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E.M.M.’21!
SPAAR MEE VOOR DE TOPPERS VAN

VAN 18 SEPTEMBER T/M 12 NOVEMBER
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VOETBAL
PLAATJES

Spaar ze allemaal!

van Dijkvan Dijk

Bij iedere 10 euro aan boodschappen 
ontvangt u een setje met stickers 
gratis. En wekelijks bij verschillende 
actieproducten!

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

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

www.carpentier.nl

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

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

Joyce Huigsloot
De huizenmarkt staat op zijn kop. Voor-
namelijk starters hebben het erg lastig om 
een eigen plekje te vinden. Binnen mijn 
kennissenkring ben ik op zoek gegaan 
naar jongeren die oplossingen verzonnen 
hebben voor dit probleem. Aan creativi-
teit geen gebrek, maar het is jammer dat 
er zo weinig opties worden aangeboden 
voor jongeren. De gemeente zou hier meer 
aandacht aan moeten besteden. Het is  
begrijpelijk dat het een uitdaging is om voor 
iedereen een passende woning te bouwen, 
maar er kan mogelijk wel gekeken worden 
naar tijdelijke woningen zoals bijvoorbeeld 
tiny houses of containerwoningen ter over-
brugging. Op deze manier kunnen starters 
betaalbaar zelfstandig wonen en door- 
sparen voor een ‘echte’ woning!

REDACTEUR 

Meg van der Hoorn
Als ik schrijf voor Hier! kom ik op plekken  
waar ik normaal gesproken niet kom. Van 
alle plekken springt de plek van deze Hier! 
eruit. Ik woon namelijk tweehonderd meter 
verderop. Waar ik als klein meisje al langs 
‘het kattenhuis’ liep tijdens de jaarlijkse 
braderie, had ik nu een afspraak met de  
familie Peters. Mijn moeder zei: ‘Oh, je gaat 
naar dat huis? Daar stonden vroeger etens-
bakjes voor de katten door de tuin.’ Ietwat 
huiverig vertrok ik richting de Dorpsstraat 
waar ik er al gauw achterkwam dat er van 
de etensbakjes en aftandse uitstraling  
weinig over was. Wat volgde was een 
avond die voorbijvloog. Uitkijkend op de 
gigantische tuin besefte ik dat ik midden 
in mijn eigen dorp zat. Wat een verborgen 
pareltje is dit!

Tips van de redactie
ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN  
BIJDRAGE AAN OF FAVORIETE PRODUCTIE IN DIT NUMMER.
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Scan de QR-code en 
WhatsApp met ons!

Mercedes-Benz Roelofarendsveen 
is op zoek naar enthousiaste monteurs!

Chef de Parti
Wij zijn op zoek naar een chef de parti die de liefde voor het vak 
met ons deelt en onze gasten graag een onvergetelijke middag/
avond wil bezorgen. Ben je stressbestendig, creatief en een 
teamplayer, dan zijn wij op zoek naar jou. Groene vingers zijn 
een pré.  

Afwashulp
Zoek je een leuke, afwisselende bijbaan in de horeca? Dan is dit 
wellicht wat voor jou. Bekijk de vacatures op onze website.

www.plantage87.nl

J O I N  T H E 
T E A M !

*Vraag naar de actievoorwaarden. De actie is geldig van 10 oktober t/m 30 oktober 2022
Noordeinde 17, 2371 CM Roelofarendsveen, T 071-3319798

20%
KORTING* OP DECORETTE
GORDIJNSTOFFENGORDIJNSTOFFEN &
BINNENZONWERINGBINNENZONWERING
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MIRANDA CASTELEIN is grafi sch 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; offl  ine én online.’ 

Ken je dat… je huis lijkt wel ontploft. Overal liggen kleren, papieren, nog 
niet opgeborgen kampeerspullen en ga zo maar door. Bij mij gebeurt het 
regelmatig dat ik echt een rondje door huis moet maken om weer wat orde 
in de chaos te scheppen. Mijn werkkamer is sowieso altijd ontploft, maar 
daar heb ik niet zoveel last van. Maar als andere kamers een troep zijn, 
dan krijg ik het op mijn heupen. Ik ben dan ook heel blij met het artikel over 
opruimen met daarin allerlei tips om je huis effi  cient op te ruimen. De serie 
‘Marie Kondo’ op Netfl ix ga ik nog een keer kijken, dat kan nooit kwaad. 
Ik ben door Marie mijn kledingkast met andere ogen gaan bekijken, mijn 
kleding slimmer gaan opvouwen en in mandjes gaan opbergen. Ik zie dan 
in één keer wat ik heb en kan makkelijker en sneller kiezen. Heel handig! Ik 
hoopte stiekem dat ik dan ook wat minder zou kopen, maar dat lukt nog niet 
altijd. Als we het over besparen hebben, dan zou ik hiermee nog wel een 
slag(je) kunnen slaan. Maar het is waar: een opgeruimd huis, geeft ook een 
opgeruimd hoofd. 
Op tijd je rust vinden is erg belangrijk, zodat je afstand kunt nemen van 
dagelijkse beslommeringen. En dat je tijd neemt om de zaken te overzien. 
Dat is toch wel het fi jne van de vakantietijd. Zo had ik afgelopen zomer een 
aantal afvink-zaken die zouden bijdragen aan mijn vrij-zijn-gevoel. Niet alles 
is gelukt, maar boeken lezen in elk geval wel en nieuwe kleding naaien ook. 
We gaan het maar niet hebben over wat niet gelukt is. Waarschijnlijk was 
mijn lijstje te lang, optimistisch als ik ben. Het vakantiegevoel vasthouden is 
het proberen waard, al is het maar die kop thee in de tuin opdrinken in plaats 
van in de auto op weg naar werk. Ik ben weer helemaal opgeladen.
We hebben weer een fi jne Hier! voor jou gemaakt, al zeg ik het zelf. Maar 
ik heb nog wel een vraag aan jou. Ken jij nog mensen voor de Hier! en 
Daar!-rubriek? We hebben deze rubriek al sinds we bestaan en kunnen niet 
zonder de input die we van inwoners krijgen. Dus: heb je nog familie elders 
wonen, die wel uit Kaag en Braassem komt? Vraag eens of deze familie-
leden het leuk vinden om hun verhaal te vertellen. Dat geldt natuurlijk ook 
voor mensen die ‘van buiten’ komen en hier met veel plezier zijn 
komen wonen. We maken Hier! met elkaar én voor elkaar, dus mail ons op 
info@hierinderegio.nl. 

Heel veel leesplezier met deze Hier!

Rust in je huis én hoofd

Voorwoord

Heb je Hier! niet thuis ontvangen? Laat het 
ons weten. Mail naar info@hierinderegio.
nl o.v.v. je postcode en huisnummer. Dan 
nemen wij contact op met de bezorgdienst.
Hier! 4 bezorging: 17 en 22 september.
Hier! 5 bezorging  29 oktober en 3 november.
Hier! 6 bezorging   10 en 15 december.

Het magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: Boon’s Markt, Veters Flowers, 
Van Veen Mode, Bakkerij van Leeuwen, 
DIO Drogist
Oude Wetering: Primera, De Fietsshop
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: Gemeentehuis, Veenerick 
Boek & Kantoor, Plus, De Kaaswereld, De 
Veense Bukker
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Poel (Kaag) 
en Uw melkboer Ivo Spruit (Rijpwetering, 
Oud Ade)
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Eduard Helwig wilde graag een tuin. Tijdens zijn zoektocht vond 
hij een huis met een prachttuin in Oud Ade. Samen met zijn 
partner verruilde hij Weesp voor Kaag en Braassem.

‘We woonden in een schitterend monumentaal pand in Weesp. 
Het was ooit van familie van Houten, van de chocoladefabriek. 
Het gebouw was opgedeeld in appartementen, want anders 
was het niet te betalen. Maar het appartement had geen tuin en 
die wilde ik wel graag. Mijn partner zei: ‘Hou op met zeuren of 
ga zoeken naar een huis met een tuin.’ We zijn gaan kijken in  
gemeenten ten zuiden van Amsterdam en vonden zes jaar  
geleden dit huis.’
Voor zijn landing in Oud Ade heeft Eduard in verschillende steden 
gewoond. Van oorsprong is hij Rotterdammer, waar hij opgroei-
de. Maar daarna volgde een enorme reeks: Enschede, Groningen, 
Amsterdam en Weesp. ‘En Washington DC en Amerika. Daar heb 
ik voor een uitwisselingsprogramma een jaar bij een gastgezin 
gewoond. Ik ben er ook naar de middelbare school geweest. Een 
hele mooie tijd was dat.’

MET DE AUTO KOM JE OVERAL
Hoewel toeval een rol heeft gespeeld bij de keuze voor Oud 
Ade, heeft ook zijn werk er mee te maken. ‘Ik werk bij een  
bedrijf, dat winkelcentra beheert. Wij hebben centra in Zoetermeer,  
Leidschendam en Amstelveen, dus deze plek ligt er mooi mid-
denin. En daar komt bij dat het vlak bij de snelweg is. We wonen 
in het groen en even een ritje met de auto en je zit al in de stad. 
Er zijn hier geen voorzieningen. Daar hebben we geen last van.  
Zolang je kunt autorijden is het geen probleem en anders laat je 
het gewoon bezorgen. Dat kan ook’.

ETEN UIT EIGEN TUIN
Eduard was op zoek naar een tuin en die heeft hij dan ook gevon-

den: een enorme lap grond achter de woning. ‘De tuin is mijn 
passie. De hele zomer hoeven we niet naar de winkel voor 

groenten. Die komen allemaal van eigen grond. En ik maak 
zelf cider. In de zomermaanden hebben we een kraam-

pje voor de deur met potjes zelfgemaakte jam. Dat kan 
ik in een dorp toch wel buiten laten staan. Een keer 
zat er te weinig geld in en toen dacht ik: ‘Nee hè, hier 
ook al?’ Maar de volgende dag zat er een briefje in 
het busje met ‘Sorry, ik had niet genoeg geld bij me.’ 
En het ontbrekende geld zat erbij met iets extra’s. 
Dat heeft mijn vertrouwen wel een boost gege-
ven.’ Eduard en zijn partner hebben zich vanaf het  
begin ‘open’ opgesteld om in de buurt te integre-
ren. Ze zijn bij buren langsgegaan met Weesper-
moppen om zich voor te stellen en hebben een 
leuke avond voor de buurtjes georganiseerd. ‘Ik ben 

lid van de dorpsraad geworden. Dan kom je snel te  
weten wat er in het dorp speelt. Je leert er mensen 

kennen. We zijn hier echt knettertevreden. We gaan 
goed om met de buren. Het is rustig, mooi, groen. Maar we  

blijven natuurlijk wel import. Dat raak je nooit kwijt. De 
mensen zeggen dat met een glimlach.’

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 is hier rustig,  
mooi en groen’
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‘Waarom teruggaan naar  
de Veen?  
We komen er vaak genoeg!’ 

Bram Termeulen en Monique van der Ploeg die heerlijk wonen 
in Almere, maar zeker twee keer per maand terugkomen naar de 
Veen, Brams hometown.

Vanuit een rustige hoek in Almere praat Bram vrolijk over zijn  
geboorteplaats Roelofarendsveen en over zijn huidige woon-
plaats. Zo nu en dan vult zijn vriendin Monique – oorspron-
kelijk uit Oud Ade – hem aan. Hoewel ze al jaren in Almere  
wonen, zijn ze de Veen zeker niet vergeten. ‘We komen zo’n 
twee keer maand terug om onze vrienden te zien,’ vertelt Bram. 
‘Dus waarom zouden we teruggaan naar Roelofarendsveen? We  
komen er vaak genoeg.’

GEWELDIGE NATUUR
Hij vertrok in 1989 samen met zijn ouders en hun  
kwekerij naar Almere. Bram: ‘In Roelofarendsveen zijn 
de kavels van die smalle stukken land en hier kon 
mijn vader na de ruilverkaveling een groter complex 
bouwen. In 1994 ben ik voor mezelf begonnen met 
een rozenkwekerij.’ Aan natuur in de direct omge-
ving geen gebrek, onderstreept hij. Ze wonen ten 
noorden van de stad vlak bij het IJsselmeer. De 
Oostvaardersplassen liggen om de hoek. ‘De  
natuur is hier geweldig,’ zegt Bram. ‘Het bevalt ons 
hier goed. Ik denk dat je het altijd zelf ergens naar 
je zin moet maken’.
Bram is geboren en getogen aan het Noordeinde. 
Hij woonde tegenover bakker Van Rijn; een winkel 
tussen de Pepersteeg en de Petruskerk die al lang is 
gesloten. Ook de Pepersteeg is inmiddels gesloten. Er 
worden huizen achter gebouwd. ‘Zoals er overal in de 
Veen wordt gebouwd,’ lacht hij.

STERKE BAND
De twee hebben elkaar in Roelofarendsveen leren kennen. ‘We 
kenden dezelfde groep vrienden,’ vult Monique aan. ‘Ik kwam er 
terecht omdat ik werkte bij Van der Poel. Bram kwam uit Almere  
over voor vrienden en zo ontmoetten we elkaar. We zijn met  
devriendengroep naar een aantal festivals geweest. Zo is het be-
gonnen,’ kijkt zij terug. Het duo heeft inmiddels drie kinderen. Na al 
die jaren in Flevoland, blijft de band met de Veen heel sterk. Bram: 
‘Het is goed hier, maar als we het missen, dan gaan we gewoon 
naar Roelofarendsveen. Vrienden bezoeken. En voor feestjes  
komen we zeker terug. Net als alle oud-Veenders komen ook wij 
elk jaar voor de kermisweek.’
Die week gaan ze net als elk jaar naar het Haventje of naar Punt. 
Maar die laatste is toch gesloten? Bram: ‘Ik geloof niet dat het 
café is gesloten. Het wordt verbouwd, maar de naam hebben ze 
zo gelaten. Het blijft Punt. Mijn vader is nu 84 jaar en hij gaat 
regelmatig naar Punt om een potje te biljarten. Hij rijdt er met 
de auto zelf naartoe. Hij wordt regelmatig gekeurd en heeft nog 
steeds zijn rijbewijs. Mijn band met Roelofarendsveen is er ook 
op zakelijk vlak. Het vervoer van mijn rozen wordt nog altijd ver-
zorgd door blauwe Dobbe uit de Veen.’

Tekst: Gijs Korevaar

Hoe is het met...
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?
Politiek

Kaageiland:  
een dorpsidylle
De pont, de brand, de huizenbouw,  
de inwoners, de recreanten en de rol van euro’s

Tekst: Niko van Brussel 
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk.

