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Beetje verliefd op Kaag en Braassem
Regelmatig krijgen Miranda en ik de vraag
of het niet raar is dat twee mensen die
oorspronkelijk niet uit Kaag en Braassem
komen het Hier! in de regio magazine en
het Recreatiemagazine maken. Wij zijn het
daar natuurlijk niet mee eens en vinden het
iedere keer weer een feestje om nieuwe
onderwerpen te bedenken voor de artikelen. Misschien moet je wel van buiten de
gemeente komen om te zien hoe mooi we
hier wonen. Omgeven door al het water en
de groene polders. En het leuke vind ik dat
ik nog regelmatig word verrast door mooie
plekjes, een nieuwe route om te varen,
fietsen of wandelen of een leuk initiatief
of evenement dat wordt georganiseerd. Ik
ben dan ook zeer benieuwd welke tips de
inwoners verderop in het magazine voor
ons hebben.
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In het september nummer van het Hier! in
de regio magazine - de wonen en tuinen
special - gaan we nog meer inwoners aan
het woord laten en mogen we bij hen binnenkijken, dat is toch altijd wel weer mijn
favoriete special. Zien hoe anderen hun
huis hebben verbouwd of hoe zij met de
ruimte omgaan om zo optimaal te genieten
van hun (kleine) huis. En nu even omdat ik
toch de accountmanager van Hier! ben, wil
je jouw bedrijf of dienst onder de aandacht
brengen, neem dan contact met mij op via
Elsbeth@hierinderegio.nl of bel 071-331
1119 en ik vertel je graag over de mogelijkheden die we je kunnen bieden.

De coverfoto werd deze keer gemaakt door: David van
Nieuwkoop
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Kom jij ons gezellige team in Roelofarendsveen versterken?
Wij groeien snel en hebben jou hard nodig!
Magazijnmedewerker (ft dagdienst)
Functieomschrijving
Weet jij van aanpakken en is rijden op een heftruck
helemaal jouw ding? Dan hebben wij dé baan voor jou.
Wat je gaat doen?
• Met behulp van een heftruck goederen
verzamelen vanaf magazijnlocatie
• Controleren op juiste orderpicking
• Orders verpakken en verzendklaar maken
• Laden van goederen in vrachtwagens
• Opslaan / inruimen van goederen op daartoe
bestemde plaatsen
• Overige werkzaamheden in het magazijn.
Functie-eisen
Wat wij van jou verwachten:
• Je werkt nauwkeurig en spreekt goed Nederlands
• Je bent een echte teamspeler, gemotiveerd en
ﬂexibel

• Je bent in het bezit van een heftruck certiﬁcaat of
bent bereid om deze te halen
• Je bent woonachtig in de omgeving van
Roelofarendsveen
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Verkoop Binnendienst medewerker (ft)
Functieomschrijving
Ben jij een teamplayer en commercieel ingesteld,
beschik je over een ﬂinke dosis sales ervaring en heb
je ook nog ervaring en/of aﬃniteit met bouwmaterialen? Dan willen wij graag met jou kennis maken!
Wat je gaat doen?
• Onderhouden van bestaande relaties
• Werven van nieuwe klanten (ook telefonisch)
• Behoefte van de (potentiële) klant achterhalen
• Administratieve ondersteuning en verrichten van
overige werkzaamheden

• Orders verwerken
• Uitbrengen en opvolgen van oﬀertes
Functie-eisen
Wat wij van jou verwachten:
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring in een commerciële functie in een
(technische) B2B-markt
• Communicatief vaardig, klant- en servicegericht
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift
Voor beide functies bieden wij jou:
• Werken bij een snel groeiende organisatie
• Werken in een gezellig en informeel team
• Ruimte voor eigen inbreng
• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen en
trainingen
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, 25 vakantie- en
12 ADV dagen.

Herken jij jezelf in wie wij zoeken en wil jij ons team komen versterken? Neem dan contact op met Lieke Menting (06 - 11457414)
of stuur een mail met je CV en motivatie naar HRM.nl@baustoff-metall.com. Meer info: www.baustoff-metall.nl/vacatures

HET LEUKSTE EVENEMENTENTEAM
VAN KAAG EN BRAASSEM ZOEKT
NIEUWE TOPPERS!

Als Magazijnbeheerder bij Vink Installatie Groep B.V. werk
je in een klein en hecht team. De werkzaamheden zijn
afwisselend en verantwoordelijk. Je bent de spil in de
logistieke organisatie van ons bedrijf. Je beheert en
controleert de voorraad en materieel. Je bent continu
opzoek naar verbeteringen die de logistieke operatie,
efficiënter, veiliger en duurzamer kunnen maken.
Benieuwd naar deze of onze overige vacatures, zoals
Monteur of Projectengineer? Kijk voor meer informatie op
onze website.

Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen
T (071) 332 01 10
E info@vinkinstallatiegroep.nl

vinkinstallatiegroep.nl
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Voorwoord

Verliefd op Kaag en Braassem
Meestal werkt het zo dat je eerst verliefd wordt op je partner en later pas
op de plek waar diegene woont. Misschien was het bij mij wel een beetje
andersom, ik kwam al in Roelofarendsveen voordat ik Hans tegenkwam.
Mijn vriendin Dorien (van de fotograﬁeschool in Den Haag) nam mij regelmatig mee naar de ‘Veen’ om uit te gaan en dan bleef ik slapen. Haar ouders
woonden op het Zuideinde, vlak bij de Braassem en zelf heeft zij ook nog
even boven café De Haven gewoond, een betere plek kun je niet hebben als
student. Eigenlijk ben ik toen al een beetje verliefd geworden op deze mooie
plek. Om maar iets te noemen: gewoon zwemmen in het buitenwater was
ik helemaal niet gewend. Maar de grootste bonus was natuurlijk die leuke
man die er rondliep en waar ik nu al heel lang gelukkig mee ben. Nog iedere
dag ben ik blij dat ik hier ben komen wonen!
Om nog maar een voorbeeld te noemen: wat ik heerlijk vind om te doen is
’s morgens vroeg opstaan – liefst als iedereen nog slaapt – en dan met de
kano een rondje door de polder maken. Om zo de natuur te zien ontwaken,
dicht op het wateroppervlak te zitten en de nesten van de watervogels van
heel dichtbij te kunnen bekijken. Of na een intensieve dag werken een rondje
te varen. Dat geeft zoveel rust, dat vind ik iedere keer weer een cadeautje.
We hebben in onze gemeente superveel mogelijkheden om er lekker op uit
te gaan. Wandelen, ﬁetsen, varen: het kan allemaal! Maar, dachten we, wie
kunnen dat nu beter vertellen dan onze eigen locals? We hebben een aantal
mensen gevraagd naar waar zij gelukkig van worden op de plek waar zij
wonen. Vaak blijkt dat de natuur te zijn, niet echt een verrassing, toch?
En mocht je je een keertje vervelen: we hebben een leuke streekproductenroute gemaakt. Alice is samen met haar man een rondje gaan ﬁetsen. Een
tip: neem zeker je ﬁetstassen mee. Of leer meer over de geschiedenis in
Woubrugge en Hoogmade: daar is nu ook een mooie route met uitleg over
bijzondere plekken. Ook qua activiteiten hoeven we ons niet te vervelen. Er
is genoeg te doen de komende tijd. Zoals de feestweek in Oude Wetering,
de Poldertocht in september of bij Rondje Ka op 3 juli. Of je nu de lange
of de korte wandelroute neemt, je ziet heel wat moois onderweg terwijl je
een mooie ronde om de Braassem maakt. Rondje Ka is – al zeg ik het zelf
– misschien wel het mooiste wandelevenement van Kaag en Braassem. Ik
hoop jullie vast ergens tegen te komen! Heb een mooie zomer en een goede
vakantie (wie weet in eigen dorp).
Heel veel leesplezier met deze Hier!

MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch vormgever en fotograaf. Elf 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 ook online.’
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… Lilla en Ervin Domonkos, die vanuit Servië naar Roelofarendsveen kwamen om hier een nieuw bestaan op te bouwen.

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.

‘Het gemis van thuis is er.
Maar we gaan vier of
vijf keer per jaar naar
Servië toe. Dat helpt’

In Roelofarendsveen wonen natuurlijk niet alleen maar geboren
en getogen Veenders. Ze komen ook van verder weg: uit buurtgemeenten, andere provincies én uit andere landen. Lilla en Ervin
Domonkos uit Servië wonen, samen met hun zoon, al jaren in het
dorp. Lilla: ‘Ervin is als eerste naar Nederland gekomen om te
werken. Anderhalf jaar later besloten we dat ik met onze zoon,
die toen 3,5 jaar oud was, ook naar Nederland zou komen om hier
als gezin een leven op te bouwen.’

VRIENDEN IN KANJIŽA

Lilla en Ervin werken allebei bij Ploeg kozijnen in Nieuw Vennep.
‘Mijn man al zes jaar en in augustus zit ik er alweer vier jaar.’ Al
die tijd woonden ze in Roelofarendsveen. ‘Het leven hier is heel
leuk. Een supermooie omgeving en aardige mensen. Scholen,
winkels, apotheken, de dokter, buitenspeeltuinen en sportmogelijkheden: het dorp, eigenlijk al bijna een stadje, heeft alles wat
we nodig hebben.’
Natuurlijk missen ze hun familie en vrienden in Kanjiža. Dat is de
stad, ongeveer twintig kilometer van de grens tussen Servië en
Hongarije, waar ze zijn opgegroeid. Lilla: ‘We missen de stad met
alle mooie herinneringen. Onze familie. Vrienden. Mijn man en ik
hebben elkaar daar tien jaar geleden leren kennen. Het was door
een gesprekje over de telefoon. Hij is timmerman en ik belde
om iets te bestellen. Hij vond mijn stem interessant en wilde mij
leren kennen. Het gemis van thuis is op sommige momenten
erger dan anders, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar verjaardag
viert en wij er niet bij kunnen zijn. Maar we gaan zeker vier of vijf
keer per jaar naar Servië toe. Dat helpt ons veel.’

LEKKER IN Z’N VEL

Hun zoon gaat naar school – de Roelevaer – en heeft al veel
vrienden gemaakt. ‘Hij zit op voetbal en kickboxen. Hij zit
lekker in zijn vel. Door hem hebben we leuke ouders
ontmoet waarmee we wel contact hebben, maar echte
vrienden maken van onze leeftijd is toch lastig. Ik ben
nu 41 jaar en Ervin 49. Iedereen heeft al een vriendengroep, ment kent elkaar al jaren. Bovendien hebben
mensen van onze leeftijd het altijd druk met werk,
de kinderen en het huishouden. Dus echte vrienden
missen we hier nog. Ik ben geen lid geworden van
een vereniging. Mijn man sport bij in-Balance, maar
dat is niet echt een vereniging. We gaan er graag
opuit naar de natuur; bossen vinden we superleuk.
Ook fietsen we graag in de regio en we gaan regelmatig naar dierentuinen, pretparken, de bioscoop
en musea.’
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… Maurice Otto, die vooral aan water denkt als hij terugdenkt
aan zijn oude woonplaats Leimuiden.

