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Vacature Begeleider
Kerkweg, Roelofarendsveen, 24-32 uur

De Haardstee heeft sinds kort een locatie op de Kerkweg in 
Roelofarendsveen. Op deze locatie wonen mensen vanaf 18 jaar met 
een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 
Het team bestaat uit begeleiders en regiebegeleiders die samen de 
optimale begeleiding bieden aan onze cliënten. Lijkt het je leuk om bij 
ons te werken?

En wat krijg je ervoor terug?
Een open werkomgeving waarin je kunt blijven leren. En:

• Een hoger salaris dan bij andere zorgorganisaties (begeleiders zitten in schaal 40) 

• Een kleinschalige organisatie waarin iedereen elkaar kent

• Zoveel scholing volgen als je zelf wilt en volop doorgroeimogelijkheden

Die kans is groot, als je:
• een relevant diploma op niveau 3 of 4 op zak hebt

• een verschil wilt maken in het leven van anderen

• openstaat voor ontwikkeling en je makkelijk kunt aanpassen

Interesse? 

Ga voor meer informatie over de vacature naar www.dehaardstee.nl 

en kijk bij vacatures. Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar

solliciteren@dehaardstee.nl, dan mailen of bellen we je terug.

Is De Haardstee jouw 
nieuwe werkplek?
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Scan en ontdek het 
Vlietland College!

VLC
m a v o  h a v o  v w o

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

Jouw advertentie ook in 
Hier! in de regio?

Vraag Elsbeth Haasdijk 
naar de mogelijkheden 
en wordt goed gezien in 

het nieuwe jaar!

Bel: 071 33 111 19 
of mail adverteren@

hierinderegio.nl
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driestarwartburg.nl

open dag
zaterdag 21/1
driestar leiden
We zien 
u graag!
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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.’ 

Voor al uw schilder- 
en behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

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

Groencentrum

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Kerstbomen, 
kerststukken, 
kerststerren, 

kerstkransen, 
kerst...

Hoe fi jn is het om weer eens een feestje te vieren? Gelukkig kan het weer! 
Ik ben echt een winterkind en houd erg van de maanden november (we zijn 
thuis dan alle drie jarig) en december. Vooral december met de adventstijd, 
een moment van bezinning, refl ecteren op het jaar dat bijna voorbij is. Maar 
ook de kerstsfeer in huis halen, de kerstboom optuigen, het huis warm en 
sfeervol maken met wat groene decoraties en natuurlijk de kaarsjes aan. 
De decembermaand staat ook gelijk aan bijzondere gerechten serveren 
wanneer er familie komt eten. In Amerika zijn ze natuurlijk dol op kalkoen, 
in Engeland mag de Christmas pudding niet ontbreken, in Nederland zijn we 
dol op wild of gaan we met elkaar gourmetten. Het is grappig om te merken 
dat mensen uit verschillende culturen dat wel allemaal gemeen hebben. Met 
kerst wordt er iets speciaals gemaakt, iets wat niet zo vaak op tafel komt. 
Heeft dit te maken met het feit dat het speciaal moet blijven of omdat het 
normaliter te veel werk is? Of… We hebben in deze Hier! een artikel gemaakt 
over de decembertradities van Inna, Mouna, Elzbieta en Sharon. De rode 
draad blijkt hier toch ook weer de tafel te zijn, waaraan we samenkomen.
Maar er is meer. We blikken vooruit op wat het komende jaar gaat bren-
gen op politiek gebied. Welke ambities hebben onze burgemeester en haar 
wethouders? En zijn die ambities haalbaar? Het geld is er, maar je kunt het 
maar één keer uitgeven. Het is fi jn dat het college in 2023 echt aan de slag 
gaat met de plannen en wanneer zij dit op de goede manier met ons gaan 
delen, zal het best goedkomen. Ik vind het in ieder geval hoopvol dat cultuur 
(en ik hoop de kunst) meer aandacht gaat krijgen. 
Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven, de verbinding zoeken en waar 
nodig elkaar zo goed mogelijk helpen. En zo af en toe, het hoeft echt niet 
iedere dag, elkaar eens een compliment geven, of een arm om de schou-
der. Wanneer wij dit als volwassenen wat vaker doen in het bijzijn van onze 
kinderen, nemen zij dit vanzelf over. Zo wordt het leven een stukje fi jner! Een 
mooi voornemen voor 2023: wees (eens vaker) lief voor elkaar!

Ik wens iedereen fi jne dagen en een voorspoedig nieuwjaar en laat ons voor-
al weten wat je van Hier! vindt. Wij waren in ieder geval blij met de input die 
we hebben gekregen naar aanleiding van onze enquête. 
Dank daarvoor!

Dag 2022... Hallo 2023!

Voorwoord
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Astrid Heijstee-Bolt, onze nieuwe burgemeester, die als nieuwe 
inwoner neerstreek in Woubrugge. 

‘We wonen hier echt heerlijk. Een heel fijn, licht huis, op een mooie 
plek’, vertelt ze via de telefoon. Een afspraak op het gemeente-
huis zat er niet in, want iedere vrijdag blokt ze haar agenda om 
met inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem af te spreken. 
‘De mensen willen hun verhalen kwijt. Ze vertellen graag over de 
geschiedenis van hun dorp. Iets waar ik nu nog te weinig van 
weet.’
Mensen leren kennen en integreren in de lokale samenleving 
is voor een burgemeester lastiger dan voor anderen, meent ze. 
‘Voor sport heb ik sowieso al weinig tijd en dat geldt zeker voor 
een teamsport. Ik denk nu eerder aan iets individueels. Hardlopen 
misschien. Of tennissen met mijn dochter. Ik ben nog nergens lid 
geworden. We zijn een paar keer in de hal in Roelofarendsveen 
geweest, maar dat doe je dan eenmalig. Het lijkt logisch om lid 
te worden van de vereniging in je eigen woonplaats, maar als  
burgemeester moet je wel oppassen voor beeldvorming. Alle  
verenigingen zijn me even lief en kiezen is moeilijk.’ 