Het is een halfuurtje fietsen naar de veerpont, die Hier! op 
het eiland moet brengen en het is erg warm. Geen weer 
om in een auto te zitten. Bovendien zie je meer op de fiets.  
Aangekomen in Buitenkaag staan er aardig wat auto’s en 
fietsers te wachten bij de pont. Hij komt redelijk snel, maar 
tot mijn verbazing mogen we er niet op. De slagboom gaat 
weer dicht en de pont vaart weer terug. Na een draai halver-
wege vaart hij naar het andere pontveer aan de overzijde. 
Daar staan zo te zien twee controleurs op. De pontbaas loopt 
snel over, de controleurs stappen op en daar komt de pont 
weer. Dit keer mogen we er wel op. Ik heb mijn euro al in 
mijn hand, maar niemand hoeft te betalen. Raar! Bij Jacques 
aangekomen, vraag ik wel er wat aan de hand is. Jacques 
woont met partner Christianne en hun hond in een mooie 
villa aan het water en de koffie smaakt er prima. Tijdens ons 
gesprek gaat de achterdeur open en komt een buurvrouw 
een praatje maken. Kaag is ook echt Kaag-‘dorp’.

Binnen via de achterdeur
Jacques, je woont hier prachtig. Je moet het hier wel naar je 
zin hebben. Hoe ben je hier terecht gekomen?  
‘Ik heb hier in 2002 een huisje gekocht en wist toen nog niet 
of ik hier ook zou gaan wonen. Het was een recreatiewoning. 
Ik woonde in Den Haag, mijn vriendin Christianne woonde 
in Amsterdam en we reisden op en neer. Kaag ligt in het 
midden en is dan een ideale plek. Ik besloot het huisje af 

Weleens op Kaag(eiland) geweest? Eerlijk  
zeggen. Niet? Het is één van de oudste, zo niet 
het oudste dorp van Kaag en Braassem. De 
naam Kaghe of Caghe, wat ‘buitendijks land’  
betekent, komt voor het eerst voor in 1308. Tot 
aan het eind van de zestiende eeuw was Kaag 
het grootste dorp van het gebied Alkemade.1  
Het is een (of de?) recreatieve parel van Kaag  
en Braassem. Nooit geweest? Dan moet je er 
toch eens gaan kijken. Maar daar gaat dit  
artikel niet over. Er wonen ongeveer 470  
mensen en er gebeurt veel en het eiland komt 
vaak in het nieuws. Wat is daar aan de hand? 
Hier! ging op bezoek bij Jacques Glaudé,  
die wordt gezien als een echte ‘Kager’.

1 Bron: Wikipedia

H4 Niko Kaag_YH.indd   9H4 Niko Kaag_YH.indd   9 07-09-2022   16:5007-09-2022   16:50



10

ners. Het was een plek waar 
je mensen kon treffen en 
waar het gezellig was. Er zijn 
nu mensen die dat dusda-
nig missen dat ze zeggen: ‘Ik 
raak in een isolement, want 
ik kom niet zomaar bij ie-
mand thuis en jij ook niet bij 
mij, maar ik vind het wel ver-
domd leuk om je te zien.’ Dus 
wat mij betreft moet er weer 
een restaurant komen in een 
nieuw te bouwen gebouw.  
Restaurant de Twee Wilgen 
zijn we ook al kwijt, dat had 
ook zo’n sociale functie.’

De sfeer verandert, maar waardoor? Die brand was natuur-
lijk verschrikkelijk en het zal nog wel even duren voordat er 
weer een nieuw gebouw en restaurant zijn, maar wat maakt 
het wonen hier nou zo bijzonder? Is dat het eilandgevoel? En 
waar maak je je zorgen over?
‘Op een eiland wonen is fantastisch, noem het maar dubbel  
thuiskomen. Het eilandgevoel begint al op de pont. Het  
wonen op de Kaag is niet wonen op de Marijkelaan, maar is 
kiezen voor een way of live. En die is kleinschalig. Ik vind het 
heerlijk om bezig te zijn met ontwikkelingen in de directe  
omgeving, ook al zijn die niet altijd leuk. Zoals de cam-
ping bijvoorbeeld. Als camping was het eigendom van de 
familie Hogenboom die ook de pont en het nu afgebrande  
appartementengebouw exploiteerde. Dat is in de jaren  
negentig verkocht aan aannemer Jos Jansen die daar een 
aantal recreatiewoningen wilde bouwen, maar dat bleek niet 
haalbaar. Een poging om daar garages op te bouwen mis-
lukte ook. Ergens rond 2010 werd het gekocht door de stich-
ting van familie van Lent om daar huisvesting te realiseren 
voor mensen met een beperking. Die zouden dan ook wat 
aangepast werk bij Van Lent en op het eiland kunnen doen. 
Daar kwam verzet tegen vanuit de bevolking. Zeer onterecht 
overigens. Daar kan ik nog emotioneel over worden. Maar 
ook de hele financieringsstructuur van de zorg ging om en 
dat betekende dat het plan niet meer betaalbaar was. En dus 
niet doorging. De afgelopen tien jaar is er alleen nog maar 
grasgemaaid. Er mogen recreatiehuisjes gebouwd worden, 
maar die zijn nooit gerealiseerd.’

Vlak voor de verkiezingen op 7 maart is er een nieuw  
bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Daar 
was flink wat discussie over. CDA, D66 en VVD stemden te-
gen het plan. Er zouden nu elf woningen gebouwd mogen 
worden. Alleen PRO en SvKB stemden voor. Dat was een 
krappe meerderheid, maar dan is er nu toch duidelijkheid?
‘Was het maar zo. Er zijn een paar belanghebbenden in beroep 
gegaan bij de Raad van State. Dat betekent dat het nog niet 
definitief is. Ongeveer de helft van het gebied zou openbaar 

te breken, dit huis te bouwen 
en hier permanent te gaan 
wonen. Mijn vriendin kwam 
erbij, maar hield haar huis in 
Amsterdam voor de zeker-
heid nog aan. Na een halfjaar 
wist ze het: ze kon hier wel 
aarden. Ze had dertig jaar 
in Amsterdam gewoond en 
daar, behalve de krantenjon-
gen, niemand leren kennen. 
En hier werd ze omarmd door 
allerlei mensen die het leuk 
vonden om met haar te pra-
ten. Er kwam een hond bij en 
het klikte met andere honden 
en hun baasjes. Inmiddels zat 
ik zelf op de toneelvereniging ‘Wie wil die kan’. Pier van Bra-
kel was indertijd de regisseur; hij is de man die onlangs bij 
de brand op het eiland is omgekomen. Over de naam van het 
gezelschap hebben we het samen vaak gehad. Het was een 
mooie tijd en een mooie en snelle manier om te integreren. 
Ook werd ik gevraagd voor het bestuur van de Stichting Pro-
motie Kaag en van de ‘grote stichting’ van Kaag en Braas-
sem. Dat doe ik met plezier en ik voel me hier zeer thuis. 
We zijn hier liefdevol ontvangen. Mensen zijn altijd bereid 
je te helpen. Maar de sfeer is de laatste vijf jaar wel aan het 
veranderen.’

Daar kan ik me iets bij voorstellen. Kortgeleden is de grote 
brand geweest waarbij de oude regisseur is omgekomen. 
Er is de laatste jaren voortdurend gedoe met de veerpont.  
De megajachten-werf Royal van Lent is tegenwoordig  
onderdeel van Feadship en het is de vraag of en hoelang 
het bedrijf hier nog blijft. Een aantal bewoners wilde weg 
bij de gemeente Kaag en Braassem en ook de inwoners van  
Buitenkaag aan de andere kant van de pont klagen over  
geparkeerde auto’s. 
‘Ach, het kan liggen aan dat ik oud word en er een aantal nog 
oudere mensen op hoge leeftijd, in de negentig, zijn overle-
den. Dat waren echte vrienden en zij konden hier ondanks 
die hoge leeftijd blijven wonen, omdat men elkaar helpt. Dat 
kan ook dankzij de winkelwagen van Goof van der Poel. Die 
helpt mensen die slecht ter been zijn met een tas met bood-
schappen aan de deurknop. Zo nodig zet hij het ook nog in de 
koelkast en rekent hij eens in de maand alles af. Bezoek komt 
via de achterdeur, zoals je net al merkte, en dat is sinds de 
brand alleen maar toegenomen. Die brand, waarbij tweeën- 
twintig wooneenheden zijn verwoest, heeft een enorme  
invloed gehad op de levens van mensen die hier wonen. 
Niet alleen voor de dertig mensen die hun huis zijn kwijt-
geraakt en die noodgedwongen van het eiland zijn vertrok-
ken. Op een enkele uitzondering na, zie je die inwoners nu 
niet meer. Met de brand is ook het restaurant Bij Benjamin 
verwoest en dat was toch een soort clubhuis voor veel inwo-

‘Je moet iets voor elkaar over 
hebben en de omgeving niet  
helemaal naar je eigen hand  

willen zetten’
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groen worden. Zelf vond ik dat 
wel een mooi gebaar van de 
familie. Op de andere helft ko
men huizen en dat zijn er ook 
minder dan in het oorspron
kelijke plan. Er is rekening  
gehouden met de bezwaren. 
Maar kennelijk niet genoeg 
voor die inwoners. Zo’n be
roepsprocedure kan lang du
ren en ik kan me voorstellen 
dat Van Lent het nu wel zat is 
en dat ze de grond in kavels 
gaan verkopen. Je mag er op 
basis van het oude plan nog 
recreatiewoningen bouwen. 
Weet je, er is heel veel mening 
over alles. Dat begint me een beetje tegen te staan. Neem Ho
tel Orion, dat was vroeger een jeugdherberg. Zo’n vijfentwin
tig jaar geleden heeft het stel dat daar zeilles gaf het kunnen 
kopen en zij hebben er een hotel van gemaakt. Nu willen ze 
er appartementen ontwikkelen en daar zijn dan ook weer 
bezwaren tegen. Ik word door sommige mensen een echte 
Kager genoemd en daar ben ik best trots op. Maar als echter 
Kager vind ik dat je iets voor elkaar over moet hebben en dat 
je de omgeving niet helemaal naar je eigen hand moet wil
len zetten. Je moet het op het eiland samen een beetje eens 
worden en daar ontbreekt het steeds meer aan. Het wordt bij 
de Stichting Promotie Kaag ook steeds moeilijker om vrijwil
ligers en bestuursleden te krijgen.’

Het dorpsperspectief en de euro’s
Toen begin maart het besluit over het bestemmingsplan 
werd genomen, is ook weer de vraag gesteld of er niet eerst 
een nieuwe ‘integrale visie’ op Kaag moest komen. Door  
inwoners de dorpsraad en raadsleden. Maar zo stelden bur-
gemeester en wethouders: die visie – het dorpsperspectief in 
de Omgevingsvisie – is al vastgesteld in 2020 en er is door de 
raad niets aan veranderd op 22 januari van dit jaar. Maar ook 
toen al richten de bezwaren en inspraak zich met name op 
dit dorpsperspectief en specifieker op de genoemde bouw-
plannen en de (daarmee groter wordende) drukte op de pont 
en Julianalaan. Hoe moet dit nu verder?
‘De euro gaat winnen van de emotie: het lijkt alsof alle be
slissingen die tegenwoordig worden genomen beslissingen 
zijn die je uit kunt rekenen; in geld dus. Neem de herbouw 
van de appartementen en het restaurant dat is afgebrand. 
Dat restaurant voorzag in een behoefte van inwoners en 
niet in de laatste plaats van recreanten. Een rekensom
metje als voorbeeld: je kunt een restaurant realiseren en 
dan heb je een huuropbrengst van vierduizend euro in de 
maand. Als er tenminste geen virus rondwaart. Want dan 
kan de uitbater het niet betalen. Op dezelfde plek kun je drie  
appartementen realiseren, die samen zesduizend euro  
opbrengen. Dan heb je geen terras en de mogelijke overlast, 

maar wel drie extra apparte
menten aansluitend aan de  
negentien woningunits met 
uitzicht op het water. Er komt 
een hek omheen langs het 
water en je kunt er alleen met 
een pasje naar binnen en aan 
het water komen. Wat doen 
wij in een welvarend land 
in 2022? We verpesten het  
uitzicht waar honderden 
mensen van kunnen ge
nieten. Juist ook van men
sen die minder te verteren  
hebben.’  

Dus je vindt dat de toegang 
tot het water openbaar moet blijven?  
‘Elke keer als hier een wethouder of burgemeester langs
komt zeggen wij: ‘Waar zijn de mogelijkheden om hier als 
passant je boot aan te leggen?’ Die plaats is er niet. Waar 
kun je hier aan het water zitten? De enige plek die er is, is 
een stuk land van familie van Lent dat zij onderhouden en 
dat openbaar toegankelijk is. Op een mooie dag zitten daar 
honderd tot tweehonderd mensen in hun badkleding om  
te genieten van de omgeving en het water. Dat is een strook
je van vijftig meter van een particulier! De gemeente doet  
niks.’

Als ik het zo hoor heb je het hier altijd erg leuk gevonden, 
maar maak je je erg zorgen over de toekomst? Je hebt nog 
niks over de veerpont gezegd…
‘Ja, dat klopt. Ik maak me zorgen. Misschien is het iets van 
deze tijd. Dat iedereen steeds meer in of op zijn eigen stukje 
zit. Maar wordt het niet tijd dat wij dingen zelf gaan organise
ren? Neem nou de pont. We zouden die overzetgelden, met een 
groep vrijwilligers zelf kunnen gaan incasseren. Daar wilde de  
gemeente wel over meedenken, maar de pontexploitant had 
juridische bezwaren. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar 
de problemen zijn nog lang niet opgelost. Het lijkt maar een 
kort stukje om over te varen, maar je moet niet weten waar 
je allemaal op moet letten. Ik heb zelf een keer in het hok
je gestaan, niet als passagier, maar om te ervaren waar je  
allemaal op moet letten en rekening mee moet houden. Ik 
zou er zelf helemaal gek van worden. Elke keer als je over
vaart is het anders. Vanwege de belading. Hoe staan de 
auto’s? Waar staan de mensen? Als er een grote trekker bij 
staat is het weer anders. De stroming en de wind kunnen 
verschillen. Juist omdat het zo’n kort stukje is moet je als 
je wegvaart al bezig zijn met het aanlanden. En dan heb ik 
het nog niet over al het recreatieverkeer en de beroepsvaart 
die voorrang hebben. De verkeerslichten die je moet bedie
nen, de navigatieverlichting op de boot zelf die per wissel 
omgedraaid moet worden, de slagboompjes, de klep die een 
bepaalde stand moet hebben – en voor sommige auto’s weer 

‘Er zal best wat veranderen,  
maar het eilandgevoel  

moet blijven.  
Daar ga ik voor’
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een andere, waardoor je weer iets verder de wal op moet. En 
dan hebben we het nog niet over de kaartjescontrole. Maar 
ik wil geen brug en praktisch niemand wil een brug.’