Hoe is het met...

De familie Otto kwam oorspronkelijk uit Haarlem. Waarom werd
het destijds Leimuiden? Maurice: ‘Omdat mijn ouders daar een
twee-onder-een-kap huis konden kopen. En omdat eerder al
vrienden naar het dorp waren verhuisd. Ik zat in Leimuiden op de
basisschool en daarna in Alphen aan den Rijn op de middelbare
school. De periode daarna reisde ik elke dag naar Leiden voor
mijn vervolgopleiding.’ Hij vertrok voor de Heao naar Overveen.
‘Daar ben ik met mijn vriendin, nu mijn vrouw, op kamers gaan
wonen. Daarna hebben we nog even in Haarlem gewoond, waarna we in Santpoort Noord zijn neergestreken.’

Tekst: Gijs Korevaar

VELE NIEUWE VRIENDEN

Waar denkt hij aan als hij terugkijkt? ‘Aan de vele
nieuwe vrienden die ik in Leimuiden heb gemaakt.
Maar eigenlijk vooral aan water. Met bootjes het
water op: zeilen, waterskiën. Ik heb heel veel op en in
het water gedaan. Vooral toen mijn ouders binnen
Leimuiden verhuisden naar een huis aan de rand
van het dorp aan de Drecht. Dat was echt prachtig
wonen.’ Die liefde voor het water zorgde ook voor
een mooi vakantiebaantje. ‘Ik las een advertentie
in een plaatselijk blad dat er ijsverkopers per boot
werden gezocht. Ik solliciteerde en kreeg de baan.
Dan ging je met een bootje met een vlag erop vanuit Oude Wetering naar de plassen in de buurt om
ijs te verkopen. Dat werk had voordelen, maar ook
nadelen. Het voordeel was dat je tien procent van de
omzet mocht houden. Dat liep op mooie zonnige dagen
flink op. Maar op die mooie dagen waren al mijn vrienden
op het water, terwijl ik aan het werk was. Ik ben daarom
na twee jaar met de ijsboot gestopt. Ik wilde ook weleens in
mijn vrije tijd met mijn vriendenclub gaan zwemmen en varen.’

AUTO’S VERKOPEN

‘Daarna heb ik nog een vakantiebaantje gehad bij een drankenhandel in Alphen aan den Rijn, maar in mijn studententijd ben ik
met autootjes gaan spelen. Beetje opknappen en dan verkopen.
Ik had zo’n vier of vijf auto’s op mijn naam staan en die verkocht
ik dan met advertenties in de ViaVia, het advertentiekrantje uit
die tijd. Dat was nog de tijd voor internet en Marktplaats.’
Maurice is nog altijd verknocht aan water. ‘We zoeken het water
in de vakantietijd nog steeds op. Nee, niet naar het strand; we
gaan liever naar meren toe voor de zon en het water. Het zit nog
wel in mijn hoofd om een keer aan het water te gaan wonen. Wie
weet in Leimuiden. Maar nu nog niet. Ik ben dol op de bossen en
de natuur hier in de omgeving en dat blijft voorlopig wel even zo.’

‘Er werden ijsbootverkopers
gezocht. Dat werk had
voordelen, maar ook nadelen’
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Aangenaam: de nieuwe
De meeste Winkelhart Roelofarendsveen-winkeliers ken je waarschijnlijk
wel. Maar er zijn ook een paar nieuwe bijgekomen. En die stellen we graag
eens extra aan je voor. Want: lokaal kopen is het leukst én het allerlekkerst!

BIJ DE INDO

Redactionele samenwerking

‘Wij zijn een familiebedrijf – broer en zus
– en veel recepten zijn van onze moeder:
traditioneel
Indonesische
gerechten
met een rijke en authentieke, oriëntaalse
smaak van Javaanse oorsprong.

DE OEVERS TWEEWIELERS

Mario van Steenvoorden zit al sinds 1993
in het fietsenvak en is een geboren en getogen Veender. In zijn zaak verkoopt hij
nieuwe en gebruikte fietsen en hij kan ook
je fiets repareren.

WIJN & THIJS

Thijs Brambach is niet bang om andere
keuzes te maken. Laat je verleiden door
verrassende smaken en onbekende
druivenrassen. Of kom met vrienden gezellig een glas wijn proeven in de wijnbar.

VEENS PRESENTJE

Veenspresentje is dé (web)winkel voor
losse thee, cadeauartikelen, servies en
oud-Hollandse snoep. Op zoek naar een
leuk cadeautje? Je kunt bij Olga ook terecht voor de heerlijke Leonidas-bonbons.

EXCLUSIEF KLEDINGREPARATIE NEW YORK PIZZA

‘Wij bieden vakmanschap en een jarenlange traditie in kledingreparatie. Zo geven
wij jouw kleding of schoenen een tweede
leven. En wist je dat wij ook een stomerijservice hebben?’

Online je pizza bestellen gaat makkelijk en
snel én New York Pizza bezorgt je pizza
aan huis. Heb je de pizza met bloemkoolbodem al eens geprobeerd? En wist je dat
ze ook heerlijke pasta hebben?
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winkeliers van
Winkelhart Roelofarendsveen!

STIX & BOWLS

Stix & Bowls bezorgt de beste sushi,
Japanse bijgerechten en poké bowls bij je
thuis. Of je nu een visliefhebber, vleeseter
of vegetariër bent: ze staan hoe dan ook
voor heerlijke en eerlijke gerechten.

DECORETTE

Of je nu op zoek bent naar (pvc-)vloeren,
verf, woonaccessoires, meubels of raamdecoratie: bij Decorette Roelofarendsveen vind je alles voor de inrichting van je
woning, helemaal naar jouw smaak.

SPARKLING STAR

Voor een kraamcadeautje én voor nieuwe baby- of kinderkleding kun je bij Lisa
van der Star terecht. Of wat dacht je van
een verwenbon voor de baby-spa? Daar
komen de allerkleinsten heerlijk tot rust.
Dit zijn de andere winkeliers van Winkelhart
Roelofarendsveen:
Alkemade
Makelaardij,
Beestenboel,
Veenerick boek en kantoor, De Kaaswereld,
DPTelecom, Drooger Optiek, First Lady,
Gall & Gall, Hema, Henny’s Rits, Karwei,
Keurslagerij
van
der
Meer,
Klein
Optiek, PLUS van Dijk, Rob van der
Geest Sport 2000, Snacksalon De
Schelp, Van der Meer Adviesgroep,
Versspecialist Van der Poel en Welkoop.

‘T OOGAPPELTJE

‘Kom voor al je groente en fruit naar ‘t
Oogappeltje op het Noordplein. We maken
heerlijke salades en kant-en-klaarmaaltijden. En een fruitmand is nog altijd leuk als
cadeau (en niet alleen als iemand ziek is).’

BAKKER VAN MAANEN

‘Al generaties lang houden we ons bezig
met het maken van ambachtelijk brood en
banket. Heb je ons nieuwe terras aan het
water al ontdekt? Kom gerust eens langs
voor een kopje koffie met gebak.’

Kom lokaal
winkelen: er is
keuze genoeg!
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		Verliefd op
Kaag en Braassem
We wonen in een geweldige gemeente, waar – hoe lang of kort je
er ook woont – altijd iets te ontdekken valt. Vier locals vertellen
waarom ze zo gek zijn op het dorp waarin ze wonen en geven je
goede tips. Want tips van insiders, dat zijn de allerbeste!

Liefde voor…
…OUD ADE &
RIJPWETERING
dan naar huis reed, via het drukke
Leiden, zo het groene lage land
en de rust en ruimte in, dacht
ik: wat wonen we toch mooi!
De mensen, het uitzicht, de
plek… Ik ga hier nooit meer
weg en ben er trots op dat ik
hier woon.’

LEKKER ETEN
EN DRINKEN

NAAM: JASPER
ANKER (50)
WOONT IN OUD ADE SINDS: 2008
GETROUWD MET: CLAUDIA
KINDEREN: STIJN EN TEUN
IS: EEN CREATIEVE
ALLESKUNNER
DIT ZIJN OUD ADE EN
RIJPWETERING VOOR MIJ

‘Oud Ade is een klein dorp, waar je zo
doorheen rijdt. Maar als je er even stilstaat, dan zie je hoe mooi en gemoedelijk
het is. Het is net een schilderij – of het nu
wel of geen goed weer is. Het is eigenlijk
niet met woorden te omschrijven. Ik heb
lange tijd in Wassenaar gewerkt en als ik

‘Ik koop graag lokaal. Kaas bij de boer
en een cadeau bij Landwinkel Castelijn in
Rijpwetering. Voor een hapje eten tip ik de
Vergulde Vos. Het is een fijne plek en de
mensen zijn ontzettend aardig.’

HET WATER OP

‘Vanaf het water is de omgeving nog
mooier. Vanaf het Vennemeer ga je de
Zijp op en dan zit je al snel op ’t Joppe. Je
kunt een prachtig rondje varen.’

EROPUIT

‘In Rijpwetering en Oud Ade barst het
van de creatieve mensen. Een feestje
vieren, dat kunnen ze hier wel. Kom dus
ook zeker een keer bij zo’n evenement kijken. Koningsdag bij de Vergulde Vos, het
Middeleeuwse feest en het Meddle
Festival: als er een feestje is, dan ben

ik erbij. Zeker bij het Meddle Festival op
zondag. Van al die vrolijke mensen om je
heen word je blij!’

EEN RONDJE FIETSEN

‘Wandelend gaan we vaak richting
Zevenhuizen. Een rondje fietsen doe ik
ook graag. Door Rijpwetering, langs de A4
en dan via het Ghoybos weer terug. Met
mijn jongste zoon fiets ook vaak naar de
stad en ook soms langs het infocentrum
van de hsl. Daar ligt een nieuw fietspad.
Langs de Wijde Aa fietsen of wandelen is
– door de vogels, bloemen, levendigheid
of juist de rust, dat je even helemaal niks
hoort – ook fantastisch. Een ander leuk
rondje: vanuit Oud Ade de Langebrug over,
rechtsaf en over het nieuwe fietspad via
het bomenlaantje weer terug.’

