wens iedereen ﬁjne
voor velen met enorme
dagen en een
uitdagingen. Ik ben
inspirerend 2022!
trots op de veerkracht
die ik In onze gemeente
zie! Blijf gezond en ﬁjne
feestdagen. Volgend
jaar wordt het echt
beter, alleen als we het
samen doen. Nu en
dan!

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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COLOFON

Column Patrick Deters

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Jeannette van Haastert
Vormgeving
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel,
Patrick Deters, Ris Dobbe, Jeannette
van Haastert, Meg van der Hoorn,

Even niet lekker

Yvette Hogenboom, Gijs Korevaar.
Fotograﬁe
Miranda Castelein
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem

Het gaat even niet lekker met mij. Afgelopen jaar was een heftig jaar, waarin
ik een paar grote verliezen moest meemaken. Moest is een bewuste keuze
hier, want ik was er nog niet klaar voor. Voor mij zal 2021 altijd het jaar zijn
dat mijn moeder overleed.

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 samenwerkingen en (personeels)advertenties.
Hier! in de regio magazine verschijnt

Ik wind er geen doekjes om, ik ben een moederskindje. Ik vond mijn vader
fantastisch en hoe meer ik terugkijk op mijn leven, hoe meer ik zie dat ik
heel erg op hem lijk. Hij heeft me veel geleerd en ik weet zeker dat hij het
heerlijk vindt dat ik op een podium mijn mening verkondig; voor een volle
klas of in een zaal met betrokken inwoners. Mijn vader hield van mooie
verhalen, was wars van mensen die niet eerlijk waren, was verdomd grappig, ad rem en mocht graag de discussie aangaan. Van hem heb ik mijn
stronteigenwijze karakter en onmogelijke haar.

zes keer per jaar in de gemeente Kaag &
Braassem Bel: 071-331 1119 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

Maar toch ben ik een moederskindje. We konden altijd over van alles praten
en dat deden we dan ook. Na het overlijden van mijn vader elke dag. Even
een belletje om te horen of alles goed was, soms nog geen vijf minuten,
soms anderhalf uur lang. Even klagen, mooie gebeurtenissen vertellen of
de dag doornemen. En als ik dan eens twee dagen vergat te bellen door
drukte, was het eerste wat ze zei: ‘Oh, je bent nog niet dood. Ik begon me
al zorgen te maken.’ Stond je weer mooi op je plek. Was je weer dat kleine
mannetje dat een telefonisch draaitje om de oortjes kreeg. Van haar heb ik
mijn stronteigenwijze karakter en een onmiskenbare onderkin.

gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als

Natuurlijk ben ik hierin niet alleen. Bij Allerheiligen stond ik dit jaar op een
vol, donker kerkhof, in warmte en liefde omringd door mensen die dit jaar
hetzelfde hebben meegemaakt. Samen, maar allemaal met ons eigen
individuele verdriet. En dat vond ik mooi. Want dat lijken we in deze tijden
van tegenstanden te vergeten: we staan niet tégen elkaar, we staan mét
elkaar.

gevolg van druk- en zetfouten uit.
Hier! in de regio niet ontvangen? Het
magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: MCD, Veters Flowers, Van

Daarom stap ik ook dit oudjaar weer op het podium met mijn mening. Niet
om mensen tot de enkels af te ﬁkken, maar voornamelijk om de spiegel
voor te houden. Wat doen we nu? Wat doen we als gemeente, als politiek,
als gemeenschap? Ik draag de spiegel wel, maar jullie moeten erin kijken…
Samen, met elkaar.

Veen Mode, Bloksma Keukens, Bakkerij
van Leeuwen, DIO Drogist
Oude Wetering: Primera, Syl-n-Meer, De
Fietsshop.
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: Gemeentehuis,
Plus, De Kaaswereld, De Veense Bukker.
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Poel (Kaag)
en Uw melkboer Ivo Spruit (Rijpwetering,
Oud Ade)
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Patrick Deters, een moderne Tijl Uilenspiegel, een wat oudere Dik Trom en
een onverbeterlijke gelovige in het mooie in de mensheid. Maar dan een
beetje achterdochtig!

Hanneke Vissers
Fotograﬁe
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

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

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN
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Bloksma Jubileum

Boek.indd
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16:04

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

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

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