De knoet van de commercie
We hadden het er net over dat alle besluiten geld gestuurd 
lijken. Het neerzetten van appartementen is lucratiever dan 
een restaurant of een hotel. Bij de discussie over de huizen-
bouw was een heet hangijzer dat er steeds meer auto’s het 
eiland op komen en dat de capaciteit van de pont en de  
Julianalaan, de toegangsweg op het eiland, die capaciteit 
niet aankunnen. Als je de Julianalaan wilt reconstrueren 
is dat voor rekening van de gemeente. Als je een brug wilt 
neerleggen is dat voor rekening van de gemeente. De pont 
is echter Europees aanbesteed en voor rekening van de  
exploitant. Hoe zit dat precies?
‘Mijn idee is eigenlijk dat als de pont niet gaat functione-
ren onder de knoet van de commercie, en daar ben ik bang 
voor, dat we dan, met een eigen stichting, tot een eigen  
exploitatie van de pont moeten komen. Die Europese aan-
besteding is ook voor de gemeente geen succes geworden, 
want er was maar één gegadigde en daardoor hebben ze hun  
eisen moeten bijstellen. Daardoor is de pont nog steeds  
eigendom van de gemeente, wat niet de bedoeling was. De 
gemeente heeft voor de exploitatie een garantie moeten  
geven voor de omzet en winstgevendheid in de eerste twee 
jaar en nog een jaar erbij door corona. Ik maak me sterk dat 
als we het in eigen hand, met mensen van het eiland, had-
den kunnen doen dat het dan beter was gegaan. Als het van 
onszelf is voelt het ook anders, maar dat is niet aan de orde, 
want Blue Amigo, de nieuwe exploitant, heeft een contract 
voor tien jaar. Of hij moet het zelf zat worden.’

Het blijft ellende met de pont. Als ik jou zo hoor moet er snel 
wat veranderen, maar denk je dat dat ook gaat gebeuren.  
Verwacht je dat?
‘Dat kan ik niet zeggen, dat is aan de exploitant en de  
gemeente. Wat ik wel weet is dat er elke keer weer wat is. 
Veel mensen zijn het spuugzat. Aan het begin van ons ge-
sprek had je het over het feit dat je niet hoefde te betalen 
terwijl er wel controleurs op de pont leken te staan. Dat is 
nieuw voor mij. Er zijn wel al wat acties geweest. Ik zei al dat 
een pont besturen verre van eenvoudig is. Zeker als het druk 
is. Dan heb je een extra kracht nodig om het geld te innen. 
Maar dat kost ook weer geld. Het blijft een rekensom met een 
kennelijk een negatief resultaat, maar dat weet ik natuurlijk 
niet. Soms besluit de pontbaas geen geld te innen en ervoor 
te zorgen dat de wachttijden niet te ver oplopen. Bovendien: 
je weet nooit precies wanneer het echt druk wordt. Dus het 
is niet zomaar in te passen. Ik zou je nog veel meer kunnen 
vertellen, maar ik denk dat de problemen op het eiland nog 
een tijdje zullen blijven. Hoe het verder gaat? Dat zullen we 
zien. Er zal best wat veranderen, maar dat eilandgevoel moet 
blijven. Daar ga ik voor.’
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Bedrijf

Melina Rietbroek van Rietbroek Makelaar-
dij schetst de ‘nieuwe situatie’ duidelijk: 
‘Het leven is duurder geworden. Ook de 
rente is gestegen, maar die zal niet sky 
high worden, verwacht ik. Echter: goed-
koper wordt het leven ook niet meer. We 
moeten met z’n allen gaan wennen aan dit 
nieuwe normaal.’
Ze merkt dat mensen wat angstiger zijn 
geworden. Wat gaat er gebeuren: met de 
waarde van geld? ‘In de huizenmarkt zien 
we dat mensen langer afwachten. Tege-
lijkertijd zien we kopers van nieuwbouw  
twijfelen: zal ik nu toch maar vast mijn  
huidige huis verkopen? Want stel dat de 
markt nu op de top zit? Onderbieden is nog 
niet aan de orde, maar extreem overbieden 
en aankoop door inschrijving zijn wel over. 
Momenteel is er wel iets meer aanbod, 
maar verkopers hoeven niet ongerust te 
worden. Zie je woning niet als beleggings-
object, maar als een thuis waar je met 
zorg mee omgaat. Neem geen overhaaste  
beslissingen en laat je goed adviseren 
door experts over de te nemen stappen.’

LICHTPUNTJES
Dat het aanbod wat groter is, is voor  
potentiële kopers fijn. Echter, het is –  
zeker in Kaag en Braassem – nog niet 
het aanbod waar starters kunnen instap-
pen. Melina: ‘Een gemiddelde woning kost 
zo’n 450.000 euro. Nu de rente hoger is, is 
dat niet altijd makkelijk op te brengen en 
zelfs twee starters moeten bovenmodaal 
verdienen om dit te kunnen financieren.’  

Ziet ze ook lichtpuntjes? ‘Jawel, maar dan 
moet er wel in specifieke oplossingen 
aan de onderkant van de markt worden 
gedacht.’ Ze noemt als voorbeeld het kij-
ken naar bestaande bouw. ‘Bijvoorbeeld 
een woning die wellicht van huur naar 
koop kan. Dat blijft echter wel lastig, want 
de woningbouw zit natuurlijk ook aan 
regelgeving vast.’ Een andere oplossing 
kan zijn: een andere manier van wonen. 
‘Dat er woningen gebouwd gaan worden 
met een bepaalde levensduur, die je kunt 
afschrijven. Bijvoorbeeld tiny houses,  
woningen in chaletvorm of container- 
woningen; op kleinere stukjes eigen 
grond. Die zijn qua bouw- en grondkosten 
nog wél te betalen. Of kijk naar locaties 
die ‘gerevitaliseerd’ kunnen worden. Dat 
wil zeggen: bestaande gebouwen, zoals 
bijvoorbeeld ons eigen gemeentehuis, 
omtoveren tot woningen.’ 

DOORPAKKEN 
Er zijn andere spelers op de markt, zoals 
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, 
die tijdelijke huurwoningen voor starters 
wil realiseren. ‘Er zijn inderdaad meerdere 

mogelijkheden,’ zegt ook Melina, ‘maar dan 
moeten we wel doorpakken. De gemeente 
en grondeigenaren zullen moeten open-
staan voor afwijkende, creatieve ideeën.’ 
Ze gaat dit zeker meenemen in de kennis-
making met Dolf Kistemaker, wethouder 
Wonen, die nog op de planning staat.  
Kopen hoeft van jongeren zeker niet altijd. 
‘Daar waar ouderen vaak het liefst voor 
de ‘zekerheid’ van stenen gaan, vinden 
veel jongeren – om te starten – huren 
geen probleem. Zeker niet als er anders 
niets te vinden is. Starters zullen hoe 
dan ook hun, soms hoge, verwachtingen 
wel moeten bijstellen,’ meent Melina.  
‘Mensen willen vaak hun dorp niet uit, ter-
wijl er soms een dorp verderop wel iets 
moois te koop staat. En dat je eerste huis 
meteen superdeluxe is; daar kun je ook 
beter van afstappen. Je zult als starter 
echt concessies moeten doen.’ 

Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Sungi Photography

Redactionele samenwerking‘ We moeten allemaal 
wennen aan  
het nieuwe normaal’

Ja, er is meer lucht op de woningmarkt. En 
ja, het huizenaanbod groeit. Eén bottleneck 
staat de komende jaren nog steeds centraal: 
de krapte voor jongeren.  
Zijn er ook oplossingen te vinden? 

Rietbroek Makelaardij
Geestweg 38 – Roelofarendsveen
071 331 0453
www.rietbroekmakelaardij.nl
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Je bent jong  en je wilt een huis
Het is een landelijk issue: 
het is moeilijk om aan 
woonruimte te komen en 
al helemaal voor jongeren 
en starters. Ook in onze 
gemeente is het voor 
deze groep heel lastig 
om een betaalbare, vaste 
woonplek te vinden. Hier! 
spreekt vier jongeren over 
de struggles die zij erva-
ren op de woningmarkt en 
hoe zij hun weg vinden.

Lenny van der Meer – 
geboren in Roelofarends-
veen, 22 jaar. 
Gaat samenwonen met 
vriendinnen.

‘Een aantal jaren geleden had ik het 
er weleens met vriendinnen over; 
hoe leuk zou het zijn om samen 
te wonen? Toch is dat idee nooit 
echt doorgepakt, want het aanbod 
was schaars in de gemeente. Er is  
weinig plek om dit plan met vrien-
dinnen door te zetten. In de ge-
meente zag je dan ook weinig 
groepjes vrienden of vriendinnen 
die hier samenwonen. Het is na-
tuurlijk iets uit het studentenleven 
wat je doet in de grote stad, niet in 
een dorp. Toch zie je het de laatste 
jaren steeds meer in onze gemeen-
te. Je hoort steeds meer jongeren 
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Je bent jong  en je wilt een huis
maar hoe dan?
die samen gaan wonen om met elkaar de lasten 
te delen. Er is hier weinig aanbod en de huurprij-
zen in de vrije sector zijn zo hoog, dus kiezen 
vrienden ervoor om met elkaar te gaan wonen. Ik 
had een paar jaar geleden nooit gedacht dat het 
in onze gemeente steeds meer voor zou komen. 
En zeker niet dat ik het zelf ook zou doen!’

ALS HET ALLEEN NIET LUKT
‘Op een gegeven moment werd ik gevraagd door 
twee vriendinnen. Zij hadden het plan om te gaan 
samenwonen en zochten er nog iemand bij. In 
eerste instantie wist ik niet gelijk of ik het moest 
doen, maar dat veranderde snel. Ik wilde al een 
tijdje op mezelf gaan wonen en zocht regelma-
tig naar een eigen plek. Helaas heb ik nooit iets  
kunnen vinden. Het was allemaal te duur voor 
in mijn eentje. Daardoor heb ik het plan om op  
mezelf te gaan wonen nooit doorgezet. Samen-
wonen met vriendinnen is voor mij een goede en 
tijdelijke oplossing. We kunnen de huurkosten 
delen en zo toch een beetje sparen. Ik denk dat 
het een goed en leuk alternatief is, maar zeker 
niet de ideale oplossing. De ideale oplossing is 
dat iedereen een eigen plekje kan vinden en be-
talen, maar in deze tijd is dat niet realistisch. Je 
wilt uit huis, maar alleen lukt dat niet, dus dan 
maar samen. En een bijkomend voordeel is dat 
het heel gezellig is met elkaar.’

BLIJ OM IN DE GEMEENTE TE 
KUNNEN BLIJVEN
‘We hebben straks een appartementje voor drie 
personen. Een klein, maar heel fijn plekje. Ik heb 
er ontzettend veel zin in. Het lijkt me een hele 
ervaring om met vriendinnen samen te wonen. 
We hebben alle drie een eigen slaapkamer, maar 
de badkamer, keuken en woonkamer moeten we  
delen. We zullen dus veel met elkaar optrekken. 
Ik ben heel blij dat ik voor nu in de gemeente kan 
blijven wonen. Ik ben hier opgegroeid en heb het 
ontzettend naar mijn zin. Helemaal op mezelf 
wonen zit er voorlopig nog niet in. Voor mij is dus 
de enige optie om samen te wonen met vriendin-
nen. Het gaat een superleuke tijd worden!’

Rein van der Geest – geboren in Rijpwetering, 
24 jaar. Zit genoodzaakt bij zijn vader thuis.
‘De afgelopen jaren heb ik op veel verschillende plekken  
gewoond. In tweeënhalf jaar tijd ben ik vijf keer verhuisd. Was ik 
net gewend aan een plek,  moest ik er weer uit. Zo heb ik bijvoor-
beeld antikraak gewoond, in een pand met negentig studenten 
gezeten en een appartementje in Amsterdam onderhuurd. Nu 
woon ik weer bij mijn vader in Oud Ade. Dat is eigenlijk een beetje  
noodgedwongen.’

MACHTELOOS
‘Ik ging terug naar mijn vader, zodat ik daar op mijn gemak kon 
zoeken naar een nieuwe woning. Ik zocht een appartementje in 
Leiden of Amsterdam, maar toen schoten de huurprijzen door 
het dak. Alles wat ik tegenkwam was onbetaalbaar. Mijn instel-
ling was dat ik ongeveer twee maanden bij mijn vader zou wonen 
en dat ik dan weer weg zou gaan naar een nieuw plekje. Ik had 
mijn eigen spullen nog niet eens uitgepakt. Die stonden ‘klaar 
voor vertrek’ in de schuur. Dat liep dus anders… Ik was heel fana-
tiek op zoek, maar er kwamen alleen maar teleurstellingen bij. 
Na zes maanden bij mijn vader had ik me erbij neergelegd dat 
ik niet snel een nieuwe plek zou vinden. Ik heb mijn meubels en 
spullen maar weer uitgepakt. Ik wilde thuis mijn eigen bubbel, 

Wonen

Tekst: Joyce Huigsloot 
Beeld: Miranda Castelein,  

Geraldine Liem (Foto Roel)
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dus heb ik voor mezelf een woonkamertje gemaakt. Dit was heel 
dubbel om te doen. Het was fijn om mijn eigen spullen om me 
heen te hebben, maar tegelijkertijd was het ook heel frustrerend 
dat ik niet op mijn eigen benen kan staan. Ik ben vierentwintig 
jaar en ik kan niet eens een eigen huis huren of kopen. Ik heb 
grote plannen en wil stappen maken in het leven, maar als je je 
eigen plekje niet eens kunt financieren, hoe hard en veel je ook 
werkt, is dat heel erg lastig en demotiverend. We hebben het met 
vrienden vaak over elkaars woonsituatie. We spreken onze erger-
nissen uit, maar we zijn machteloos. We horen elkaars verhaal 
aan, meer kunnen we niet doen. Op een gegeven moment houd 
je er dan ook over op met elkaar.’

PLANNEN EN AVONTUUR
‘Nu zit ik alweer een jaar bij mijn vader. Ik ben niet meer fana-
tiek op zoek naar een plekje. Ik heb me erbij neergelegd dat het 
niet meer gaat lukken. Gelukkig heeft thuis wonen ook grote 
voordelen. Ik heb hier alle ruimte! Ook kan ik volop sparen. Het  
samenwonen met m’n vader was wennen. In het begin ging het 
wat moeizaam, maar we hebben onze draai samen gevonden en 
hebben het heel gezellig. Ook heb ik plannen om te gaan reizen. 

starters. Sparen zat er dus al helemaal 
niet meer in.’