MOET JE ZIEN

‘Blijf even stilstaan bij de Sint-Bavokerk.
Het glas in lood van de kerk is schitterend.
Van buitenaf kun je het al goed zien, maar
binnen, als het licht door de ruiten valt, is
het helemaal prachtig! Ook leuk: het eerste weekend van november de Fancy Fair,
het sprietlopen in Rijpwetering in de zomervakantie en eigenlijk alle wedstrijden
van SV ROAC. Het gevoel van saamhorigheid is daar uniek.’
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Recreatie
Tekst: Yvette Hogenboom
Beeld: privébezit, Hanneke Vissers
(portretfoto Corné)

‘Een feestje vieren,
dat kunnen ze hier wel’
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Liefde voor…
…KAAGEILAND

‘Uitzicht op weilanden en koeien:
Hollandser ga je het niet krijgen’

gevoel.’ Dat hebben wij elke dag.’

LEKKER ETEN
EN DRINKEN

NAAM:
RAYMOND
REEB (52)
PARTNER: KIM
KINDEREN: INDY EN
LUKE
WOONT HIER SINDS: 2003
IS: CHEF-KOK VAN
RESTAURANT TANTE KEE,
DAT HIJ SAMEN MET ZIJN
VROUW RUNT.
DIT IS KAAGEILAND
VOOR MIJ

‘Kaageiland voelt fijn en vertrouwd. Het
geeft me een gevoel van vrijheid. Kijk
ik thuis naar buiten, dan heb ik rondom
een vrij uitzicht. En toch zit ik midden in
de Randstad. Als ik wil, ben ik binnen 25
minuten in Den Haag of Amsterdam om
de drukte op te zoeken. Het is een gevoel
dat je zelf moet ervaren. Ik hoor vaak
dat mensen zeggen: ‘Het overvaren is
een speciale beleving. Zodra je de pont
afstapt, heb je meteen een vakantie

‘Er is veel horeca op het eiland. We
vinden het heel leuk om een terrasje op
te zoeken. Alle restauranthouders op het
eiland kennen elkaar goed, dus dat is leuk.
We waren vaak te vinden bij Bij Benjamin,
maar die mooie plek is helaas afgebrand.
Met de kinderen eten we vaak een pizza
bij Quattro. Restaurant ’t Kompas – met
jonge eigenaren die voor nieuwe energie
zorgen – is ook heel leuk. We varen ook
weleens over om bij Matt’s in Buitenkaag
te eten.’

HET WATER OP

‘We gaan graag met onze boot het
water op. We varen dan richting ’t Joppe in
Warmond. Daar is een leuk zwemstrand,
waar de kinderen lekker kunnen zwemmen.’

WANDELEN

‘Als je de buitencontouren van het eiland
volgt, loop je een heel leuk rondje Kaag.
We hebben ’t laatst nog gelopen. Voor
mijn kinderen was het een superleuk
avontuur in de achtertuin. Onderweg zie je

veel vogels, sta je oog in oog met koeien
en heb je prachtig uitzicht over het water.
Je staat midden in het oer-Nederlandse
landschap.’

EROP UIT MET KINDEREN

‘In de zomervakantie gaan Indy en Luke
een week naar de zeilschool. Ze blijven
dan ook slapen. Het is echt fantastisch
voor ze: een week zeilen én kinderen uit
heel Nederland leren kennen. Het is een
kamp, maar dan op hun eigen eiland. Voor
ons is het veilig en vertrouwd.’

ALS DE ZON SCHIJNT

‘Dan zijn wij zelf aan het werk in het
restaurant. Onze kinderen vind je dan bij
het strandje bij bezinningscentrum De
Stal aan de Julianalaan, waar ze zo het
water in kunnen duiken.’

MOET JE ZIEN

‘De zonsondergang bij De Stal. Op het
strandje kun je over het water helemaal tot
aan Sassenheim kijken. Dat is echt heel
mooi! Nog een tip: huur eens een bootje
en leg direct aan bij een leuk restaurant
op het eiland. Ervaar het eilandgevoel;
Hollandser met uitzicht op weilanden en
koeien ga je het niet krijgen!’
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Liefde voor…
…LEIMUIDEN
bloemen, vogels, hazen, mooie
luchten en vergezichten.’

HET WATER OP

‘De Drecht is een heel mooi
riviertje, dat een beetje meandert. Je vaart echt midden door
de polder en onderweg kun je net
over de dijken kijken. Er staan mooie
huizen en oude boerderijtjes.’

WANDELEN

NAAM: MARION

OBDEIJN (63)
HEEFT: 3 DOCHTERS EN
6 KLEINKINDEREN
WOONT HIER AL: 43 JAAR
VRIJWILLIGER BIJ: HERENBOEREN AAN DEN DRECHT,
AMANDI THUIS, SCOUTING
’63 EN DE KERK
DIT IS LEIMUIDEN VOOR MIJ

‘Het is een kleinschalig dorp en ik woon
in een ﬁjne buurt. Als je ergens al zo lang
woont, dan ken je veel mensen. Dat vind
ik leuk. Het dorp is omringd door water.
Er is altijd wat te zien. Als ik de polder in
loop, dan kun je blíjven kijken. Je ziet de
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‘Ik wandel graag een rondje dorp. Ik woon
zelf tegen de Drecht aan. Dan kun je een
rondje maken waarbij je de Waaier meepakt en om het dorp heen loopt. Onderweg kun je altijd afsnijden en inkorten.
Ook een rondje Vriezekoop is fantastisch
om te wandelen.’

LEKKER ETEN EN DRINKEN

‘Lekker eten doe je bij Bij René, Partycentrum Keijzer en De Rozenboom. Net
over de brug zit je goed bij De Parel. Niet
Leimuiden, maar wel leuk: De Dyck en ’t
Oude Raadhuys in Woubrugge en Tussen
Kaag en Braassem in Nieuwe Wetering. Ik
haal ook graag een pizza bij Joe’s op het
Dorpsplein. En een lekker ijsje bij Bonbon
Exclusief op de Dorpsstraat.’

EROP UIT

‘Er is altijd een hoop reuring in het dorp
met leuke evenementen. Zo is er het eerste weekend van juni het Dweilorkestenfestival Dweilen tussen de Plassen en
in augustus het toernooi van de beachvolleybal. In juni is het Open Tuinenweekend, ook erg leuk. Er zijn mooie
wandeltochten waarmee je op een leuke
manier het dorp ontdekt. Met kinderen
kun je ﬁjn zwemmen in buitenzwembad
De Kleine Oase. Ook zijn er in het hele
dorp kleine speeltuintjes te vinden en
naast IKC De Lei is een trapveldje.’

MOET JE ZIEN

‘De nieuwe dorpshaven is bijna af, dat is
er een om gezien te hebben. En ga ook
eens de Vriezekoopse polder in. Aan
de noordkant kun je helemaal tot Schiphol kijken. Je ziet de ﬂats die midden in
Hoofddorp staan. Aan de andere kijk je
richting Alphen aan den Rijn en Langeraar.
Ook een bezoekje waard is Herenboeren
aan den Drecht, een boerderij waar boeren
samen met vrijwilligers groente en fruit
kweken en dieren verzorgen. Zo nu en
dan zijn er rondleidingen. Ik vind het een
heerlijke plek!’
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Liefde voor…
…ROELOFARENDSVEEN

dagmiddag boodschappen doe, haal ik
een zak, die meestal al leeg is voordat ik
thuis ben. Dat is mijn guilty pleasure. En
als je een avondje geen zin hebt om te
koken – wat bij mij niet zo vaak
voorkomt, want ik vind koken
superleuk – dan zijn Bij de
Indo en Stix & Bowls echte
aanraders.’

ALS DE ZON
SCHIJNT

NAAM: CORNÉ
VAN KLINK (34)
WOONT HIER SINDS: 2018
IS: MEESTER OP DE KIEM
KEN JE OOK VAN: DE BAND
LEKKER WEER
DIT IS ROELOFARENDSVEEN
VOOR MIJ

‘Er gebeurt in Roelofarendsveen ontzettend veel; van evenementen, een rijk
verenigingsleven tot initiatieven van
vrijwilligers. En mijn vrienden en bekenden wonen er. Ik hoef me hier nooit te
vervelen. Het dorp voelt vertrouwd en dat
is fijn. Het is mijn thuis. Eerder woonde ik
in Oude Wetering en ik ben ook even de
gemeente uit geweest. Ik heb een aantal jaren in Leiden, Arnhem en Kopenhagen gewoond. Hoewel ik het daar enorm
naar mijn zin had, heb ik onbewust altijd
een beetje heimwee gehad. De schoonheid van het dorp zie je meer als je even
weg bent geweest. Dan ga je alles meer
waarderen.’

‘Dan vind je mij met een
biertje op het terras. Ik zeg
altijd gekscherend dat ik stamgast ben van drie kroegen. Als je
zin hebt in feestgedruis, ga dan naar
Café Hogenboom. Bij ’t Veen drink je
rustig een koud biertje op het prachtige
terras. En bij Café de Haven, echt nog een
idyllische kroeg, is de sfeer altijd goed.’

EROPUIT

‘De kermis in september en de Veen gaat
Vreemd in het paasweekend zijn evenementen die je niet mag missen. Kom je
een dagje? Huur dan een bootje bij de
Veense Bukker. Het is ook leuk om daar
door het tuincentrum te slenteren.’

MOET JE ZIEN

‘De sluis, een echter klassieker, moet iedereen gezien hebben. Ook het stukje
achter het Zuideinde, als je vanaf de Westmeerlaan langs het water naar de Zuidhoek loopt, vind ik een must see. Midden
in de Randstad vind je daar op een klein
paadje de rust en ben je even een met de
natuur.’

HET WATER OP

‘Als ik de Veen vanaf het polderwater zie,
kom ik helemaal tot rust. Het is voor mij
vakantie in eigen dorp. De Tulpenroute
door de polder varen is heel leuk. Daarvoor hoef je echt niet helemaal naar Giethoorn.’

‘De schoonheid van het dorp zie je
meer als je even weg bent geweest’

LEKKER ETEN EN DRINKEN

‘Ik ben een echte bourgondiër. Eten moet
je toch, dus dan kan het maar beter
lekker zijn. Ik kom graag bij Wagenaar.
Samen met mijn vriendin Tara probeer ik
elke nieuwe kaart uit. De oude veiling is
een bezienswaardigheid an sich. Je kunt
mij wakker maken voor een bakje kibbeling van het Noordplein. Als ik op zater-
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Voor al uw schilderen behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

Groencentrum

Niet alle grassen
moet je maaien,
wij hebben
de mooiste
siergrassen staan.
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Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl
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Word gastouder bij Kroostopvang
Verdien 0
€ 290
netto
Je vangt 3 à 4 dagen per week drie tot vijf
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar per
dag bij jou thuis op. Je bent vrij om de dag
in te delen zoals jij dit wilt en die activiteiten
te ondernemen met de kinderen die jij leuk
vindt.
Wil je minder dan vier dagen werken en/
of minder kinderen opvangen per dag?
Ook dan ben je als gastouder welkom bij
Kroostopvang.