VERHUIZEN EN VERBOUWEN
‘Mijn schoonmoeder had al een paar keer 
voorgesteld dat we altijd terug mochten 
komen en dat de mogelijkheid om de  
bovenverdieping te verbouwen open-
stond. Toen we in het huurhuis zaten sta-
pelden de nadelen zich op. De huurprijs 
steeg en daardoor was sparen voor een 
koopwoning niet te doen. We zijn jong, 
dus ons inkomen is nog niet zo hoog. 
Toen zijn we rond de tafel gaan zitten 
met mijn schoonouders en hebben we 
samen een plan gemaakt. De hele boven- 
verdieping wilden ze voor ons beschik-
baar stellen. Hierover hoefden we niet 
lang na te denken: we besloten om bij 
mijn schoonouders in te trekken en zijn 
begonnen met verbouwen. Het verbou-
wen ging heel snel. Ik heb geluk dat mijn 
vriend Max bouwvakker is, dus we hebben 
vooral zelf geklust. Dat heeft ons veel geld 
gescheeld. Sinds april wonen we bij mijn 
schoonouders op de bovenverdiepingen. 

Floor van der Weegen –  
geboren in Hoogmade, 22 jaar. 
Woont met vriend Max op de 
bovenverdieping van haar 
schoonouders.

‘Max en ik hebben nu vier jaar een relatie. 
De wens om te gaan samenwonen kwam 
al snel ter sprake, dus ongeveer drie jaar 
geleden besloten we om in Leiderdorp te 
gaan wonen. Dat klonk als muziek in de 
oren, maar helaas was de huurprijs zo 
ontzettend hoog dat we de keuze moes-
ten maken om terug te gaan naar Oud 
Ade, naar de ouders van Max. Daar had-
den we twee kamers; een slaapkamer 
en een woonkamertje. De badkamer en  
keuken deelden we met mijn schoonou-
ders. Ondertussen waren we hard op zoek 
naar een nieuw plekje. Dat duurde even, 
maar al snel vonden we een huurwoning 
in Roelofarendsveen. Het was een mooi 
huis, maar de huurprijs liep hard op. Het 
was niet meer te betalen voor ons als  

We hebben nu alles voor onszelf: op zol-
der de keuken en woonkamer, en op de 
eerste verdieping hebben we een slaap-
kamer, een eetkamer en een eigen bad-
kamer. Het bevalt heel goed! We hebben 
echt een eigen woning. In het begin vond 
ik het wel vreemd om bij mijn schoonou-
ders in huis te wonen, maar nu ben ik het  
helemaal gewend. Het is heel mooi  
geworden en we hebben alle ruimte. Ik 
heb de liefste schoonouders die ik me 
kan wensen! Zonder hen was dit niet  
mogelijk geweest.’

EEN GOEDE OPLOSSING
‘Het wonen bij mijn schoonouders is 
voor ons een goede oplossing. Ik zou het  
zeker andere jonge stellen aanbevelen als 
de mogelijkheden ervoor zijn. Wij willen 
hier de komende drie tot vijf jaar blijven. 
Het ligt eraan of we iets anders leuks tegen- 
komen, maar het zoeken naar een andere 
woning hebben we even op pauze gezet. 
We zitten nu goed op onze plek en zijn er 
erg trots op!’

Ik ben al een tijd bezig met een bouwen van een eigen camper. Ik 
kijk er ontzettend naar uit om de wereld te ontdekken. En dat wil 
ik ook meegeven aan andere jongeren: wees niet bang om op een 
onbekende plek terecht te komen, je raakt heel snel gewend aan 
een nieuwe situatie. Blijf ook niet gekleefd zitten aan Kaag en 
Braassem. Er is heel veel moois op de wereld. Het is misschien 
eng om naar een nieuwe plek te gaan, maar je voelt je snel thuis. 
Als je een paar keer moet verhuizen om je plekje te vinden, so be 
it: het is onderdeel van je avontuur. Het heeft me teleurgesteld 
dat ik niet mijn eigen plekje heb gevonden, maar voor nu ben ik 
heel gelukkig bij m’n vader in Oud Ade. Ik blijf hier totdat ik de 
wereld ga ontdekken met m’n camper.’

‘Ik ben vierentwintig 
jaar en ik kan niet  
eens een eigen huis 
huren of kopen’

H4 Jongeren wonen_YH.indd   16H4 Jongeren wonen_YH.indd   16 05-09-2022   15:4105-09-2022   15:41



17

‘ Het huurhuis was 
niet meer te  
betalen voor ons als 
starters’
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compleet en goedgekeurd. Aan de inschrijving waren namelijk  
diverse eisen verbonden. Het project is echt bedoeld voor starters  
uit Kaag en Braassem. Zo moet je minimaal vijf jaar in de ge-
meente wonen en het moet je eerste koopwoning zijn. Daar komt 
natuurlijk bij dat je het financieel moet kunnen betalen. Geluk-
kig was dit allemaal van toepassing op mij. Het duurde niet lang 
voordat we met de ingelote starters voor het eerst bij elkaar 
kwamen. Dat was wel een beetje wennen. De meesten kende ik 
wel van gezicht, maar lang niet iedereen. Gelukkig was het voor 
iedereen een nieuwe situatie, dat maakte het juist ook leuk. Het 
project doen we met allemaal jongeren en we zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje. We hebben een gezamenlijk doel, namelijk 
een woning bouwen. De samenwerking gaat daardoor mak-
kelijker en iedereen helpt elkaar. Het is een intensief traject. Er 
komt enorm veel informatie en werk op ons af. Om deze reden 
moet je er wel écht voor willen gaan, wanten alle neuzen moeten  
dezelfde kant op. Daar komt bij dat je van tevoren niet precies 
weet wat je kunt verwachten. Daar moet je tegen kunnen.’

VERTRAGING
‘We komen om de drie weken bij elkaar om te vergaderen en dat 
versterkt de band. We weten dat we allemaal buren van elkaar 
worden. We hebben samen een heel traject doorgemaakt en  
elkaar daardoor goed leren kennen. Toch schiet het nog niet erg 
op met het project. We hebben veel vertraging opgelopen door 
verschillende factoren. Helaas zijn er hierdoor verschillende 
starters uit het traject gestapt. Dat is erg jammer, maar gelukkig 
komen er steeds nieuwe enthousiaste jongeren voor terug. We 
blijven elkaar motiveren, ondanks dat er nog steeds geen paal in 
de grond geslagen is. Als alles vanaf nu meezit, heb ik over twee 
jaar een eigen appartement. Tot die tijd blijf ik bij mijn ouders  
wonen, zodat ik goed kan sparen. Alles wordt met de tijd duurder, 
zo ook de materialen voor de woningen. Maar ik kan niet wach-
ten om straks samen met de anderen uit het CPO-project onze 
eigen woning te hebben. Het kost veel tijd, moeite en geld, maar 
het is heel gaaf om met een groep starters een eigen project te 
leiden. En over twee jaar, hoop ik dat we allemaal met onze been-
tjes omhoog op de bank in ons eigen huis zitten.’

Mike van Es – geboren in Oude Wetering, 25 jaar.
Doet mee aan een CPO-project.

‘Toen het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project  
bekend werd gemaakt, heb ik mezelf gelijk ingeschreven. De  
huizenprijzen stijgen fors en dat maakt het voor mij als starter 
niet meer realistisch om een bestaande woning te vinden. Dus 
toen dit project tevoorschijn kwam, dacht ik gelijk: ‘Dit moet ik 
doen!’ Bij zo’n CPO-project ontwikkel je, met een groep gelijk-
gestemden, een eigen woningbouwproject. Voor jongeren die in 
Kaag en Braassem opgroeien, zijn er weinig mogelijkheden om 
in eigen gemeente zelfstandige woonruimte te vinden. Sociale 
huurwoningen zijn schaars, wachttijden zijn lang en koopwo-
ningen die worden aangeboden zijn te duur en dus bijna niet te  
financieren. Zonder twijfels heb ik me dus gelijk ingeschre-
ven voor het CPO-project in Nieuwe Wetering. Op de locatie is  
ruimte voor zes rijwoningen en een appartementengebouw met  
elf appartementen.’ 

SAMENWERKEN
‘Na een aantal weken werd ik gebeld. Ik was als dertiende inge-
loot! Helaas waren de hoek- en tussenwoningen al verloot, maar 
met een appartement was ik ook dolblij. Mijn inschrijving was 

‘Als alles vanaf nu 
meezit, heb ik over 
twee jaar een  
eigen appartement’
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Bedrijf

Veertien jaar geleden kochten Fons en 
Manon hun huis. Door de jaren heen 
knapten ze het stap voor stap op. Dit jaar  
waren de kozijnen en voordeur aan de 
beurt. Vooral de voordeur was aan ver-
vanging toe. Fons: ‘Twee winters geleden 
lag de stuifsneeuw binnen. Dat was het 
teken dat er iets moest gebeuren. Ook 
de ramen, dakkappellen en het hang- en 
sluitwerk hadden hun beste tijd gehad. 
Voor de voordeur hadden we al interesse 
in kunststof, mede omdat je er weinig  
onderhoud aan hebt. Dat wilden we ook 
voor de kozijnen. De vraag was of dat  
financieel haalbaar was.’ Fons en Manon 
concludeerden dat ze er onderaan de 
streep goed aan deden om op kunststof 
over te stappen. Manon: ‘We hebben de 
investering afgezet tegen de kosten om 
het huis nog vier keer te moeten laten 
schilderen. Daarbij verwachtten we dat 
kunststof ook scheelt in stookkosten  
vanwege de hoge isolatiewaarde. En hoe-
wel comfort lastig uit te drukken is in geld, 
vonden we dat ook wat waard.’ 

NIET TE ONDERSCHEIDEN 
VAN HOUT
Voor het vervangen van het hout door 
kunststof schakelden Fons en Manon 
Ploeg kozijnen in. De nieuwe deuren en 
kozijnen mochten geen afbreuk doen 
aan het klassieke karakter van hun 
oude huis. Dankzij de houtnerfstruc-
tuur en een houtlook verbinding zijn de 

nieuwe kozijnen niet te onderscheiden 
van hout. Ook de voordeur past goed in 
het totaalplaatje. Manon: ‘We vonden 
het eindresultaat meteen heel mooi.’ 
Over de samenwerking met Ploeg zijn 
Fons en Manon erg enthousiast. Van 
de offerte – tot op het laatste schroefje  
gespecificeerd – tot de zorgvuldige  
montage. Fons: ‘Ploeg attendeerde ons 
erop dat een aantal oude ramen geen  
latei, een draagbalk boven een raam of 
deur, had. En verzekerde ons ervan hulp te 
kunnen regelen mocht het verwijderen van 
de oude ramen problemen geven. Dat was 
een geruststelling. Nog fijner was het dat 
de monteurs het zó voorzichtig aan gepakt 
hebben dat het allemaal goed ging.’

AUTHENTIEKE  
UITSTRALING
Voor een aantal ramen kozen Fons en  
Manon voor horren en InBlindz:  
zonwering die verwerkt is ín het isolatie-
glas. Dat bevalt heel goed. Waar ze het 
meest van genieten? Manon: ‘De nieuwe 

Redactionele samenwerking 

In de stijl van toen, 
met het comfort van nu
Ook als je het authentieke karakter van een oud huis wilt bewaren 
kun je kiezen voor kunststof kozijnen. Fons en Manon uit 
Weteringbrug lieten de kozijnen en voordeur 
vervangen door kunststof exemplaren die 
perfect bij de klassieke stijl van hun ruim 
honderd jaar oude huis passen.

Ga je ook verbouwen? Ploeg  
kozijnen denkt graag met je mee! 

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

voordeur! Die gaat zonder gesjor open.’ 
De deur heeft een kierstandhouder om  
veilig te kunnen luchten. En hij past per-
fect bij de rest van de klassieke woning. 
‘Het leukste is: mensen die hier langs-
komen denken dat we tóch voor hout 
hebben gekozen. Het valt niet op dat we 
kunststof kozijnen en deuren hebben, en 
dat was precies de bedoeling.’
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Oud Ade zijn twee van de – net zo bevlogen – energie coaches 
voor de gemeente. Nu de winter eraan komt en we weer gaan  
stoken lijkt het de drie een uitgelezen moment om inwoners te  
informeren. ‘We willen een duurzame gemeente zijn,’  
vertelt Bas. ‘Elke partij vindt het belangrijk. We zetten ons in 
voor advies over maatregelen en subsidieregelingen. Wat nu  
bijvoorbeeld actueel is, zijn de hoge gasprijzen. Dat is  
zorgelijk. We zien dat mensen met een laag inkomen moeite  
hebben om de energierekening te betalen. Voor deze in-
woners is een vergoeding vanuit het rijk beschikbaar. 
Deze gaan we gebruiken om met fix-teams bij de mensen 
langs te gaan. Het gaat dan om het installeren van kleine 
energie besparende maatregelen. We gaan het gesprek over  
verduurzaming aan. Het gaat om bewustwording en veran-
derend gedrag; hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de  
rekening én het energieverbruik omlaag gaat?’ 

Slimme bespaartips
De energiecoaches hebben een aantal hulpmiddelen  
beschikbaar waarmee ze het advies kunnen onderbou-
wen. Een nogal tot de verbeelding sprekend hulpmiddel 
is een warmtebeeldcamera. Dit is een soort detector die 
straling omzet in een elektronisch signaal en dat op het 
display toont in kleuren. Lijkt ingewikkeld, maar wat de 
energie coaches met dit apparaat precies kunnen zien, is 

Wil je energieadvies op maat? Dan kun je een  
bezoek van een energiecoach via de website van de  
gemeente aan vragen. Met een aantal basis-

gegevens als bouwjaar van het huis, hoe groot het huis-
houden is, wat het energie- en gasverbruik is en wie de 
energieleverancier is, gaat de aanvraag naar één van 
de energiecoaches. Zo start het adviesgesprek goed 
voorbereid. ‘Onze energiecoaches geven niet alleen  
advies, zij zijn ook ambassadeur van verduur zaming,’ 
vertelt Bas Hoogerhuis, adviseur duurzaamheid van  
gemeente Kaag en Braassem. ‘Zij zijn altijd op zoek naar 
haakjes om het gesprek over verduurzaming aan te gaan 
met hun buurtgenoten.’ 

Een duurzame gemeente
Elke energiecoach is opgeleid in het geven van advies bij 
het treffen van energiebesparende maatregelen. De ge-
meente faciliteert en betaalt deze opleiding én is nog op 
zoek naar nieuwe energiecoaches die straks voor elke 
woonsituatie aan eigen buurtgenoten het beste advies 
kunnen geven. ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda 
in Kaag en Braassem, binnen onze organisatie houden we 
het onder de aandacht door succesvolle voorbeelden van  
verduurzaming te delen.’ Bas is bevlogen over het onder-
werp. Jan van der Meer uit Hoogmade en Jan Schoorl uit  

Verduurzamen? 
Doe het nu met hulp 

van de energiecoach
Een belangrijk actiepunt van gemeente Kaag en Braassem 
op het gebied van verduurzaming is inwoners adviseren over 
energiebesparing. Alle energie die bespaard wordt, hoeft niet 
opgewekt of betaald te worden. Om inwoners te helpen met 
de verduurzaming heeft de gemeente energiecoaches  
aangesteld. Dit zijn bevlogen mensen die het thema  
duurzaamheid omarmd hebben en op vrijwillige basis hun 
plaatsgenoten inzicht geven in het energieverbruik. 
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Wonen

waar warmte in de woning 
verloren gaat. ‘Een echte  
eyeopener voor veel mensen,’  
aldus de energiecoaches. Jan S.:  
‘Dan kun je woning spouwmuur- en 
dakisolatie hebben, maar laatst zag ik bij iemand de 
warmte zo via de fundering naar buiten gaan. De eer-
ste meters van de tuin werden door de verwarming  
verwarmd. Zelfs bij relatief nieuwe woningen kan dit het 
geval zijn.’ Wat de oplossing is? ‘We maken onderscheid  
tussen eenvoudige oplossingen en oplossingen voor de  

lange termijn. Je kunt de buitenkant van je huis in-
pakken of bijvoorbeeld de fundering laten isoleren. 

Daarbij moet ventileren niet vergeten worden, ook een  
gezond binnen klimaat is belangrijk.’ Wat de energie- 

coaches ook veel tegenkomen is een cv-ketel die  
standaard op tachtig graden staat. Jan M.: ‘Dat zijn 
de fabrieksinstellingen. Maar een ketel werkt veel  
efficiënter als je hem op zestig graden zet.’ Volgens de 
website www.duurzaambouwloket.nl is dit een snelle  
besparing, die veel gas scheelt en CO2-uitstoot vermindert.  
‘Je energieverbruik gaat omlaag en dit zonder verlies van  

Tekst: Alice Bakker
Redactionele samenwerking

Bas Hoogerhuis

Jan van der Meer

Jan Schoorl

‘Je gaat pas  
serieus nadenken 
over energie als  

het je eigen  
portemonnee  

treft’
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comfort en geen risico op een koude douche. Het is vrij 
eenvoudig om zelf te doen. Wij zitten niet aan de knop-
pen, we geven alleen advies.’ Een ander hulpmiddel voor de 
coaches is een slimme stekker die meet hoeveel stroom een 
apparaat verbruikt. ‘Dat geeft soms verrassende inzichten. 
Veel mensen weten wel dat die oude koelkast die extra in de 
schuur staat veel energie verbruikt. Maar hoeveel dat exact 
is? Als je een nieuw apparaat koopt, kun je inzien wat hij 
verbruikt. Maar nergens staat hoe vaak hij aanslaat en 
hoe lang hij aanstaat. Die inzichten krijg je met een 
slimme stekker,’ vertelt Bas. ‘De fl atscreen-tv wordt 
de hele dag gebruikt als radio, terwijl een normale 
radio veel energiezuiniger is.’ Jan S.: ‘Je gaat pas serieus 
nadenken over energie als het je eigen portemonnee treft.’ 

Kansen voor volgende generaties
Jan S. woont in een oude boerderij en weet daarom als geen 
ander wat de struikelblokken in energiebesparing zijn. Maar 
zelfs in nieuwere woningen zijn veel kansen te halen. ‘Stel: 
jouw woning is gebouwd in 2000. Naar de maatstaven van 
toen is alles geïsoleerd en voldeed alles aan het toenmalig 
bouwbesluit. Nu is dat alweer anders. De regels verande-
ren continu, dat houden we scherp in de gaten. We moeten 
met de ontwikkelingen meegaan en blijven veranderen, 
willen we volgende generaties een kans geven.’ Bas: ‘Er wordt 
gesproken over de terugverdientijd van duurzame inves-
teringen. Weet je wat mijn terugverdientijd is? Mijn eigen 
jonge dochters: daar doe ik het allemaal voor.’ 

De energiecoach bij jou op bezoek?
Kijk op de website van gemeente Kaag en Braassem:
www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/
Duurzaamheid/Energieadvies_op_maat_eigen_woning

We doen het samen
‘Eén van de speerpunten uit het 
raadsakkoord is het besparen 
van energie’, vertelt wethouder 
Duurzaamheid Dolf Kistemaker. 

‘Energiecoaches leveren hierin 
een belangrijke bijdrage. Er is veel 

kennis in onze gemeente. Zo is het 
plan van aanpak om Kaag en Braassem 

duurzaam en aardgasvrij te verwarmen geschreven door 
inwoners. Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. 
Samen gaan we nu de volgende stap zetten in de uitvoering 
van het Klimaatakkoord en bepalen hoe we de overgang van 
gas naar duurzame warmte op wijkniveau kunnen maken. 
Hiervoor hebben we iedereen nodig: bedrijven, woningcor-
poraties, overheden, energieleveranciers, maar vooral jou.’

AAN DE SLAG ALS 

ENERGIECOACH 
IN GEMEENTE KAAG EN 

BRAASSEM?

Hou jij van een lage energierekening én vind je 
het leuk om met mensen bij jou uit de buurt in 
gesprek te gaan? Kaag en Braassem biedt je 
een leuke kans om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan, met de meest actuele vragen van 
deze tijd: hoe bespaar je op de energiekosten 
en hoe kunnen we van het aardgas af?

De gemeente vraagt een deel van jouw tijd en energie, maar 
daar krijg je ook wat voor terug. Er wordt namelijk gezorgd 
dat je goed beslagen ten ijs komt als energiecoach. Je krijgt 
een opleiding waarin in elk geval de volgende zaken aan bod 
komen:
•  De theorie en toepassingen van CO2-besparing in een 

woning op het gebied van de bouw- en installatiewerken.
•  Het stellen van de juiste vragen bij het verduurzamen van 

een huis.
•  Wat doet een energiebesparende maatregel, welke invloed 

hebben ze op elkaar en wat is de beste volgorde?
•  De wens van een bewoner en de praktische toepasbaarheid 

op het netvlies.

IETS VOOR JOU?
•  Kun je goed communiceren en vooral goed luisteren naar de 

wensen van een bewoner?
•  Heb je enige technische affi  niteit op het gebied van energie-

besparing en het verduurzamen van woningen?
•  Wil je je ontwikkelen?
•  En heb je tijd en energie?

Na de opleiding ga je de wijk in om gesprekken met 
bewoners te voeren. Dat zal de eerste paar keren best 
spannend zijn, maar wees gerust: je wordt bijgestaan met 
met raad en daad. Er worden ook regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd om te evalueren. Ook wordt ervoor gezorgd 
dat je kennis actueel blijft. De ontwikkelingen binnen de 
energietransitie gaan snel. 

GEEF JE OP
Als je belangstelling hebt, mail dan een korte motivatie naar: 
info@kaagenbraassem.nl
Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar: 071-332 7272
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Gezond

Tekst: José Hoogeveen.

Hoe mooi zou het zijn als Kaag en Braassem een groene oase 
wordt in de Randstad waar je naar hartenlust kunt fietsen,  
wandelen, sporten en kunt eten van wat het land je geeft?  
Een gemeente waar je als inwoner vitaal en weerbaar bent  
zodat je tegen een stootje kunt? Daar zet Stichting Blauwe Zone 
Kaag en Braassem zich voor in!

De Blauwe Zone telt inmiddels een 
groep van 25 vrijwilligers die zich in 
verschillende teams bezighouden met 
het landschaps architectuurplan, Goed 
eten en diverse activiteiten. De stich
ting houdt zich bezig met natuurlijke 
voeding van het land. Hiervoor worden 
moestuinworkshops, workshops ‘Goed 
eten’ voor professionals en kookwork
shops georganiseerd. De activiteiten 
worden uitgebreid met workshops 
‘Goed eten’ voor iedereen en tussen 
oktober en april wordt er in elke dorps
kern een bruisend avondprogramma 
georganiseerd.

Direct van het land
Goed eten, wat is dat precies? De eerste 
associatie voor veel mensen hiermee 
is genoeg eten. In een blauwe zone 
betekent genoeg eten je voor tachtig  
procent vol eten. Je laat dus nog 
wat ruimte in je maag over. Je bent  
verzadigd, maar niet overvol. In een 
blauwe zone is goed eten natuurlijk 
voedsel dat direct vers van het land 
komt. De producten worden regionaal 
verbouwd zodat je eet wat er op lokale 
grond gekweekt kan worden en niet 
wat er overgevlogen moet worden uit 
verre landen. Kaag en Braassem ligt 
in een gebied met veenweidegrond 
die heel vruchtbaar is en waarop 
veel groeit. Daardoor kunnen er veel  
verschillende groenten gekweekt 
worden; in Oud Ade zelfs uitheemse  

Goed eten in een blauwe zone

groenten! Onze ouders zijn groot  
geworden met peulen, aardbeien en 
groffies. Nu telt de gemeente vele 
volkstuinen, een Heereboerderij in  
Leimuiden, Het Land van Ons, Kwekerij 
Ekologisch waar biologische groenten 
gekweekt worden, en vele boerderijen 
waar verse zuivel en kaas te koop zijn.

Weet wat je eet
Kaag en Braassem is dus een mooi  
gebied waar goed eten vrij gemakkelijk 
verkrijgbaar is. Maar eten we het wel, 
goed eten? Onbewerkt voedsel met 
goede vetten, niet te veel koolhydra
ten, genoeg en de juiste eiwitten – ook 
als je minder vlees eet. Eet je wat bij 
jou past en eet je niet de hele dag door 
voeding die je niet goed kunt afbreken 
waardoor je je na het eten opgeblazen 
voelt? Vanaf 27 september kun je onder 
leiding van een professional je eigen 
voeding onder de loep nemen tijdens 
de workshop ‘Goed eten’. Je leert wat 
je kunt verbeteren aan je voedings
patroon zodat het beter bij je past, je 
voeding volwaardiger wordt en je niet 
na het eten nog steeds honger hebt 
en minder gezonde eetkeuzes maakt. 
Meld je aan via info@blauwezone.life, 
doe mee en voel dat je met net iets  
ander eten vitaler en energieker wordt.

Meer weten over de activiteiten? Check 
www.blauwezonekaagenbraassem.nl. 
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan 
blijf je op de hoogte. 
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Van bouwval naar 
       duurzaam   droomhuis
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Wonen

Tekst: Meg van der Hoorn 
Fotografie: Miranda Castelelein

Linda en Willem Peters  
woonden aan de Willem van 
der Veldenweg toen ze de kans 
kregen om ‘het kattenhuis van 
Leimuiden’ te kopen.  
Waar anderen vooral een 
onbewoonbare bouwval zagen, 
zagen Willem en Linda kansen 
voor hun droomhuis.

Van bouwval naar 
       duurzaam   droomhuis

‘Je moet wel gek genoeg zijn om zo’n 
avontuur aan te gaan’, begint Linda te 
vertellen in haar inmiddels moderne  
keuken. ‘Wij hebben het nooit zo  
gezien.’ De vorige bewoner had niet al-
leen heel veel katten, maar ook een gro-
te verzameldrang en enorme collecties  
boeken over van alles en nog wat. ‘Een 
gespecialiseerd bedrijf heeft namens 
de vorige eigenaar het huis in twee  
weken leeggehaald.’ 
Het huis was al een jaar onbewoond 
toen familie Peters eind februari 2020 
de sleutel kreeg. Willem: ‘Het was een 
oud en vies pand, maar het voelde wel 
gelijk als thuis. Al gauw bleek dat het 
huis in een slechtere staat was dan 
we dachten. Dat was wel een tegen- 
valler. Uiteindelijk is alleen de  
voorgevel blijven staan.’  Het huis werd 
volledig gestript. Tijdens het slopen 
kwam er van alles boven water: van 
boeken tot handgeschreven brieven, 
oude krantenknipsels en zelfs nog een 

gouden ring. Linda: ‘In een schouw 
kwam een klein houten plankje te-
voorschijn. Hierop had een jongen zijn 
naam en het jaartal 1877 geschreven. 
Een vriendelijke Leimuidenaar dook 
in de archieven en ontdekte dat de  
jongen uiteindelijk naar Lemmer was 
verhuisd. Het plankje heeft toch 143 
jaar goed verstopt gezeten en prijkt nu 
in een lijstje in de hal.’

Verre van bewoonbaar
Op hoog tempo moest de renovatie  
vorm gaan krijgen. De planning?  
Bewoonbaar na vierenhalve maand. 
Willem: ‘Toen we de sleutel kregen was 
het huis verre van bewoonbaar. Het dak 
was verrot, we vonden overal verlaten 
rattennesten, er was vochtschade door 
een volgelopen kelder en uitgerekend 
de architect zakte door een traptrede 
heen.’ Afschrikken deed het niet. Linda:  
‘Het dak was een tegenvaller, maar als 
je eenmaal bezig bent dan gaat de knop 
om. Je gaat ervoor!’
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Er werd heel hard gewerkt. Willem 
heeft zijn eigen bouwbedrijf. ‘Dit  
project zien wij ook als een visite-
kaartje voor mijn bedrijf. Mensen  
kunnen zien wat we kunnen: innovatief  
werken. Met ingehuurde vakmensen 
waren we van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat bezig.’ 