50.000 m2 kampeerplezier!!!
Showroom

Meer informatie?
Bel: 06 45 83 48 66

Of mail: info@kroostopvang.nl
Of kijk op:
www.kroostopvang.nl

rtocht

#zinindepolde

In onze ruime showroom vindt u naast de nieuwste
modellen van LMC en Weinsberg ook een steeds wisselend aanbod
Bovag-gekeurde occasions voor ieder budget.

Kampeersupermarkt

Maak uw uitrusting compleet in onze grote kampeersupermarkt.
Onze vakkundige medewerkers helpen u graag een keuze uit ons
zeer complete assortiment te maken.

Gasvulstation

Uw DIN-gasfles wordt in ons eigen gasvulstation gevuld terwĳl u wacht.
Daarnaast zĳn we ook dealer van Campingaz, Shell, Benegas Light
en Primagaz.

Werkplaats

In onze moderne werkplaats werken gediplomeerde vakmensen
aan uw veiligheid en komfort. Bovag onderhoudsbeurten,
remmentesten, vochtmetingen en schadereparaties worden na
afspraak snel en accuraat uitgevoerd. Ook zĳn wĳ gespecialiseerd
in het monteren van technische accessoires zoals bĳvoorbeeld
movers, fietsendragers en schotelsystemen.
BOVAG - FOCWA - ACHMEA - NKC - EHG gecertificeerd

Stalling

Jaar-rond overdekte stalling voor caravans, campers en vouwwagens.
U kunt bĳ ons onbeperkt uw kampeermiddel ophalen en terugbrengen
tĳdens de ruime openingstĳden van onze stalling.
De afhaalopdracht geeft u ons uiterlĳk een werkdag van te voren.

Waar kunt u ons vinden:

Hoofddorp
Nieuw Vennep

Knooppunt
Burgerveen

Den Haag
Weteringbrug
Oude Wetering

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

Voorinschrijving
vanaf 22 juni

Zondag 4 sept

2022

Maikel van Veen
06-52 66 88 51
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
06-52 66 8806-52
51
66 88 51

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

Roelofarendsveen

6, 11 en 17 km

poldertocht.com

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl

DÉ LEUKSTE LOCATIE VOOR KLEINE BIJEENKOMSTEN
vergaderen | workshops | teamsessies

Roelofarendsveen

Leiden

www.juffrouwlente.nl | info@juffrouwlente.nl | Noordeinde 40 Hoogmade
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Gezond

Meer groen? Écht doen!

Tekst: José Hoogeveen
Redactionele samenwerking

En dit is waarom

In Hier! krijg je elke editie een update van Stichting Blauwe Zone
Kaag en Braassem. Hoe staat het met het initiatief voor gezond
oud worden in een gezonde leefomgeving?
Inmiddels groeit het moestuinproject,
verdiepen steeds meer professionals
zich in ‘goed eten’, is er een online platform met alle initiatieven en is eind
juni de eerste kookworkshop ‘Natuurlijk koken’ van start gegaan, inclusief
een rondleiding bij Kwekerij EkoLogisch, waarbij samen werd gekookt
en gegeten.

Meer bomen

De vraag blijft: hoe kunnen we onze
omgeving gezonder maken, zodat we
schonere lucht inademen en schoner
water krijgen? Het antwoord op vele
CO�-, ﬁjnstof-, stikstof- en watervraagstukken is: meer bomen. Maar hoe
doen we dat in onze gemeenschap en
ons Veenweidegebied waar parkeerplaatsen, huizen en wegen voorrang
hebben gekregen boven de natuur? Is
er een mogelijkheid om én te wonen in
het groen, en tóch veel huizen te bouwen zodat iedereen kan wonen?
Dat kan, meent de stichting. ‘Het is
alleen belangrijk dat dit onderwerp
politiek boven aan de agenda komt te
staan en we er een integraal plan van
maken. Een plan waarin huizenbouw
en circulair wonen is geïntegreerd: het
zogeheten
landschapsarchitectuurplan’, aldus initiatiefnemers Richard
de Jeu en José Hoogeveen. ‘We hebben
inmiddels met verschillende groepen
aan tafel gezeten, waaronder Promotievereniging Kaag en Braassem en
stichting Groen Licht, en een aanzet
gemaakt om te kijken hoever we hiermee kunnen komen. Voor de verkiezingen hebben we met alle politieke

partijen en de gemeente gesproken om
te kijken hoe zij hierin staan.’

Groen plan van aanpak

De samenwerking met stichting Groen
Licht levert meer mooie plannen op.
‘Zoals de A4 in een groene jas, meer
groene wijken – waar vele gemeenten
ons al in zijn voorgegaan – en bijvoorbeeld Groensingels, ontworpen naar
het idee van het Singelpark in Leiden.
En het mooie is: de groenplannen
gemaakt door Groen Licht zijn er al,
we kunnen ze zo uitvoeren. Het is
alleen belangrijk dat de handen in
elkaar worden geslagen om deze
plannen ten uitvoer te brengen. En ja,
natuurlijk is daar ook geld voor nodig,
maar als onze gemeente hiervoor kiest,
zijn er vele subsidiemogelijkheden van
het rijk en de provincie.’
Wat betreft energiebesparing kunnen
we, als het aan Stichting Blauwe Zone
Kaag en Braassem ligt, naast nadenken
over zonnepanelen en warmtepompen
ook nadenken over de winst door meer
groen. ‘Voldoende groen in bedrijven
vergroot de productiviteit met 3,5 procent, zo is onderzocht. Groen zorgt voor
een miljoenenbesparing aan zorgkosten, doordat er minder antidepressiva
en ADHD-medicijnen hoeven te worden verstrekt. Door te bewegen in het
groen kan een overgewicht- en obesitasafname van vijftien procent worden gerealiseerd en tien procent meer
groen in steden en dorpen vergroot de
waarde van het onroerend goed. Daarbij wordt het gebied nog aantrekkelijker voor toeristen, wat voor de hele ge-

Bosco Verticale in Milaan: de beplanting
op de ﬂats komt in totaal overeen met
20.000 vierkante meter bos
meente een omzetvergroting oplevert.’
Op bedrijventerreinen is nog meer
winst te behalen. Letterlijk en ﬁguurlijk, zo blijkt. ‘Ieder bedrijf kan vanaf
dit jaar een subsidie van vijfduizend
euro aanvragen voor vergroening
binnen of buiten het bedrijf. Ook de
gemeente zelf kan dat doen rondom
het gemeentehuis.’

Invloed van inwoners

Daarbij blijft de invloed van de inwoners zelf ook van kracht. ‘‘Tegels eruit
en bomen en planten erin’ blijft een
goeie. Of maak van een deel van je
tuin een voedseltuin, met appel-, peren- of bessenbomen, frambozenstruiken, aardbeienplanten, etcetera. Laten
we ook zelf aan de slag gaan om onze
leefomgeving groener en gezonder te
maken!’
Meer weten over de activiteiten?
Check
www.blauwezonekaagenbraassem.nl. Of schrijf je in voor de
nieuwsbrief; dan blijf je steeds op de
hoogte.
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Oh oh, regen!

Geen nood, ook op een druilerige dag vermaak je je prima met deze
Hier! Lekker binnen, of buiten onder een afdak of overdekt terras.

WELKE FOTO IS WAAR: WEET JIJ HET?

GA KWARTETTEN

Hier! in de regio heeft een uniek kwartetspel ontworpen met allerlei thema’s uit
Kaag en Braassem. Met dit leuke spel
kom je met mooie foto’s en beschrijvingen van molens, watersporten, streekproducten, geschiedenis, monumenten
en evenementen spelenderwijs meer te
weten over onze prachtige gemeente.
Te koop bij De Kaaswereld en
Veenerick boek en kantoor.

Noordpool, het is dus een
- wit: het huis staat op de
- zeven
- 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
Oplossingen:
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ijsbeer.

18

Een huis heeft
4 muren. Alle
muren kijken uit op
het zuiden. Rond het
huis loopt een beer.
Welke kleur heeft
de beer?

Geen, want de schuur is al

Welke
optelsom
waarbij je alleen
8 keer het getal
8 mag
gebruiken, heeft
als antwoord
1000?

Welk oneven
getal onder de tien
wordt even als je
er een letter vanaf
haalt?

gebouwd.

RA-RA-RAADSELS

Weet jij het antwoord?

Als het 6
mensen 9 uur
kost om een schuur
te bouwen, hoe lang
zouden 12 mensen er
dan over doen om
dezelfde schuur te
bouwen?
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Vermaak

LEKKER STREPEN: VIND ALLE WOORDEN

AALSCHOLVER
BEWEGWIJZERING
BEZIENSWAARDIGHEDEN
BILDERDAM
BOERENKAAS
BRAASSEMERMEER
ERVARING
FIETSEN
GENIETEN
GROEN
GROFFIE
HOOGMADE
KAAG
KAGERPLASSEN
LEIMUIDEN
MOLENS
MONUMENTEN
MOOI
NATUUR
NIEUWEWETERING
OASE
ONTDEKKEN
OUDADE
OUDEWETERING
PALING
PLUKBOEKET
RIJNSATERWOUDE
RIJPWETERING
ROUTES
RUST
STREEKPRODUCTEN
TERRASSEN
TULPEN
VAREN
VERHALEN
WANDELEN
WOUBRUGGE

r
g
er
ZOEKPLAATJE

Er zijn 5 dingen anders
op het rechterplaatje.
Zie jij de verschillen?

WAT STAAT HIER?

20-4-16-11-8-4-5-3-14-15-9-14-19 Vind de letters bij de cijfers en je weet wat er staat.
___________________________________________________________________________________

A
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B

C

D

E

F

G

H

I

J
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K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Wat is waar? Weteringbrug, Nieuwe wetering, Bilderdam, Woubrugge, Roelofarendsveen, Rijpwetering, Oude wetering, Hoogmade, Leimuiden. Lineaal puzzel: Verliefd op jou.

Met dank aan: Marjan Kinkel
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De Veenmeermin:
Zie je ze ook bij jou in de buurt: de bordjes aan palen
en hekken, die je de weg wijzen naar de Veenmeermin?
We maken kennis met deze Veense aan de hand van
drie mooie recreatieroutes. Maar de vraag is of je haar
ooit écht zal leren kennen…

Z

e is immers het best bewaarde geheim in gemeente Kaag en
Braassem. De mythe vertelt dat de Veenmeermin als waterwezen al eeuwenlang opduikt in de poldersloten en het Braassemermeer. Ze zou raad geven, troost bieden in moeilijke tijden en
geliefd zijn bij de bevolking. Tulpen worden geofferd, in de hoop
dat ze ons goed gezind blijft.
Ook jij kunt haar volgen. Drie mooie, recreatieve routes volgen
het spoor van de Veenmeermin langs bloeiende poldersagen
over tulpen, boeren en tuinders.

VAREN – DE TULPENROUTE

De Tulpenvaarroute en de Veenmeermin zijn met elkaar
verweven. Stap aan boord van je eigen of een gehuurde boot en
maak kennis met de historie én de prachtige omgeving van de
groene Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Wie goed
oplet, ontmoet de Veenmeermin op verschillende locaties.

FIETSEN – VEENMEERMIN, WAAR BEN JE?

De dertig kilometer lange fietsroute dwars door de mooie polders
die onze regio rijk zijn, voert langs tien fotopanelen met visuele
verhalen over de Veenmeermin en de gevonden bewijzen van
haar bestaan. Dus wacht niet langer, stap op de pedalen, geniet
en maak kennis met onze Veenmeermin. De fietsroute kan je ook
fietsen met behulp van de IZI-Travel app, naast de route die getoond wordt, worden de verhalen voorgelezen op het moment dat
je in de buurt komt van een fotopaneel. Handig en leuk!

WANDELEN – VEENMEERMIN, BLIJF JE?

Tijdens deze vijftien kilometer lange wandeling maak je via vijf
fotopanelen kennis met gevonden bestaansbewijzen van de
Veenmeermin en met de historische verhalen daarachter. Blijf
al wandelend ook goed om je heen kijken. Wie weet, geeft de
Veenmeermin jou het antwoord op de vraag of ze alsjeblieft blijft.

Nu nog mooier

De Tulpenroute heeft er sinds kort een nieuwe, levens
grote foto bij. De foto van Erma Rotteveel vertelt het
verhaal van de vele inmakerijen die Roelofarendsveen in
het verleden rijk was. Van alle inmakerijen is anno 2022
Ruiten Foodpack de enige die nog over is. Je kunt het
fotokunstwerk met de naam ‘Aanpakkers’ vanaf het water
bewonderen op de geschakelde kas van tulpenbroeierij
T. C. Hoogenboom aan de Floraweg.
Stichting De Tulpenroute ondersteunen?
Scan de QR-code en
steun de stichting
voor € 10 per jaar.

De routes en de fotopanelen zijn het hele jaar toegankelijk. Meer
informatie over de routes, zoals de beschrijvingen, is te vinden
op www.detulpenroute.nl. Of download gratis de Hier! onlineapp via de appstore of playstore. Daar vind je de routes ook; en
nu heel handig met GPS.
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Erop uit

wie is zij toch?

Tekst en beeld: Stichting Tulpenroute
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Starters in de regio!

Modern
paardencomplex

Nieuwe hotspot
op Kaageiland

Time Stables in Nieuwe Wetering is een
pensionstal en manege waar het welzijn en het
geluk van het paard – en z’n ruiter – voorop staan.

De overname van restaurant ’t Kompas op Kaageiland kwam op hun pad. Voor Bart van ’t Wout en
Marie-Claire Idsinga het wisten, was de deal rond.

Sinds april 2021 zwaaien Isabel Merks, een gepassioneerde
amazone, en Peter Tims hier de scepter. Time Stables is een
modern complex met uitgestrekte weilanden, een ruime
opzet van de stallen, twee binnenbanen, een grote buitenbaan,
paddocks, een overdekte longeerkraal en een stapmolen.
Isabel had ooit stallen bij huis, maar dat kostte haar te veel tijd.
Toen ze haar paarden in een pensionstal neerzette, merkte ze
al snel dat het niet ging zoals ze voor haar paarden wilde. ‘Ik
dacht: ik weet zeker dat wij dit beter kunnen. We zagen dat deze
pensionstal en manege te koop stonden en de beslissing was
snel genomen.’

Op 1 april kreeg het stel de sleutel en drie weken later gingen
de deuren van het opgefriste restaurant open. Ze hebben de
nodige horecaervaring. Bart was zeven jaar bedrijfsleider van
Stadscafé Van der Werff in Leiden en Marie-Claire is actief in
de marketing en heeft een eigen webshop. Een prima combinatie voor een nieuw avontuur op een voor hen bekende plek.
‘Mijn grootouders hebben op de Kaag een recreatiewoning’,
vertelt Marie-Claire. ‘Het is hier heerlijk met ons terras aan
het water. We hebben het restaurant een nieuwe look en feel
gegeven en aan het eind van dit jaar hopen we het verder te
kunnen verbouwen tot een heel nieuw concept. Je kunt op de
hoogte blijven door ons te volgen op Instagram (@kompas_
kaag) en Facebook.’
’t Kompas ademt nu boten, kabbelend water, genieten en eiland
gevoel. Alsof je bent aangemeerd in de haven aan de Middellandse
Zee. De nieuwe, hippere kaart past bij deze sfeer ‘Je kunt bij ons
een hamburger eten, maar ook burrata of dimsum.’ Marie-Claires
favoriet op de kaart? De scampi’s in chili-knoflookolie. Bart: ‘Voor
mij is dat de tournedos, een lekker mals stuk ossenhaas.’

Tekst: Alice Bakker		

Redactionele samenwerking

LES, KAMP, FEESTJES

Isabel en Peter worden bijgestaan door bedrijfsleider Karen van
der Putten, een gediplomeerd instructrice met een grote passie
voor paarden en klanten. Isabel: ‘Door Karen is alles hier goed
geregeld.’ Of je nu goed wil leren paardrijden, op hoog niveau de
paardensport beoefent, graag bezig bent met de verzorging van
paarden of op zoek bent naar gezelligheid: iedereen is welkom
bij Time Stables. Karen: ‘Voor kinderen organiseren we, naast de
paardrijlessen, ook themakinderfeestjes, ponykampen, wedstrijden, fotoshoots en andere leuke activiteiten. Kinderen leren veel
van paard- of ponyrijden en de verzorging van de dieren.’
In de mooi gerenoveerde pensionstallen van Time Stables is nog
plek. ‘Bij de verbouwing is rekening gehouden met de nieuwe
eisen voor huisvesting van paarden,’ vertelt Karen. ‘Het is belangrijk dat het paard rust, regelmaat en ruimte krijgt. De pony’s staan
allemaal in de loopstal; socialisatie en beweging is voor hen heel
belangrijk. Bij ons zijn de pony’s echt vrij en blij.’

Time Stables
Achterweg 33 Nieuwe Wetering
H3 Starters JH.indd 22

www.timestables.nl
071-331 4241

OP ZOEK NAAR EEN (ZOMER)BAAN?

Restaurant ’t Kompas zoekt nog versterking in de keuken, afwas
en in de bediening. ‘We zoeken gezellige collega’s die houden
van knallen in een positieve werkomgeving, waar we als jong
team genieten van de gezelligheid en de locatie en er samen naar
streven om de leukste hotspot van Kaag en omstreken te
worden. Ons uiteindelijke doel is een brasserie met een relaxte
sfeer, een mooie wijn of cocktail en lekker eten. Een plek waar
iedereen graag vertoeft en die het hele jaar door geopend is.’

Restaurant ’t Kompas,
Julianalaan 58 Kaag

www.kompaskaag.nl
0252-544 215
16-06-2022 11:29

Bedrijf
Tekst: Jeannette van Haastert
Redactionele samenwerking

Uitleg van het 3D modelleren
en de prefabricage

Kroon
op het werk
Toen Vink Installatie Groep afgelopen jaar het
100-jarig bestaan vierde, werd ook nagedacht over
de aanvraag van het predicaat ‘hofleverancier’.
Gelukkig vond ook de koning dat het bedrijf
die titel dubbel en dwars verdiende.
Mocht je denken dat Vink ineens ook de warmtepomp op Paleis
Noordeinde mag installeren: zo werkt het niet. Het is meer een
‘goedkeuring’, een bevestiging van dat je het als bedrijf met een
lange historie goed doet. ‘Betrouwbaar, nuchter, bescheiden, innovatief en altijd kwalitatief goed’: in de wijde regio staan ‘Vink’
en de Vink-medewerkers erom bekend. En dát was – kort samengevat – de voornaamste reden om het predicaat te krijgen.

ALLES WORDT ONDERZOCHT

Directeur Peter Bakker ontving het predicaat op 18 maart uit
handen van lococommissaris van de Koning Jeannette Baljeu.
Ook onze burgemeester Astrid Heijstee-Bolt was erbij om het te
vieren. Niet elke dag wordt immers een bedrijf uit ‘jouw’ gemeente hofleverancier.
‘Ik ben supertrots’, vertelt Peter. ‘Het geeft weer waar je als
bedrijf, en in ons geval een familiebedrijf, voor staat. De honderd
jaar halen is al knap en dit bevestigt eens te meer dat we het

Lococommissaris van de Koning Jeannette Baljeu en
burgemeester Astrid Heijstee-Bolt overhandigen het wapenschild

goed doen. Maatschappelijk, financieel, qua bedrijfsvoering en
personeel: alles wordt immers onderzocht.’

EN NU DÓÓR

Nu dit is behaald; staan er als directeur nog meer zaken op je
verlanglijst? ‘Het is mooi’, benadrukt Peter nog een keer, ‘maar
we blijven niet te veel achteromkijken.’ De blik gaat juist ‘fast forward’ naar de toekomst. ‘Dáár draait het om. We gaan door op de
weg die we eigenlijk al lang zijn ingeslagen: die van vernieuwen
en mee durven gaan met de behoeften uit de markt. Met de blik
op de toekomst. Eigenlijk hebben we altijd al zo gewerkt: het volgen van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaaten sanitaire installaties en elektrotechniek. En momenteel zijn
natuurlijk de warmtepompinstallaties en gasloos bouwen heel
actueel. We bestaan honderd jaar, maar in wezen zijn we altijd
elke dag met de toekomst bezig. En dat doen we, als het aan mij
ligt, hopelijk nog heel lang.’
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Ontdek je (historische)
Zoek je nog een leuke nieuwe fietsroute? De bijzondere historische
panden en plekken in Woubrugge en Hoogmade zijn nu wel heel
makkelijk te vinden. Zo heb je na 22 kilometer niet alleen een stuk
mooi Kaag en Braassem gezien, je bent ook weer een stukje wijzer.