Duurzaam renoveren
Om hun visie te realiseren maakten 
Willen en Linda een strakke planning. 
Als stylist zag Linda vanaf dag één 
hoe het huis eruit moet komen te zien. 
Klassiek met een ruimtelijke en lichte 
indeling van nu. Wat de twee ook vanaf 
het begin wisten is dat het huis duur-
zaam moet zijn. Hun ultieme wens: een 
nul-op-de-meterwoning. Inmiddels  
zijn er 27 zonnepanelen geïnstalleerd, 
zijn alle kozijnen vervangen door  
replica’s met triple glas en zijn er 
warmtepompen en warmteboilers ge-
plaatst. De warmtepompen zijn zo ge-
maakt dat ze zowel kunnen koelen als 
verwarmen. Ook de ketel is elektrisch. 
Willem: ‘Met deze optelsom kom je uit 
op nul op de meter.’ Willem en Linda 
kiezen zoveel mogelijk voor een duur-
zame aanpak. Willem: ‘Wij hebben bij-
voorbeeld gekozen voor een schoeiing 
van gerecycled plastic. Een hardhou-
ten variant klinkt duurzamer, maar 
wij hebben bewust voor dit materiaal 
gekozen. Juist zodat het nooit meer 
vervangen hoeft te worden in tegen-
stelling tot hout.’ Een ander belangrijk 
aspect in de verbouwing was het iso-
leren. Willem: ‘Isoleren maakt een ver-
schil met geluid, maar ook met warmte 
en kou. Als we de deuren dicht houden 
in de zomer is het hier net een koel-
kast.’ Door de woning te verduurzamen 
heeft de familie meer woongenot. ‘We 
willen nu van het huis genieten, maar 
vinden het ook belangrijk dat onze 
dochters er ook over twintig jaar nog 
van kunnen genieten.’ Hoewel Linda 
en Willem ervan uitgaan dat het huis 
nog decennialang meegaat, sluiten ze 
een nieuw klusavontuur niet uit. Linda:  
‘Misschien komt er wel een nieuw  
project op ons pad. Maar voor nu  
genieten we vooral van dit prachtige 
duurzame nieuwe oude huis.’
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‘Uiteindelijk is  
alleen de voorgevel 
blijven staan’
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In de showroom heerst een ontspannen 
sfeer en de ontwerpen zijn van hoge kwa-
liteit. Het management is in handen van 
Ralf Horsman en Rober van Duijn. Carpen-
tier staat voor persoonlijk en klantgericht 
advies van de ontwerper, maar ook voor 
inspiratie. In een goed verlichte ruimte 
aan de Oosteinderweg in Aalsmeer koop 
je straks niet alleen je nieuwe keuken; 
ook nieuwe vloeren, deuren, meubels en  
accessoires staan er opgesteld. Een sfeer-
volle totaalinrichting, noemt Carpentier  
dit. ‘Van relaxfauteuil tot verlichting en 
van vloeren tot kasten en keukens,’ ver-
telt Rober. Ralf vult aan: ‘We gaan met 
onze persoonlijke en klantgerichte bena-
dering voor het eindresultaat bij de klant 
thuis. Daarin onderscheiden wij ons van  
andere aanbieders. En we hebben straks 
de mooiste showroom van de omgeving, 
van het lage tot het hoge segment. Je 
kunt hier voor elk soort keuken terecht.’ 
Met straks doelt Ralf op de showroom die 
op dit moment in verbouwing is, maar eind 
van het jaar klaar is voor de toekomst.

PASSEND BIJ JE  
WOONWENSEN
De kans dat Bloksma-klanten Carpentier  
Keukens & Wonen door de geste in de 

‘Ik heb er vertrouwen in dat Carpentier 
de lopende zaken goed overneemt en af-
handelt,’ vertelt Dick. Hij zag geen uitda-
ging meer in zijn werk en merkte dat door 
een aan stressgerelateerde aandoening 
de knoop door moest hakken. ‘Ik voelde 
mij een slaaf van mijn bedrijf. Ik bedacht 
me dat als ik nu stop, ik alles nog netjes 
af kon handelen naar mijn personeel en 
klanten. Ik had direct een goed gevoel na 
het telefoontje van Hein Jan.’ De stap om 
Bloksma Keukens van dienst te zijn past 
bij het beleid van Carpentier Keukens & 
Wonen. ‘Het is geen overname,’ benadrukt 
Hein Jan. Wie een keuken bij Bloksma  
gekocht heeft voor aflevering in 2023, 
krijgt deze dus straks geleverd van  
Carpentier. Maar dat is niet alles, ook de 
fabrieksgaranties worden in goed over-
leg overgenomen. ‘Het is vervelend dat  
Bloksma stopt, maar maak je geen  
zorgen. Alles wordt opgelost,’ aldus Hein 
Jan. ‘Onze klanten zijn niet de dupe van 
mijn beslissing,’ benadrukt Dick.

INSPIRERENDE SHOWROOM
Carpentier Keukens & Wonen heeft een 
grote regionale functie. Met meer dan 
honderd jaar op de teller heeft het bedrijf 
zich bewezen als stabiel en betrouwbaar. 

toekomst ook weten te vinden is mooi 
meegenomen. ‘We hebben specialis-
ten in dienst voor elk gebied,’ vertelt 
Rober. ‘Of je nu weet wat je in je hoofd 
hebt of nog geen idee hebt, wij geven 
invulling aan jouw woonwensen.’ In de  
stijl kamers van Carpentier voel je je alsof 
je door een woonmagazine wandelt. Ralf: 
‘Bij ons advies op maat denken we graag 
met je mee, vooral bij de keukenafdeling 
door middel van schetsen, tekeningen en  
plattegronden.’ Door Dicks besluit komt er 
een einde aan vijfentwintig jaar Bloksma  
Keukens. ‘In 1994 ben ik begonnen in 
Leimuiden. Op een goede plek met een 
regionale functie. Nu worden de laat-
ste keukens geveild via onze website.’ 
Of Dick zich in de toekomst gaat verve-
len? ‘Nee hoor,  ik word zzp’er als interim  
adviseur en heb al een opdracht liggen 
voor het ontwerp van een showroom.’

Zij zorgen voor je 
nieuwe keuken
Toen Hein Jan Mooren van Carpentier Mooren ter ore kwam dat 
Dick Bloksma met zijn keukenspeciaalzaak in Leimuiden stopte, 
bedacht hij zich geen moment. Hij pakte de telefoon, vroeg Dick 
hoe hij het voor zich zag en wat Carpentier voor hem kon  
betekenen. Na goed overleg is besloten dat Carpentier Keukens 
& Wonen de bestaande orders voor levering in 2023 overneemt 
zodat Bloksma Keukens eind 2022 definitief de deuren kan sluiten.

Carpentier Keukens & Wonen 
Oosteinderweg 91 – Aalsmeer 
www.carpentier.nl
(0297) 383 280
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‘In de  
stijlkamers voel je 

je alsof je door  
een woonmagazine 

wandelt’

Wonen

Tekst: Alice Bakker
Redactionele samenwerking

Tegelshowroom Vloeren afdelingShowroom met inbouwkasten
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Ambacht op hoogte

H4 Han de Jong_YH.indd   30H4 Han de Jong_YH.indd   30 05-09-2022   16:1405-09-2022   16:14



31

Wonen

Tekst: Han de Jong
Fotografie: Dimmy Olijerhoek
Redactionele samenwerking

Het is de kunst om op elke hoogte 
het ambacht hoog te houden. Zo 
wordt er op een hoog boeideel of 
dakkapel soms wat gesjoemeld  
met het schilderwerk, onder het 
motto ‘dat ziet de klant toch niet’.  
Bij Han de Jong Schilder- en  
Behangwerk kun je ervan uitgaan dat 
ook het uiterste hoekje van je huis 
met aandacht geschilderd wordt.

Eigenaar Han de Jong vertelt: ‘Ik beoefen al 42 
jaar en nog steeds met veel plezier het schilder- 
en behangwerk, waarvan ik de laatste acht jaar 
een eenmanszaak heb. Hier heb ik bewust voor 
gekozen, omdat ik het belangrijk vind dat ik mijn 
proces beheer. Ik zie regelmatig om mij heen 
dat kleinere bedrijven door drukte arbeiders aan-
trekken die het vak niet goed beheersen. Dit kan  
leiden tot faalkosten en ontevreden klanten. 
Ik merk dat klanten het op prijs stellen dat ik  
persoonlijk vooraf het werk kom bespreken, 
het werk kom uitvoeren en uiteindelijk ook de  
facturering verzorg.’

KWALITEIT VOOROP
‘Of het om een behangklus of een schilderklus 
voor binnen of buiten gaat: ik sta voor kwaliteit. 
Als ik niet achter een opdracht sta, doe ik hem 
niet. Ik vertrouw op mijn inzicht en gevoel, ook 
als het gaat om het combineren van kleuren. 
Als ik kleuradvies geef, wil ik zien hoe de rest is:  
bijvoorbeeld welke kleur heeft de gordijnen en 
welke vloer heeft de klant? Ik werk met een  
kleurenscan, dus weet altijd de perfecte kleuren-
match te maken. Een ambacht is niet iets dat  
je zomaar komt aanwaaien. Ik ben gedreven,  
blijf mezelf ontwikkelen en heb een passie  
voor het vak.’

Ambacht op hoogte

Neem voor al je binnen- en buitenschilder-
werk en behangwerken contact op met:

Han de Jong Schilder- en Behangwerk
info@han-dejong.nl of 06 20 35 53 90
www.han-dejong.nl
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’n Fijne woonplek   organiseer je zo!
Opgeruimd staat niet alleen netjes, maar voelt 
ook lekker. Het geeft rust en ruimte, en maakt  
je hoofd leeg. Ruim eens lekker op en start  
met ontspullen. Want door al je spullen goed 
uit te zoeken organiseer je niet alleen een fijne 
woonplek, maar houd je ook de hand op de knip. 

Ongemerkt sluipt het huis vol. De voorraad-
kast, de kledingkast, de schuur… We hebben 
(bijna) allemaal een huis vol spullen. Spul-
len die we eigenlijk niet gebruiken of nodig 
hebben. Het zijn spullen die in grote hoeveel- 
heden worden gekocht, want ‘wie weet 
grijp je de volgende keer mis’. Spullen die 
een herinnering hebben. Spullen die je ooit  
gekregen hebt. Spullen die je nu niet nodig 
hebt, maar misschien later wel. Je hoeft echt 
niet alles weg te doen, maar het is goed om 
eens kritisch door je spullen te gaan. Door 
op te ruimen creëer je lucht in je leefruimte. 
Daar word je hoofd ook heel blij van, en kun 
je je beter focussen op andere dingen. En zeg 
nou zelf: thuiskomen in een opgeruimd huis, 
dat is toch heel fijn?!

snelle opruimtips
1  Geef alles een vaste plek in huis. Zo vind 

je niet alleen alles makkelijker terug, 
maar is het ook makkelijker om iets op te 
ruimen.

2  Kijk door de ogen van een ander. Je kent 
je huis als geen ander en bent gewend 
aan hoe het nu is. Probeer je huis te be-
kijken door de ogen van een vreemde en 
kijk welke rommel je ziet.

3  Zet kleine stapjes. Ruim elke dag een 
beetje op om het leuk te houden. 

4  Haal een kast of ruimte helemaal leeg. 
Zo weet je precies wat je wilt houden en 
waar een vaste plek voor moet komen.

5  Ga op spullendieet. Als je je huis echt wilt 
opruimen en organiseren, dan moeten er 
spullen de deur uit.

Minder spullen, 
minder  
opruimen

Maak er een spelletje van
Als je naar die bomvolle kasten 

kijkt begin je spontaan te  
zuchten. Waar moet je begin-

nen? Met deze ontspul- 
challenges die het  

opruimen een stuk  
leuker maken. 

30 DAY  
MINIMALISM 

GAME 
Dit opruimspel duurt een maand 
en wordt elke dag iets moeilijker. 

Elke dag gaat er namelijk iets uit je 
huis. Op de eerste dag één item, op de 
tweede dag twee items en op laatste 

dag – jawel – dertig items. Aan 
het einde van de challenge 
heb je in totaal 465 items 

opgeruimd.

1-ERIN-
10-ERUIT- 

CHALLENGE 
Elke keer dat je een voor-

werp in huis haalt moet je er 
eerst tien wegdoen. Makkelijke 

versie: voor elk nieuw item 
dat je koopt, moet je er 

twee wegdoen.

VERSTOPPEN 
MAAR 

Deze opdracht doe je samen met 
je partner of huisgenoot. Verstop een 

voorwerp dat diegene al een tijd niet meer 
gebruikt en waarvan jij vindt dat het weg kan. 

Let op: de ander mag niet weten wat je verstopt. 
Na de afgesproken tijd (bijvoorbeeld een maand) 

laat je aan de ander zien wat het voorwerp is. 
De ander beslist zelf of het item weg mag. 

Vraagt je opruimgenoot in de tussentijd 
om het voorwerp? Dan geef je het 

terug, want het wordt blijkbaar 
toch gebruikt! SPAAR ZE  

ALLEMAAL 
Zet een doos of krat een 

handige plek in huis. Stop daar 
twee weken lang spullen in die je 

niet meer hoeft. Breng de doos of krat 
daarna naar de kringloopwinkel en begin 

opnieuw met vullen. Je kunt de  
challenge ook doen met een aantal 

spullen. Breng bijvoorbeeld 
de doos weg als er twintig 

items in zitten.
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Duurzaam

Tekst: Yvette Hoogenboom 

’n Fijne woonplek   organiseer je zo!
HULP VAN MARIE
Misschien heb je weleens van haar gehoord: Marie Kondo. 
Deze opruimgoeroe weet als geen ander hoe je moet ont-
spullen en heeft de KonMari-methode bedacht waarmee je 
stap voor stap opruimt. In het kort werkt het zo.
Verzamel alle spullen uit huis per categorie op één plek:
• Gooi alle kleding op een hoop. 
• Leg alle boeken bij elkaar, verzamel alle sportspullen, enz. 
• Haal alles uit de kasten, want zo zie je precies wat je hebt.
Bekijk de items één voor één. Vraag jezelf bij elk item af: word 
ik hier blij van? Zo ja, dan mag je het houden, en anders doe 
je het item weg. 

Op Netflix staat de serie ‘Tidying up with Marie Kondo’  
waarvan je gegarandeerd opruimkriebels krijgt.

Minder spullen, 
minder  
opruimen

Geef spullen een tweede leven
Een voordeel van ontspullen is dat je een  
grote doos hebt met spullen die je niet meer 
nodig hebt. Zo geef je deze items een duur-
zaam tweede leven.
•  Geef je spullen weg aan vrienden. Wat bij jou 

in de weg staat, is misschien precies wat een 
vriend(in) zoekt.

•  Ruil je spullen. Organiseer een kledingruil 
met vrienden en bekenden, waarna jullie  
allemaal met een nieuwe outfit naar huis 
gaan. Of ruil je items in één van de ruilkast-
jes in de buurt. 

•  Breng je spullen naar de kringloop in Roelof-
arendsveen of Leimuiden.

•  Verkoop je oude garderobe op Marktplaats, 
Vinted of via een lokale Facebook-groep.