S

tichting tot Behoud van Cultureel
Erfgoed van Jacobswoude lanceer
de in 2021 een route langs historische
plekken en objecten in Woubrugge en
Hoogmade. Samen met Historische
Vereniging O.C. van Hemessen maakt
zij de historie en de cultuur hiermee
zichtbaar. De historische verenigingen
zijn al tientallen jaren bezig met het
onderzoeken en beschrijven van beide
dorpen.

Molens en de waterbouw

In totaal staan er twintig informatie
bordjes bij plekken en objecten in de
dorpen. Ze geven aan welke histori
sche ontwikkelingen en gebeurtenis
sen er hebben plaatsgevonden. De
22 kilometer lange wandel- of fiets
route voert je onder meer langs de
Wijde Aa, de Woudwetering, de
Kromme Does en de Does.

Zo passeer je de vernieuwde molen
voet aan de Wijde Aa, op de plek waar
ooit de Bovenmolen stond, een van de
Oudendijksepoldermolens die in 1914
gesloopt zijn. Samen met de Onder
molen, die op de hoek van het huidige
bungalowterrein langs de Ouden
dijkseweg stond, zorgde de Boven
molen voor het droogmaken van de
plas die ontstond door het afgraven
van veen. Een belangrijke locatie voor
onze waterbouwkundige geschiede
nis en een herinnering die nu, met de
route, mooi levend blijft.

Duidelijk herkenbaar

De houten paaltjes met informatie
bordjes zijn duidelijk herkenbaar op
de route te vinden. Zo ook bij het voor
malige gemeentehuis van Woubrugge
en bij het beeld van de drie schaatsers
in Hoogmade. Op de bordjes vind je

beknopte informatie; wil je nog meer
weten, dan ben je van harte welkom in
museum Van Hemessen op de Dokter
Lothlaan in Woubrugge (open op zon
dagmiddag).

Praktische info

Ga naar www.rondomkaagenbraassem.nl,
klik op ‘zien en doen’ en dan op ‘routes’.
Daar vind je de uitgebreide info over de
fiets- of wandeltocht langs historisch
Woubrugge en Hoogmade. Of download
gratis de Hier! online-app via de appstore
of playstore. Daar staan de routes ook, en
nu heel handig met GPS.
Historische wandeling over het eiland Kaag
(zie kader): bel Albert Strijk, 06-1208 9050
Historische wandeling Stichting Oud
Alkemade voor groepen van 12 tot 20
personen (zie kader): bel 071-501 8326.
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Erop uit

) plekje

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Museum Van Hemessen

Geschiedenis
on the go
De historie van het eeuwenoude eiland Kaag gaat terug tot
de ijstijd. Hier kun je onder leiding van Albert Strijk een wande
ling maken van zo’n twee uur langs een mooie mix van cultureel
erfgoed en bedrijvigheid. De wandeling en het verhaal van Albert
laten je proeven van het leven op het bijzondere eiland in onze
gemeente, van vroeger tot nu.
Ook in Roelofarendsveen is er een mogelijkheid om een histo
rische wandeling te maken. Als een echte dorpsverteller leidt
een gids van Stichting Oud Alkemade je langs vele plekken
uit het verleden. Op een luchtige en amusante manier
maak je kennis met de geschiedenis van oud Roelof
arendsveen, met verhalen over de oorsprong,
de gebeurtenissen en met anekdotes
uit de tijd van weleer.

KRIJG JE ER GEEN GENOEG VAN?

Stichting Marinus Heijnes

Bezoek dan ook een van de historische tentoonstellingen in
onze gemeente.

‘Van toen naar Nu’ en ‘Virtuoze Kagerplassen’ (over het
leven en het werk van kunstschilder Marinus Heijnes)
 Beide t/m eind december 2022 in Museum Oud Alkemade, Oude Wetering (dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur en zon
dagmiddag 14.00-17.00 uur)

‘Oud Speelgoed’  T/m 11 september 2022 in Museum Van
Hemessen, Woubrugge (zondagmiddag 14.00-16.00 uur en
extra geopend tijdens Open Dag Waterrecreatie op 18 juni en
Open Monumentendag zaterdag 10 september).

H3 Verliefd Historische route JH.indd 25

16-06-2022 11:30

Bedrijf

Met de airfryer en slowcooker

naar de camping

Tekst: Alice Bakker 		

Redactionele samenwerking

In 1980 openden de opa en ouders van Audrey Wijsman de deuren van
kampeerspecialist Van der Vliet Recreatie in Weteringbrug. In 2007 nam Audrey
het bedrijf over en sindsdien runt ze het middelgrote caravanbedrijf zelf.
Samen met haar partner Marcel leidt ze
het caravanbedrijf, waar je terechtkunt
voor alles omtrent kamperen. Van aan
koop van een caravan of kampeerspullen
tot stalling, reparatie en onderhoud van
caravan, kamper, vouwwagen of trailer.
‘Kamperen is weer erg populair’, vertelt
Audrey. ‘Veel jonge gezinnen hebben het
de afgelopen jaren ontdekt. Campings
zijn echt niet meer primitief, glamping is
de standaard. Dit is het luxere kamperen,
waarbij je van alle gemakken voorzien
bent.’ Voor die gemakken heeft Van der
Vliet een compleet assortiment kampeer
artikelen in de kampeersupermarkt. ‘Van
de noodzakelijke raamuitzetter of haring
tot complete inrichting. We proberen ons
assortiment altijd origineel te houden. En
kwalitatief goed natuurlijk. We verkopen
niet vaak ‘nee’ en als we iets toch niet
op voorraad hebben, dan kunnen we het

altijd bestellen.’ Je kunt er ook terecht
voor persoonlijk advies. ‘We nemen nog
de tijd voor onze klanten.’

SFEER VAN THUIS

Niet alleen zit je met het nieuwe kampe
ren voor de tent in een luxe stoel, je neemt
de sfeer van thuis mee. Audrey: ‘In de
woninginrichting zie je veel industrieel,
die trend zet door naar het kamperen.’
Marcel: ’Zelfs de luxe van de keuken neem
je mee op vakantie. Er is een breed assor
timent keukenapparatuur op lager voltage,
geschikt voor op de camping of op de
boot. Van campingairfryer tot slowcooker
en zelfs een hele campingpannenset
geschikt voor koken op inductie.’ ‘We
zien dat de nieuwe kampeerder ook aan
duurzaamheid denkt. Het servies is vaak
gemaakt van biologisch afbreekbaar
materiaal. Die lichtgewicht inductie

pannen zijn handig voor de moderne
caravans’, aldus Audrey. ‘Er zijn namelijk
inmiddels ook gasloze caravans’, vult
Marcel aan. ‘Hierin kook je op inductie en
werkt de kachel op stroom. Weinsberg
is een snelgroeiend merk, met caravans
die net even wat lichter zijn, waardoor je
ze makkelijker met de auto trekt. We zijn
dealer van Weinsberg, maar ook van het
merk LMC. Daarnaast hebben we vijf
honderd stallingsplekken en zijn we een
Bovag- en Focwa-bedrijf. In onze show
room staan gemiddeld vijftien tot twintig
occasion caravans.’

VOL TERWIJL JE WACHT

Gebruik je weleens een gasfles
op de boot, op de camping, bij het
barbecueën of voor de heater? Bij het
gasvulstation van Van der Vliet vullen
ze je eigen stalen gasfles terwijl je
wacht. Ook kun je er terecht voor het
ruilen van de gasflessen van Antar
gaz, Benegas Light, Campingaz, Shell
en Primagaz en verkopen ze verschil
lende wegwerpgasblikjes.
Van der Vliet Recreatie
Lisserweg 40 Weteringbrug
www.vdvliet-recreatie.nl
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Erop uit

Rondje Ka op 3 juli

Wandel je mee?

Tijdens Rondje Ka – het jaarlijkse evenement van loopvereniging Plantaris – kun je wandelingen maken van
15, 20, 25 en 35 kilometer. Je komt langs verschillende
dorpen en krijgt gegarandeerd de mooiste plekjes rond het
Braassemermeer en de Wijde Aa te zien. En als bonus geniet
je op verschillende punten van allerlei lekkers uit de streek.
De start en ﬁnish zijn bij het clubgebouw
van De Treffers aan het Sportpad 2 in
Roelofarendsveen. Je kunt starten tussen
7 en 10 uur ‘s ochtends. Behalve voor de
15 kilometer-aftand: die start vanaf 8.30
uur. Doe er zo lang over als je wilt, zolang
je voor 17.00 uur maar weer binnen bent.

PRAKTISCHE INFO

Kom je met de auto? Parkeren kan op
het parkeerterrein van voetbalvereniging
E.M.M. ‘21 (Sportpad 17) of bij sportcomplex de Tweesprong (Lucas van
Leijdenlaan 2). Voorinschrijven? Kijk even
of dat nog lukt via Inschrijven.nl (de voorinschrijving is beperkt tot 1000 deelnemers).

ROLSTOELWANDELING

Speciaal voor wandelaars met een beperking heeft de loopvereniging voor het eerst
een geheel rolstoelvriendelijke route van
8,5 kilometer uitgezet. Net als bij de andere
wandelingen geniet je hierbij van de prachtige omgeving van het Braassemermeer en
Wijde Aa en van de plaatselijke lekkernijen
op de rustpunten.
Meedoen? Schrijf je in via e-mail:
rondjeka@plantaris.nl. Het inschrijfgeld
bedraagt € 7,50, begeleiders kunnen gratis
meelopen.
De kosten voor de andere wandelingen
zijn € 9,50 per persoon.

Wandel jij graag?
In de Hier! in de regio-app vind je nog veel meer wandel-, ﬁets- én vaarroutes. Zo kun je er gemakkelijk op
uit. Met de handige GPS-functie zie je direct welke horecagelegenheden, winkels, bezienswaardigheden of
overnachtingsmogelijkheden je onderweg tegenkomt.
En ook voor het plannen van een weekendje weg, dagje uit of etentje biedt de app volop suggesties.
Met de app op je telefoon of tablet ben je bovendien
continu op de hoogte van het laatste lokale nieuws
en van de leukste activiteiten en evenementen die je
niet wil missen. Daarnaast biedt de app achtergrondinformatie over onze mooie regio, leuke tips, handige
adressen en mooie routes.

SCAN MIJ VOOR DE HIER! ONLINE APP

De Hier! in de regio-app is gratis te downloaden voor
mobiele telefoon of tablet in de App Store en Google
Play. Of nog simpeler: scan de QR-codes hiernaast!