Hoe houd je het opgeruimd?
Je opgeruimde huis wil je graag netjes hou-
den. Hoe houd je het opruimen vol? Door jezelf 
wat simpele gewoontes aan te leren.
•  Houd het haalbaar. Ruim regelmatig kleine 

beetjes op. Neem je niet voor om een uur op 
te ruimen, maar ga voor tien minuten. Als je 
lekker bezig bent, kun je langer doorgaan.

•  Doe een snelle opruimronde aan het einde 
van de dag. Zet de vuile vaat in de vaatwas-
ser, ruim de losse rommeltjes van tafel op 
en zet de schoenen op hun plek. In de tien  
minuten voordat je naar bed gaat maak je 
het huis aan kant.

•  Loop nooit met lege handen door het huis. 
Kost geen moeite en alle beetjes helpen.

MINDER KOPEN = MINDER SPULLEN
Je hebt de kasten uitgemest. Je hebt alle spullen door je handen 
laten gaan en weet hierdoor precies wat je in huis hebt. En ook: 
wat je niet meer nodig hebt. Een leuke trui in die ene winkel? 
Je hebt genoeg truien. In de supermarkt hoef je de wasmiddel-
aanbieding ook niet mee te nemen, want er is voorraad genoeg  
in huis. Door te weten wat je in huis hebt vermijd je impulsaan-
kopen. Het gevoel van overvloed beperkt je behoefte om te  
kopen. Hierdoor houd je niet alleen je huis georganiseerd, maar 
bespaar je ook geld.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe stop je met die impulsaan-
kopen? Drie tips:
1  Stel jezelf vragen: heb ik dit echt nodig? Moet ik het nu kopen? 

Kan ik het betalen? En wil ik het betalen? Denk aan dit lijstje 
voordat je je pinpas trekt. 

2  Bedenk een helder doel: ik koop vandaag alleen wat er op mijn 
lijstje staat. 

3  Laat je niet verleiden door aanbiedingen. Een product dat je 
normaal niet koopt, hoef je ook niet te kopen met korting. 

Opruimen doe je niet door op te 
bergen, maar door los te laten

Maak het bed op, ruim de vaatwasser in, 
hang de jassen op: doe een aantal keer 
per dag een opruimklusje  
dat je binnen een minuut kunt doen 

Meer tips?
Door minder en bewuster te kopen houd 
je je huis opgeruimd. Volg @porterenee,  
@gierigegerda en @onebrokegirl.nl op  
Instagram voor handige bespaartips, rond-
om huis en in de supermarkt.
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Angès van der Meer voelt zich 
helemaal thuis in makelaarsland. 
Haar kantoor Alkemade  
Makelaardij bestaat dit jaar dan 
ook twintig jaar! Een mooie reden 
om terug- en vooruit te blikken.

altijd goed afstemmen is het weleens 
voorgekomen dat ik ergens binnen-
stapte voor een bouwkundige keuring 
en dat er nog iemand in bed lag. Geluk-
kig komt dat maar heel zelden voor! Ik 
zie tijdens een bezichtiging eigenlijk 
gelijk of het wel of niet iets wordt. Non-
verbale lichaamshouding zegt heel 
veel. En als mensen in hun hoofd het 
huis al aan het inrichten zijn – ‘Oh, 
hier past wel de bank’ – dan weet ik 
ook genoeg. Ook een leuke herinnering: 
ik heb ooit eens – ver voor de huidige 
huizengekte – een ton (in guldens) van 
de verkoopprijs afgekregen. Ik bracht 
namens een klant een bod uit, maar 
het werd afgeketst; niet bespreekbaar. 
Een halfjaar later zag ik dat het huis 
nog steeds te koop stond. Ik belde mijn 
klant met de vraag: ‘Wil je nog?’ en 
belde vervolgens de verkopende partij. 
Toen konden we wel onderhandelen.’ 
En die appeltaart, werkt die nou echt 
om een huis te verkopen? ‘Nee joh, die 
is altijd al fout geweest. Veel mensen 
vinden een baklucht helemaal niks. 
Het gaat om een verzorgde uitstraling 
van een huis. Het kan handig zijn om 
een verkoopstylist in te schakelen. 
Jarenlang maakte ik zelf de verkoop-
foto’s, inmiddels huren we daar een 
fotograaf voor in. Wel volgens mijn 
wensen, want we maken alleen foto’s 
die een realistisch beeld geven. Een 
groothoeklens – die een ruimte groter 
kan laten lijken – gebruiken we niet.’ 

De juiste koper
Als makelaar kom je op mooie, bij-
zondere en opmerkelijke plekken in 
de regio. ‘Mijn hart gaat altijd sneller 
kloppen van oudere karakteristieke 

hebben een onwijs mooi vak. Het is af-
wisselend, en het contact met mensen 
en de intensieve begeleiding die we  
geven is wat ons werk zo leuk maakt. 
Als woonmakelaarskantoor onder-
steunen en begeleiden we bij verkoop, 
aankoop, taxatie en verhuur; alles 
wat met wonen te maken heeft. We  
komen om de hoek bij mensen waar be-
langrijke beslissingen genomen moet 
worden. Het zijn vaak grote momen-
ten in het leven van mensen. En wij 
kunnen zeggen: gooi het op tafel, wij 
gaan het voor je regelen. In een geval 
van aankoop is het: ga jij maar kijken 
of je je hier thuis voelt, de rest regelen 
wij. Mensen komen vaak gespannen 
binnen, omdat er veel moet gebeuren. 
Maar die stress zien we al snel weg-
glijden. Wij remmen ze af: stap voor 
stap, terug naar de basis en één ding 
tegelijk. Onze focus ligt op wat belang-
rijk is: de klant. Daarna komen wij pas.’ 

De geheimen van de  
makelaar
Twintig jaar een makelaarskantoor, is 
ook twintig jaar vol herinneringen en 
ervaringen. Van alles op papier, naar 
alles digitaal. Van de kaartenbak naar 
de opkomst van de woningzoeksites. 
Van hopen dat je foto’s gelukt zijn, naar  
photoshoppen tot ze goed zijn. Maar 
wat er gebeurt op het makelaarskan-
toor, blijft op het makelaarskantoor. ‘We 
zouden een heel boek kunnen schrij-
ven over alles wat we meegemaakt  
hebben. Maar dat zullen we nooit  
uitgeven, haha.’ Gelukkig zijn er wel 
wat herinneringen die Angès kan  
uitlichten. ‘Het gekste dat ik heb mee-
gemaakt? Hoewel we de afspraken  

Via het benzine-servicestation 
van haar vader – waar ze al van 
kleins af aan meehielp – belandde  

Angès in het makelaarsvak. ‘Wonen 
zal altijd belangrijk blijven en ik ben 
een echte dienstverlener. Daarbij heb-
ben gebouwen en architectuur me  
altijd geïnteresseerd. Het makelaarsvak 
leek me daarom iets voor mij. In 1998 
heb ik de opleiding afgerond en in 2002 
nam ik het makelaarskantoor in Rijp- 
wetering over waar ik toen werkte. De 
toenmalige eigenaar zei op een goede 
dag: ‘Wil je het niet overnemen?’ Ik 
moest even schakelen; ik had altijd  
gezegd: ‘Ik wil geen eigen bedrijf’, want 
ik wist hoeveel werk dat was. Mijn man 
was enthousiaster: ‘Leuk, wanneer ga 
je het doen?’. Ik besloot ervoor te gaan, 
want – zoals de eigenaar ook zei – ik 
runde die tent eigenlijk al. Ik ben eerst 
onder de oude naam verdergegaan en 
toen ik met het kantoor verhuisde naar 
het Westeinde in Roelofarendsveen 
werd het Alkemade Makelaardij. Een 
naam met een ‘A’, want ik wilde boven-
aan in de Gouden Gids staan.’ 

Grote gebeurtenissen
Vanaf dat moment ging het heel hard. 
Alkemade Makelaardij groeide van 
eenmansbedrijf naar een kantoor met 
z’n drieën en zit inmiddels op het 
Noordplein. ‘Deze plek is een groot 
uithangbord. Toen we ons hier ves-
tigden, zijn we binnen een halfjaar in 
marktaandeel verdubbeld. Dat was 
echt te gek! De verhuizing hierheen is 
een groot hoogtepunt. Net als het aan-
nemen van mijn eerste medewerker 
in 2006, Patricia, waar ik nog steeds 
met veel plezier mee samenwerk. We  
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Redactionele samenwerking

Bedrijf

panden. Voor Zuidweg 20 in Rijp- 
wetering vonden we perfecte kopers. 
Als je ziet hoe daar nu gerenoveerd 
wordt, dan zijn het echt de juiste kopers 
met liefde voor het pand. Daar word ik 
blij van. Een verkoper gaat ook op ons 
advies af, want wij hebben de potenti-
ele koper gesproken. Ik kan er echt blij 
van worden als alles op rolletjes loopt. 
Als ik een opdracht krijg, dan wil hem 
succesvol afronden. Leuke opdrach-
ten waarbij we snel moeten handelen 
zijn die waar ik als aankoopmakelaar 
optreed. Het belang van een aankoop-
makelaar wordt vaak onderschat. Als 
aankoopmakelaar kunnen we veel 
betekenen. Je weet als koper bijvoor-
beeld of je een goede prijs betaalt, of 
wat meer betaald om een woning te 
verkrijgen. En ik kijk met je mee bij de 
afwikkeling en inspectie, en zie dingen 
waar je zelf misschien niet op let. Een  
bijzondere aankoopopdracht? We heb-
ben onze nieuwe burgemeester en  haar  
gezin mogen begeleiden bij de aan-
koop van hun nieuwe woning.’
Op naar de volgende twintig jaar! Hoe 
zien die eruit? Zit er opvolging in de 
familie? ‘Ha, nee. Mijn ene zoon is kok 
en de andere gaat naar de instrumen-
tenmakers school. Twee jongens die 
een totaal andere kant opgaan. En wat 
er de komende jaren gaat gebeuren? Ik 
heb geen vastomlijnd plan, maar kijk 
wat er op mijn pad komt. Waar dat me 
brengt… Ik laat me verrassen!’

‘ We kunnen een heel 
boek schrijven,  
maar zullen het nooit uitgeven’ 

Meer weten? Kijk op 
www.alkemademakelaardij.nl of 
loop even binnen op Noordplein 16 
in Roelofarendsveen.
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Zing mee!
 Benieuwd of zingen in een koor iets voor jou is of wil je meer weten over optredens? Dit zijn de koren uit Kaag en Braassem:

Hoogmade
Zanggroep Inspiratie
Kaag
Laudate Dominum Omnes Gentes
Zangkoor parochie H. Johannes 
Evangelist
Leimuiden
Kinder- en tienerkoor St. Jan de 
Doper
Shantykoor De Marconisten
Oud Ade/Rijpwetering
Dameskoor parochie Sint Bavo
Familiekoor Enjoy
Kinderkoor Losz
Koor Joy
Oude Wetering
Koor FF Anders 
Shantykoor De Ringvaartzangers
Roelofarendsveen
Emanuelkoor
Gemengd koor Vox Laeta
Gemengd koor Zanggenoten
Jongerenkoor Faith
Liturgisch koor Cadans
Woubrugge
Christelijke gemengd koor De 
Lofstem
Gemengd koor Trattori Cantanti

36

Een muzikale tour door de regio

Ben je nieuw in Kaag en Braassem of toe aan een nieuwe hobby? Denk dan 
eens aan een muzikale uitdaging. Want zingen kan iedereen – ja, jij ook! – en is 
hartstikke leuk. Maak kennis met de verschillende koren uit de regio.

Als de gemeente Kaag en Braassem iets veel heeft, 
dan zijn het wel koren. Kerkkoren, popkoren, shanty-
koren, klassieke koren en alles daartussenin. Voor 
iedereen is er een passende vereniging te vinden. 
Maar dat weet een nieuwkomer niet. Nog niet. Anne-
mieke, een Nederlandse vrouw die al lange tijd in het 
Oostenrijkse Salzburg woont, verbleef vorig jaar twee 
maanden in Oude Wetering om te kijken hoe het na al 
die jaren in Nederland was. Thuis in Oostenrijk is ze 
lid van een gemengd koor dat voornamelijk klassieke 
muziek vertolkt. In Nederland miste ze het zingen. 
Toen ze in een winkel vroeg welke koren er in de buurt 
zijn, werd ze gewezen op de gemeentegids waarin alle 
koren staan. Uit de lange lijst koos ze koor FF Anders 
en ze besloot een repetitie bij te wonen. Met succes! 
Sinds haar eerste bezoek zingt ze elke keer dat ze in 
de buurt is mee met FF Anders, een vrolijk en kleur-
rijk dames- en herenkoor. Neem dat vrolijk en kleurrijk 
vooral letterlijk: uitgedost in bonte outfi ts met hoedjes 
en sjaals zijn leden van het koor echt ‘even anders’ dan 
zij gewoonlijk zijn. Het repertoire gaat van moderne 
liedjes van Guus Meeuwis en André Hazes Junior tot 
Anneke Grönloh en Wim Sonneveld. 

KLASSIEKERS
Ben je liefhebber van klassieke muziek? Dan kun je 
terecht bij Vox Laeta; het misschien wel oudste koor 
van Kaag en Braassem. Het werd vlak na de oorlog 
opgericht en bestaat nog steeds. De leden zingen 
klassieke muziek van onder anderen Dvořák, Brahms 
en Purcell. Een echtpaar dat Den Haag verruilde voor 
de dorpse sfeer was op zoek naar een koor dat bij hun 
smaak zou passen. Beiden hadden nog nooit in een 
koor gezongen. Hun ervaring met zingen bestond uit 
meezingen met de radio. Dat het een klassiek koor 
werd, was min of meer toeval. Hoewel ze beiden dol 
op muziek zijn, draaiden ze thuis vooral alternatieve 
popmuziek en Spaanse fl amenco. De combinatie van 
serieus met muziek bezig zijn en lid zijn van een gezel-
lige vereniging, heeft het echtpaar nu al jaren aan het 
koor verbonden.

HITS VAN TOEN EN NU
Bij popkoor Scala oogt het begin van de wekelijkse 
repetitie in de E.M.M. ’21-kantine wat rommelig. De 

leden zoeken hun plek, kletsen nog 
wat terwijl er mensen binnen drup-
pelen. Dirigent Rik Henning speelt 
een deuntje op de elektrische piano. 
Het wachten is nog even op de vaste 
pianobegeleider. Als die binnenkomt 
klapt Rik in zijn handen en de alten, 
tenoren, bassen en sopranen vallen 
stil. Ook Ellen uit Ter Aar. Zij is voor 
het eerst naar een repetitie geko-
men om te kijken of het haar bevalt. 
Zij zat op een koor in haar dorp. 
Maar na de komst van een nieuwe 
dirigent verandere het repertoire. ‘Ik 
zocht een popkoor dat ook recente 
nummers zingt. Niet alleen maar 
oude hits. Mijn oude koor had ooit 
samen met Scala opgetreden en 
ik dacht: ik ga eens kijken. Ik had 
twee jaar niet gezongen en ik mis 
het zingen.’