27
H3 Rondje Ka en App JH.indd 27

16-06-2022 11:32

Lekkers uit
Omdat we in Kaag en Braassem nog niet half
weten waar alle leuke boerderijwinkeltjes te
vinden zijn, stapte Hier!-redacteur Alice zelf
eens op de fiets. Samen met haar man
fietste ze door Woubrugge, Hoogmade en
Roelofarendsveen en ontdekte ze erg veel
lekkers uit de streek.

1

Alice: ‘We startten op de Galgekade
in Roelofarendsveen, vlak bij paling
rokerij Van Veen. Een kleine winkel
met een ambachtelijke rokerij voor pa
ling (1) uit het Braassemermeer. Een
uitnodigende picknicktafel maakte een
relaxte lunch wel heel aantrekkelijk,
dus een broodje paling voor twee! Het
toetje haalden we bij restaurant Wage
naar aan het Zuideinde (2), waar ze van
verse melk van boerderij Rotteveel in
Rijpwetering hun eigen ijs maken.’

Asperges en uien

‘Dat we er nog niet helemaal in zit
ten, blijkt wel als we verderop op het
Zuideinde zomaar een kraam met ver
se eieren voorbij fietsen. Maar gelukkig

2

komt er meer. Bij het Paddegat nemen
we het pontje naar Woubrugge. Natuur
lijk kennen we Aspergehof Noordam
(3) op de Boddens Hosangweg, maar
dat is lang niet alles wat het dorp te
bieden heeft. Maar omdat we midden
in het seizoen zitten, beginnen we wel
met een pondje asperges. Het is druk,
maar speciale ‘verkeersleiders’ zor
gen ervoor dat het allemaal gestroom
lijnd gaat. We maken het onszelf er
makkelijk vanaf: we kopen geschilde
asperges uit de boerderijautomaat,
waar nog veel meer boerderijproduc
ten te vinden zijn. Van aardappelen
tot uien en van bevroren kant-en-klare
soep tot een heerlijk ijsje gemaakt van
boerenmelk.’

3

4

Complete groentewinkels

‘Op naar het volgende adres op onze
route: Boerderij Van Rijn (4) op de
Kruisweg. We komen in een gezellige
boerderijwinkel terecht, met veel pro
ducten van eigen teelt. Daarnaast veel
andere streekproducten: het blijkt een
complete groentewinkel! Veel toeris
ten weten hen in het fietsseizoen te
vinden, vertelt de gezellige dame ach
ter de toonbank. Ook mensen uit de
omgeving, die er hun boodschappen
doen. We kopen een zak Elstar-appels
en stappen weer op de fiets naar het
volgende winkeltje bij Boerderij Peters.
Ook hier worden we hartelijk ontvan
gen. We gaan met een zak uien van
eigen teelt verder naar Kaasboer Van
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Erop uit

de streek

Tekst en beeld: Alice Bakker

Waar vind je dat?

5

Harten. Het is even zoeken, omdat we
het gevoel hebben dat we op privéterrein fietsen. Maar dan zien we in de
verte een klein winkeltje, waar we voor
de pompoenkaas gaan. Een aanrader!’

Boerenkaas en verse melk

‘Bij Van Harten steken we rechtdoor
de N446 over, waar we op een prachtig fietspad langs de Wijde Aa terecht
komen. We hebben goed weer, dus het
is dubbelop genieten. Bij Ofwegen stallen we onze fiets bij ‘t Melkhuisje van
Mariahoeve-logies (5). Hier staat een
automaat voor een glas verse melk,
maar ook een koffieapparaat. Mariahoeve-logies is sinds kort een officieel
rustpunt, waar je tegen een kleine bij-

7

6

drage een ‘bakkie leut’ kunt drinken.
We vervolgen onze weg met een mooi
rondje langs de Koudekerkse Lagewaardsemolen en over de Ruige Kade
om uit te komen op de Groenwegh in
Hoogmade. Hier vinden we Kaasboerderij ’t Groene Hart (7) met een boerenkaasautomaat, waar we een stukje
kaas met peper en saté uit de muur
trekken. Aan het begin van de Groenwegh vinden we weer een biologische
zelfmelktap (6), nu met uitzicht op de
weilanden en de koeien.’

Biologische buurtsuper

‘Op de Vlietkade belanden we bij boerderij Buitenverwachting (8), met een
winkel in biologische producten. Een

9

8

grote vriezer vlees, zuivel in de koeling
en allerlei kaasjes worden hier aangeboden, allemaal biologisch. We proeven een stukje worst en met een pot
biologische yoghurt in de tas fietsen
we door, weer richting Roelofarendsveen. Hier stoppen we op de Floraweg
bij Kwekerij Eko-Logisch (9), waar we
weer door een complete winkel verrast
worden. Een biologische buurtsuper
noemen ze het zelf. Met ingrediënten
voor een verse, biologische couscoussalade fietsen we terug naar huis. Met
ruim 29 kilometer op de teller en in
onze broekzak veel adresjes om later
nog eens terug te keren.’
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Da’s mooi geregeld!
In Woubrugge worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen
in een leegstaand bedrijfspand. Wat begon met een spontaan
idee, werd door de gemeenschap enthousiast opgepakt.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Op 9 april besloot Loedmilla Jakoeba – samen met twee kleindochters
van 18 en 7 jaar – te vluchten voor het oorlogsgeweld van het Russische
leger. De raketten sloegen in vlak bij haar huis in Pavlograd, aan de hoofdweg tussen Donetsk en Dnipro. Met wat T-shirts en broeken als bagage
propten ze zich met z’n tienen in een coupé van een trein, die naar Lviv
in West-Oekraïne reed. Daarna ging de vlucht per bus verder; via Polen
kwamen ze na vier dagen aan in Nederland. Loedmilla en haar kleindochters werden ondergebracht in de opvanglocatie in Woubrugge.

TIEN CARAVANS

Het gebouw waar de vluchtelingen worden opgevangen, is een voor
malige werkplaats en showroom van motoren, plus een bovenwoning.
De nieuwe eigenaar, Ruud van Eldik, wil er op termijn appartementen
bouwen, maar het pand staat nu nog leeg. Toen al snel na de inval van
de Russen in Oekraïne een stroom vluchtelingen op gang kwam, bedacht
Ruud dat zij misschien konden worden opvangen in het leegstaande
pand. Ook het kerkbestuur was enthousiast en in no-time werd door een
enthousiaste groep mensen een volwaardige opvang gerealiseerd –
helemaal gefinancierd door particulieren.
Een oproep leverde tien caravans op, die in de showroom werden
geplaatst. Beneden werden rekken geplaatst voor kleding, etenswaren
en toiletbenodigdheden. Er kwamen toiletten en douches. Boven werden
met expositiepanelen kamers en een kookgelegenheid gemaakt. Er bleef
een grote ruimte over, die werd omgetoverd tot recreatie- en eetzaal.
Wasmachines, drogers, televisietoestellen en fietsen werden naar binnen
gedragen. Er werden gordijnen opgehangen en vloerbedekking gelegd.
Bedrijven leverden monteurs voor de elektriciteit en de wifi en de brandweer keurde de aangelegde rookmelders goed.

HELEMAAL BEDUUSD

In maart konden al de eerste vluchtelingen worden opgevangen. Dag en
nacht is er, vanuit een poule van zeventig vrijwilligers, iemand aanwezig
als aanspreekpunt voor de vluchtelingen. Ruim vijftig zijn het er inmiddels. Ze zijn beduusd door zoveel steun en zorg, voelen zich er veilig en
zijn dankbaar voor de inzet van al deze mensen. De kinderen gaan naar
school en hebben ook andere activiteiten, zoals ballet- en schilderles of
voetbaltraining. Veel vluchtelingen hebben ook werk gevonden.
Hoewel de opvanglocatie er nu staat, is het voor de opgerichte Stichting
Vluchtelingen Woubrugge met ANBI-status nog een uitdaging om de exploitatiekosten te kunnen blijven betalen. De gas- en elektriciteitsrekening
tikt iedere maand behoorlijk aan! Donateur worden? Je gift is welkom
op NL76 RABO 0190 7732 43 t.n.v. Stichting Vluchtelingen Woubrugge.

➊
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Uitgelicht

!
Loedmilla
Jakoeba

Loedmilla Jakoeba (57) heeft
haar man Gennadiej (58), gepensioneerd
mijnwerker, moeten achterlaten. ‘Hij moet
beschikbaar blijven voor het verdedigen
van ons vaderland’, vertelt ze. Ook haar
zoon, twee dochters en overige drie kleinkinderen zijn nog in Oekraïne. ‘Ik heb in
ieder geval twee van mijn kleinkinderen
kunnen redden. We zijn verrast en dankbaar over de opvang. Je bent zover weg
van Oekraïne en dan krijg je zoveel hulp.’
Ze volgt het oorlogsnieuws op haar
telefoon: ‘Het is vreselijk wat in Bucha en
Marioepol is gebeurd.’ De tranen springen in
haar ogen als ze vertelt over verkrachtingen
en ander geweld. ‘Toch, als het weer veilig
is, willen we graag terug naar ons land.’

➌
➍ ➎

➏

➊ Voorlichtingsavond voor Oekraïners.
Aan het woord is stichtingsvoorzitter Leo Deurloo . Naast hem tolk Olga
Pilipenka.
➋ Mensen komen aan in Woubrugge
waar alles gereed staat voor de opvang.
➌ Ook binnen is er een speelplek voor
de kinderen.
➍ Moeder Daira met haar nog geen jaar
oude zoontje Davyd op schoot wordt
onder handen genomen door kapster
Frencis uit Leimuiden.
➎ Kinderen mogen de trampoline van de
overburen gebruiken.
➏ Pasha, die van vissen houdt, toont
trots de flinke vangst die hij in
Woubrugge aan zijn haak vond.
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Nieuwe gemeenteraad
In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Benieuwd wie de vertegenwoordigers in de raad zijn?
Kijk eens op
https://kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl/ onder
‘wie is wie’.

Nieuw college
van burgemeester
en wethouders
Inmiddels is ook het nieuwe
college geïnstalleerd.
Op
www.kaagenbraassem.nl/
college is meer informatie te
vinden over de collegeleden en
hun portefeuilles.

Heeft u wel eens een vergadering van onze gemeenteraad
gevolgd? Regelmatig worden hier interessante onderwerpen besproken. Benieuwd wanneer de raad vergadert
en welke onderwerpen er op de agenda staan? Ook dat
vindt u op eerdergenoemde website.