KOM AAN BOORD
Een stapje naar links, aansluiten, 
stapje naar rechts. De zangers 
van shantykoor De Marconisten 
uit Leimuiden bewegen op de 
maat van een van de zeemanslie-
deren die ze tijdens een repetitie 
oefenen. Driestemmig en bege-
leid door twee accordeons galmt 
de muziek door de bibliotheek in 
’t Spant. Tot zichtbaar genoegen 
van Theo van der Hoorn. Hij is al 
vanaf de oprichting verbonden 
aan deze zangvereniging, naast 
klassieke koren in Leiden en 
Nieuwveen. ‘Ik vind het gewoon 
leuk. De afwisseling.’ Net als veel 
koren heeft ook De Marconisten last van vergrijzing. 
Weinig vernieuwing en al helemaal weinig verjonging. 
Toch zit er een nieuw kandidaat-koorlid in de zaal. ‘Ik 
heb nooit op een koor gezeten’, zegt Baan Dekker uit 
Oude Wetering. ‘Maar deze muziek spreekt mij erg 
aan,’ vervolgt hij en dus gaat hij het proberen.

De koren van Kaag en Braassem
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Uitgelicht

Tekst: Gijs Korevaar

H4 Uitgelicht koren_YH.indd   37H4 Uitgelicht koren_YH.indd   37 05-09-2022   16:2505-09-2022   16:25



Woningaanbod in de regio!Woningaanbod in de regio!

Kwikstaart 19 | Leimuiden

Vraagprijs € 625.000 k.k.

Heerlijk ruim, licht, onderhoudsvriendelijk, energiezuinige jonge hoekwoning
met aanbouw. De ligging met tuin op het zuiden in een groene,
kindvriendelijke en rustige woonwijk aan de rand van Leimuiden is perfect.

Woonoppervlakte 151 m²
Oppervlakte berging 9 m² 
Inhoud   590 m³

Perceelgrootte 205 m²
Bouwjaar  2011

Vraagprijs € 625.000 k.k.Vraagprijs € 625.000 k.k.

Dorpsstraat 68-70 | Leimuiden

Vraagprijs € 595.000 k.k.

Woning met bedrijf/winkelruimte gelegen op een leuke locatie in de oude
dorpskern. Het bestemmingsplan biedt veel ruimte voor tal van andere
gebruiksmogelijkheden. Bijvoorbeeld kantoor aan huis of dubbele bewoning.

Woonoppervlakte  161 m²
Overige gebruiksoppervlakte  129 m² 
Totale gebruiksoppervlakte  290 m²

Inhoud   1045 m³
Perceelgrootte 282 m²
Bouwjaar  1915

Vraagprijs € 595.000 k.k.Vraagprijs € 595.000 k.k.

Schoolstraat 14 | Rijnsaterwoude

Vraagprijs € 519.000 k.k.

Met zorg bewoonde royale en zeer degelijk gebouwde hoekwoning met
4 slaapkamers en inpandige garage gelegen op een heerlijk rustige locatie
met een prachtig vrij uitzicht over de weilanden!

Woonoppervlakte 136 m²
Oppervlakte garage 15 m² 
Inhoud   491 m³

Perceelgrootte 260 m²
Bouwjaar  1981

Vraagprijs € 519.000 k.k.Vraagprijs € 519.000 k.k.

Rietlanden 11 | Leimuiden

Vraagprijs € 450.000 k.k.

Energiezuinige hoekwoning met 18 zonnepanelen gelegen op een rustige
locatie met parkeergelegenheid op de eigen oprit. De woning heeft een
mooie vrije ligging met achtertuin op het westen om zelfs tot 's avonds laat
te genieten van de laatste warme zonnestralen.  

Woonoppervlakte 110 m² 
Inhoud   382 m³

Perceelgrootte 173 m²
Bouwjaar  1984

0172 - 50 78 32 | VANHAASTERMAKELAARDIJ.NL
DORPSSTRAAT 80 A  | 2451 AS LEIMUIDEN
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Zondag 
Met mooi weer ben ik graag op het water 
te vinden. De boot delen we met het gezin 

en ligt op een mooi plekje aan de Braasem. 
Lekker zwemmen, mensen kijken en daarna 

ergens wat eten. Is het geen mooi weer? Dan 
vermaak ik mij ook graag met sport op tv.

Donderdag 
Zoals elke ochtend start ik met het 

ontvangen van verse goederen en zorg 

ik dat de winkel en onze twee rijdende 

winkelwagens klaar zijn voor de dag. 

Daarna zet ik de bestellingen klaar die 

mijn collega’s wegrijden. 

Donderdagmiddag is mijn vrije middag, 

die ik de afgelopen maanden gebruik 

om de brandweeropleiding Bevel-

voerder voor te bereiden waar ik 

’s avonds naartoe ga.

Maandag
We starten met het vers bereiden van 
onze producten en het klaarzetten van 

de fruitabonnementen. Daarna halen we 
de verhuurspullen en dranken op. 
’s Avonds ga ik naar de wekelijkse 

oefenavond van de vrijwillige brandweer.

Dinsdag
Van maandag tot en met zaterdag ben ik voornamelijk in de zaak te vinden. Op dinsdagmiddag rijd ik op de winkel-wagen door Abbenes, Buitenkaag en Weteringbrug. Ook al is het soms niet altijd praktisch om de van de zaak weg te zijn, het contact met klanten is veel waard. Bij sommige klanten kom ik al sinds mijn achttiende. 

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere edi-
tie van Hier! een ondernemer van 
Winkelhart Roelofarendsveen in de 
picture. Deze keer: Rick van der Poel
die samen met zijn oom, vader en 
moeder familiebedrijf Poel Vers runt.

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

Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick. 

Te besteden bij alle leden van 
Winkelhart Roelof arendsveen.

H er!H er!H er
!

H er
!

H er

Vrijdag
Gisteren zijn alle dranken koud gezet 
en vandaag vullen we de bestellingen 
aan met verhuurspullen, taps, stoelen, 

enzovoort. Tussendoor sta ik in de 
slijterij om klanten helpen en advies te 

geven over speciaalbier en wijn. 

Zaterdag 
Zaterdag is de drukste dag van de week. Ons team wordt verdubbeld met zaterdagkrachten. De dag vliegt voorbij met wederom veel gekoelde dranken voor feestjes en in de slijterij met het maken van cadeaupakketjes.

Woensdag
Om fi t te blijven ga ik elke woensdag-

ochtend een uurtje sporten. Daarna 

duik ik achter de computer om offertes 

en facturen te maken. ’s Avonds 

wandel ik een rondje in de buurt en kijk 

ik daarna een fi lm of serie op de bank. 
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Het college van burgemeester en wethouders

Hoe 
zit dat 

eigenlijk? 
Sinds eind juni is het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders actief. Maar hoe 
werkt dat nu eigenlijk? Daar neemt de 
gemeente u graag even in mee! In deze uitgave 
wat meer uitleg over de verschillende rollen. 
In de volgende uitgaven stellen we de college-
leden nog eens uitgebreid aan u voor. 

Burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur 
van de gemeente. Het college zorgt ervoor dat besluiten 
van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. 
Daarnaast heeft het college op grond van wetten en an-
dere regelingen belangrijke eigen verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van 
vergunningen. 

De gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is eerste adviseur en secretaris 
van het college, algemeen directeur van de ambtelijke 
organisatie en overlegpartner van de Ondernemingsraad 
van deze ambtelijke organisatie. Hij is ook bij elke college-
vergadering aanwezig.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van het college. Een 
burgemeester wordt in Nederland niet gekozen, maar 
benoemd door de Kroon (de regering) voor de duur van zes jaar. 

De burgemeester heeft wettelijke verantwoordelijkheden op 
het gebied van de openbare orde en de veiligheid (politie, 
brandweer, rampenbestrijding). 

Wethouders
In de periode direct na de gemeenteraadsverkiezing 
benoemt de gemeenteraad de wethouders. De raad kan 
wethouders uit haar midden kiezen of kan wethouders van 
buiten de gemeenteraad kiezen. Als wethouders uit de raad 
gekozen worden dan mogen zij geen raadslid meer blijven. 
De zittingsperiode van het college is in principe gekoppeld 
aan die van de gemeenteraad; vier jaar. De besluiten in het 
college worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Wie vervullen deze rollen in 

Kaag en Braassem?
Burgemeester:  Astrid Heijstee-Bolt

Wethouders:  Dolf Kistemaker

   Yvonne Peters

   Nick van Egmond

   Gerben van Duin

Gemeentesecretaris: Robert van Zijl

Meer weten? 

Kijk op www.kaagenbraassem.nl/college

Astrid Heijstee-Bolt

Nick van Egmond

Yvonne Peters

Robert van Zijl

Gerben van Duin

Dolf Kistemaker
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VOLG ONS OOK OP:

GEMEENTENIEUWS SEPTEMBER/OKTOBER 2022

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

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’. 

OVER UW BUURT
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.

AFVALAPP

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

DOWNLOAD DE BOUWAPP 
EN VOLG WERKZAAMHEDEN

Zijn er vanuit de gemeente of uitvoeren-
de partners (grote) werkzaamheden in 
uw dorp of wijk? Volg het project dan op 
de voet via de De BouwApp. Een ideale 
manier om actuele updates te ontvangen, 

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

Nieuw in Kaag en 
Braassem? 

Welkom!
U gaat binnenkort verhuizen naar 
Kaag en Braassem of u bent net 
in onze gemeente komen wonen? 
Kijk dan eens op www.kaagen-
braassem.nl/welkom voor handige 
informatie.

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. 

INFORMATIEMARKT OUDE 
WETERING EN SPORTPAD 

Zet dinsdag 11 oktober alvast in uw 
agenda. Dan vindt namelijk de informatie-
markt plaats over lopende projecten in 
Oude Wetering en de ontwikkelingen 
rondom het Sportpad. Laat u informeren 
en stel de vragen die u hebt tijdens deze 
middag en avond. U bent vanaf 16.30 uur 
van harte welkom in de Sporthal bij De 
Tweesprong, Lucas van Leydenlaan 2 in 
Roelofarendsveen.

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

Het college van burgemeester en wethouders

H4 Gemeente_YH.indd   41H4 Gemeente_YH.indd   41 06-09-2022   15:3806-09-2022   15:38



maakeenpuntvannul.nl/modder

De komende tijd is het oogsttijd en is er extra 
landbouwverkeer. Er kan modder op de weg 
achterblijven. In combinatie met regen zorgt dit voor 
een gladde weg en slipgevaar.

Staat dit bord langs de weg? Doe dan extra voorzichtig:
• Rij rustig
• Rem geleidelijk
• Maak geen grote stuurbewegingen
• Neem geen risico met inhalen
• Geef elkaar de ruimte

Zo houden we het veilig op de weg. Maak een punt van nul!
maakeenpuntvannul.nl/modder
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Patrick Deters, bezitter van een botanische tuin met een kruid-
uitdaging. En, als het hem uitkomt, uitzonderlijk droge tenen na 
het douchen. 

Column Patrick Deters 

Als jullie dit lezen is de zomervakantie nog een vage herinnering, maar als 
ik dit schrijf is het 36 graden en probeer ik naarstig wat koelte te vinden in 
de tuin. En dat is dus onder een boom, op het gras, met een lendendoek om 
en met voeten in een bakje met water. Charmanter dan dat wordt het helaas 
niet en als je visueel bent ingesteld… Veel succes met vanavond rustig in 
slaap vallen. 

Maar die tuin wordt steeds belangrijker voor mij, om rust te vinden in het 
leven. Tenminste, voor zover de tuin mij dat toestaat. Want met hitte, water, 
hitte, water, hitte en nog meer water schiet alles de grond uit. Sommige 
planten gewenst, sommige een beetje ongewenst en een enkele zeer onge-
wenst. Mijn haren gaan recht overeind staan van haagwinde en heermoes, 
oftewel de pispotjes en de kattenstaarten. Al begrijp ik dat je van die laatste 
nog thee kunt trekken, van de plantversie dan!

Maar naast het schoffelen, onkruid plukken, moesvelden spitten, onkruid 
plukken, frezen, bomen snoeien, onkruid plukken en kippen verzorgen is de 
tuin wel een mooie plek om te vertoeven. Samen met wat vrienden, met een 
koel glas bier of longdrinkglas fris, grote verhalen vertellen terwijl je uitkijkt 
op al het harde werk wat je al gedaan hebt en wat er nog in het verschiet ligt. 
Met een mooie tuin ben je nooit klaar! 

Natuurlijk kun je die tuin gewoon vol leggen met tegels (en waarom zou je 
dan niet gewoon voor groen asfalt kiezen), maar dat helpt natuurlijk niet 
op een mooie, warme dag. Je brandt je voeten als je eroverheen loopt, het 
geeft geen verkoeling en tijdens de verkoelende regenbui na afl oop spoelt 
alles wat de natuur te bieden heeft gewoon weg. Maar je hoeft er ook geen 
onkruid te plukken. 

Ik moet vaak denken aan de uitspraak ‘Je krijgt eruit wat je erin stopt’ en ik 
denk dat dat waar is voor huizen, tuinen, vriendschappen, werk en politiek. 
En terwijl ik mijn tenen even afdroog en met mijn blote voeten in het gras 
rust kijk ik naar de wilgen die me aanstaren vanaf de rand van de tuin. Even 
geniet ik, tot ik tussen de bladeren ineens een wit bloemetje zie, zo’n klein 
pispotje! En ik weet wat me te doen staat… Morgen! Uiterlijk overmorgen. 

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

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

Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan 
huis verspreid door All-Inn Verspreidingen. 

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

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
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We helpen je het 
beste uit je woning 
te halen 
Onze gecertificeerde adviseurs helpen jou om duurzamer, 
comfortabeler en voordeliger te kunnen wonen 
Een duurzaam en toekomstbestendig huis kan je veel opleveren. Samen met onze partners helpen we jou als
woningbezitter om kansen te benutten, bijvoorbeeld door inzicht te geven in hoe je energiekosten kunt verlagen of
langer zelfstandig kunt blijven wonen. Ook zonder Rabobank hypotheek staan onze adviseurs voor je klaar.

Ontdek alle voordelen van een Rabobank hypotheek op Rabobank.nl/hypotheek-voordelen 
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