KAAG EN BRAASSEM VOOR
OEKRAÏNE; INFORMATIE
OVER HULP EN OPVANG
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote
vluchtelingenstroom naar Europa. Ook
in onze gemeente worden mensen uit
Oekraïne opgevangen. Dat gebeurt zowel
in de gemeentelijke locaties als particulier.
Op de website www.kaagenbraassem.nl/
oekraine vindt u alle actuele informatie.

DOWNLOAD DE BOUWAPP
EN VOLG WERKZAAMHEDEN
VOLG ONS OOK OP:

de voortgang te zien en snel vragen te
stellen. De BouwApp is beschikbaar voor
zowel iOS als Android.

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 om actuele updates te ontvangen,

www.kaagenbraassem.nl
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Wethouder Yvonne Peters
maakt een punt van nul,
u ook?

Binnen de landelijke aanpak ‘maak
een punt van 0’ staan
mei en juni in het teken van
de campagne “Ken de limiet”. ‘Wij, als
gemeente Kaag en Braassem, sluiten ons graag aan bij deze campagne,
want ieder verkeersongeval is er eentje
teveel,’ aldus Yvonne Peters wethouder
Kaag en Braassem.

Wist u dat:

1. Bij ongeveer 1 op de 3 dodelijke
ongevallen snelheid een factor is?
2. Als iedereen in Nederland zich aan
de snelheidslimiet houdt we 25 tot 30%
minder letselslachtoffers hebben?
3. Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en
ﬁetsers overlijden door overtredingen
van 10 tot 15 km boven de limieten
van 30 en 50 km/u? Zo’n 200 mensen

komen zwaargewond in
het ziekenhuis.
4. Een botsing met 50
km/u gelijk staat aan een
val van 10 meter? Dit is
bijvoorbeeld vanaf de 3e
verdieping van een ﬂatgebouw.
5. De remweg niet verkort wordt
met ABS maar de auto alleen beter
bestuurbaar houdt? Check daarom,
uiteraard wel met aandacht voor de
weg, regelmatig je snelheid. Zo rijd u
nooit ongemerkt te hard.
En, de maximum snelheid is niet
altijd de meest veilige snelheid. Ken de
limiet: rij langzamer als de situatie
daar om vraagt.

Maakt u ook een punt
van nul?

Wilt u meer informatie over de
campagne ‘Ken de limiet’?
Kijk dan eens op de website
www.maakeenpuntvannul.nl.

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.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt; u ontvangt
dan informatie over besluiten die direct
invloed hebben op de omgeving, zoals
vergunningen, plannen en plaatselijke
regelgeving.

FIXI

Steeds meer inwoners doen hun melding via Fixi. Heel ﬁjn! Zo houden we met
elkaar de gemeente netjes en veilig. Wilt u
ook een melding doen? Dat kan via de Fixi
app of ﬁxi.nl/kaag-en-braassem

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.

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

Talenten
in de kinderopvang
Kinderopvangorganisatie FloreoKids is nog niet zo bekend in
onze gemeente. Toch heeft ze hier al vier vestigingen.
te keuzes. Medewerkers krijgen ruimte
om hun talent in te zetten, waardoor ze
meer werkplezier en meer voldoening
halen uit hun werk. Voor de kinderen
geldt hetzelfde: als je iets doet met wat
je goed kunt, geeft dat je een positief
zelfbeeld en zelfvertrouwen. Zo
kunnen ze zelfbewust opgroeien tot
jongvolwassenen.’

De ruimte krijgen

Esther vindt het fijn dat ze als peda
gogisch medewerker zelf de ruimte
krijgt om te bepalen hoe ze de kinde
ren het beste begeleidt. ‘Ik voel me bij
FloreoKids gehoord en ik weet waar
ik aan toe ben. Wil je mijn collega
worden? Kom eens meekijken. Je bent
van harte welkom.’

Tekst: Alice Bakker 		

Redactionele samenwerking

F

loreoKids – een grote organisa
tie met 350 mensen in dienst op
27 locaties – nam de vestigingen
deels over van kinderopvangorga
nisatie Snoopy. Esther Hagenaars is
pedagogisch medewerker bij peuter
speelzaal Ukkepuk in Woubrugge.
Zij noemt FloreoKids ondanks de
omvang van het bedrijf kleinschalig.
‘Als je ergens mee zit, weet je direct
waar je moet zijn.’ Wat ze ook fijn vindt:
er wordt gekeken naar ieders talent. Ze
is een van de talentambassadeurs van
de kinderopvangorganisatie. ‘Ik heb
me gespecialiseerd in het ontdekken
van de talenten van een kind, maar ook
van mijn collega’s. Iedereen krijgt de
ruimte om zich te ontwikkelen.’

Ideeënfontein

‘Ieder kind is welkom bij Floreokids,’
vertelt ze. ‘Elk kind heeft een eigen
authentiek talent en dat wordt bij ons
benoemd. Met onze methode leer je
de kinderen niet alleen beter kennen,
je kunt ze ook beter begeleiden, want
je weet wat hun eigenschappen zijn
en waar ze goed in zijn.’ Niet alleen
kinderen hebben baat bij deze
methode, volwassenen ook. ‘Om het
talent van mijn collega’s te ontdek
ken, stel ik ze allerlei vragen. Aan de
hand daarvan leer ik ze op een andere
manier kennen. Zo kan iemand
bijvoorbeeld een ‘ideeënfontein’ zijn of
een ‘groepsdier’. Weten welk talent je
hebt, helpt je bij het maken van de juis

WAAR ZIT FLOREOKIDS
IN KAAG EN BRAASSEM?

Woubrugge - Ukkepuk (PSZ), De Banjers en De Boeffies bij Kindcentrum
Woubrugge (KDV) en De Kidzclub en
’t Kraaiennest (BSO)
Rijnsaterwoude - De Boswachtertjes
(KDV) en De Boshut (BSO) bij Kindcentrum Het Woud
Hoogmade – De Bonte Koe (KDV), De
Blokhut (BSO), De Barg (PSZ)
Leimuiden – De Spetters, De Kwebbels en Olleke Bollekes (KDV) en De
Coole kikkers, De Draken en De Boombende (BSO) bij Kindcentrum De Lei
www.floreokids.nl
info@floreokids.nl
071-581 7777
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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, Patrick Deters,
Jeannette van Haastert,
Yvette Hogenboom, Gijs Korevaar.

Kunst en cultuur

Fotograﬁe
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 samenwerkingen en (personeels)advertenties.
Hier! in de regio magazine verschijnt
zes keer per jaar in de gemeente Kaag
& Braassem Bel: 071-331 1119 of mail
naar 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 uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit.
Hier! in de regio niet ontvangen?
Het magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: MCD, Veters Flowers,
Van Veen Mode, Keurslagerij Johan van

Ik word altijd een beetje nerveus als mensen het hebben over ‘kunst en cultuur’. Het klinkt altijd wat ‘verheven’. Als ik het hoor, denk ik aan notabelen,
van voorbij de 40, die met een glas rode wijn op een chaise longue achteroverleunen, omringd door wandgrote schilderijen van vooraanstaande adel
en aquarellen van wonderschone tuinen, luisterend naar een klein kamerorkest dat – met viool, cello en klavecimbel – begeleiding biedt aan twee
dansers in witte maillots die door middel van interpretatieve dans beeld
geven aan hun gevoel op de gemaakte muziek.
Maar dat is het natuurlijk niet. Onze gemeente bruist van de kunst en cultuur. We hebben mensen die dagelijks ontspannen achter een schildersezel,
pottenbakkersschijf of een stuk speksteen gaan zitten om bijzondere dingen te maken. Soms is het mooi, soms is het intrigerend en soms heeft
het een stevig boodschap. Maar altijd stoppen we iets van onszelf erin.
Wekelijks staan er ook grote groepen mensen gefocust te kijken naar een
dirigent, instructeur, coach of regisseur om hun eigen kunnen te verbeteren
of ze grijpen de mogelijkheid aan om mensen te laten genieten.
En dán nog de discussie over Kunst met een grote K en kunst met een kleine
k. Wat is Kunst en wat is kunst? Veelal is de kleine k een knipoog naar de
kleinkunst: theatervormen zoals cabaret, het luisterlied of de musical. Ik
ben dol op de kleinkunst; mogelijk is dat waarom ik het me – als ik hoor over
Kunst en cultuur met die grote K – meteen heel elitair voorstel. Dat strijkt
me tegen de haren in. Niet dat dat uitmaakt, maar het verklaart wel waarom
ik zoveel moeite had met het begin van deze column.
Want wat kan ik nou vertellen over de notabelen, schilderijen en interpretatieve dans? Niets! Echt helemaal niets. Behalve misschien dat ze bestaan,
het zijn geen mythes of fabels, ze bestaan. En er zijn grote fans van; zeker
de laatste twee met hun eigen musea en festivals, maar ik weet er gewoon
niets van.
Ik ben een simpel mens dat geniet van de (amateur)kunst in onze gemeente; of dat nu is van een 100-jarige toneelvereniging die een eigen stuk maakt,
een groep lokale creatievelingen die een kunstwandelroute organiseert, een
mondige oudejaarsconferencier of een gek die in een bos of aan het water
verhalen vertelt over de geschiedenis van onze gemeente. Over dat laatste
gesproken: ben je er weer bij? Ik wel, zei de gek!

der Meer, Bakkerij van Leeuwen, DIO
Drogist
Oude Wetering: Primera, De Fietsshop
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: Gemeentehuis, Rob
van der Geest-Sport 2000, First Lady,
Keurslagerij van der Meer, Veenerick
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, fotograaf, toneelspeler, oudejaarsconferencier,
verhalenverteller die net gek genoeg is. In bezit van een vrije agenda,
een zak verhalen en www.vroegerwasalles.nl.

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

Boek & Kantoor, Plus, De Kaaswereld,
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BLOKSMA KEUKENS

STAAKT HAAR
ACTIVITEITEN

Met ingang van dinsdag 14 juni 2022 is Bloksma Keukens gesloten.
Alle lopende opdrachten voor 2022 worden nog
conform afspraak geleverd en eventueel gemonteerd.
Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een faillissement!
Van 14 juni tot en met 29 juli 2022 zijn wij nog telefonisch bereikbaar.
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.
Voor uitgebreide informatie wat dit voor u betekent verwijzen we naar onze website

www.bloksmakeukens.nl
Er volgt nog een opheffingsuitverkoop.
Showroom keukens en inbouwapparatuur super scherp
geprijsd en direct leverbaar. Zie onze website.
Noordeinde 116 • 2451 AJ Leimuiden • www.bloksmakeukens.nl
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