TWEEDE KEER 
Voordat ze benoemd werd tot burgemeester was ze, na haar  
studie bestuurskunde en verschillende banen, wethouder in 
Weesp. Astrid: ‘Ik kom eigenlijk uit Groningen. Mijn man komt 
uit Weesp.’ Ze woonde er in een oude woning in de binnenstad. 
‘Ik weet wat het is om nieuwkomer te zijn. We hadden nog geen  
kinderen toen ik er kwam wonen. Ik heb heel bewust dingen  
gedaan om te integreren. Later met de kinderen kom je automa-
tisch veel mensen tegen bij de school en bij hun sportclubs. Ik 
wil dat nu gebruiken om meer voor nieuwkomers hier in Kaag en 
Braassem te doen. Hen welkom heten, maar ook eens per jaar 
een activiteit organiseren met hulp van verenigingen.’

BURENBORREL 
Ze heeft zich daarbij in eerste instantie gericht op haar 

buurt in Woubrugge. ‘Zo hebben we de buren voor een 
borrel uitgenodigd. Je wilt je eigen woonomgeving  

natuurlijk graag leren kennen.’ De kermisweek was 
een prima gelegenheid om Roelofarendsveen eens 
anders mee te maken. ‘Ik heb gezien en gevoeld hoe 
belangrijk die week is voor alle inwoners. Zo ben 
ik naar het seniorenschuurfeest geweest. Nee, ik 
ben niet de grootste fan van Ronnie Tober die daar  
optrad. Maar als je ziet hoe blij de mensen zijn, dan 
maakt dat niet meer uit.’ Het corso bekeek ze vanuit 
de voortuin ‘van een vriendin van een vriendin.’
Uit Weesp an sich mist ze niet eens zo heel veel. 
‘Alleen moet ik eraan wennen dat twee dochters in 

Weesp zijn gebleven en ik mijn schoonfamilie niet 
meer in de buurt heb. We gaan gelukkig regelmatig 

op familiebezoek. Het is dichtbij, dus dat is makkelijk 
te doen. Nu wij hier wonen, lopen onze dochters niet  

zomaar meer even binnen om mee te eten. Dat binnen
lopen en eten moeten we nu plannen.’

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.

‘Ik weet wat het is om 
nieuwkomer te zijn’
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‘Als ik in het dorp kom,  
herken ik het bijna niet meer’

Marjoke Utermark-van der Zwet uit Roelofarendsveen, die 
via een zwerftocht vol heimwee belandde in het Overijsselse  
Ommen.

Afscheid nemen doet altijd pijn. ‘Partir, c’est mourir un peu’, zoals 
de Fransen het zo mooi zeggen. Marjoke ondervond het aan den 
lijve toen ze uit Roelofarendsveen vertrok en op weg ging naar 
Friesland. ‘De eerste twee jaar wilde ik wel op mijn knieën over 
de Afsluitdijk terug naar het westen. Ik heb de Veen zo ontzet-
tend gemist’, vertelt ze. Samen met haar man Daan en hun vier 
kinderen woonde ze eerst in Ried in Friesland, daarna in Heino 
in Overijssel en uiteindelijk in Ommen. ‘In Roelofarendsveen 
woonden we eerst aan het Westeinde en later aan de Midden-
weg. Maar we wilden weg, naar het echte platteland. Ried 
was een heel klein plaatsje in het noorden van Friesland. 
Mijn man ging in Sint Annaparochie werken. Dat was in 
1985. We woonden langs het water en die winter is 
er ook een Elfstedentocht geweest. Het was wel een 
heel ander leven. Na zeven jaar verhuisden we naar 
Heino. Daar hebben we dertig jaar gewoond. Of dat 
switchen moeilijk was? Daar zijn we eigenlijk heel 
goed in. We hebben overal heel fijn gewoond.’

UIT JE DAK OP DE KERMIS
In die beginjaren miste ze haar geboortedorp heel 
erg. Ze had haar familie en veel vrienden achter 
moeten gelaten. ‘Wel kwam ik elk jaar terug met de 
kermis. Dan ging ik helemaal uit mijn dak. Ik deed 
met een groep van zes vrienden aan Living Statue en 
op de jaarlijkse Uitkaik stonden we er altijd. Dat heb-
ben we zo’n vijftien jaar gedaan. We zijn ermee gestopt, 
omdat we op leeftijd zijn gekomen. We gaan nu ook niet 
meer naar de kermis. Op een gegeven moment ben je daar 
ook weer gewoon klaar mee.’

DE OUDE VEILING 
Na al die jaren is de heimwee gelukkig wel gesleten, hoewel 
ze nog regelmatig naar Roelofarendsveen komt om familie en 
vrienden te bezoeken. Wat rest, zijn herinneringen. ‘Inmiddels 
mis ik eigenlijk niets meer in de Veen. Het verwatert toch wel 
na al die tijd. Je leert nieuwe mensen kennen, de kinderen wor-
den groter en die krijgen ook nieuwe vrienden en vriendinnen. En  
heel eerlijk: als ik in het dorp kom, herken ik het bijna niet meer. 
Het is zo veranderd met al die nieuwbouw. Wij woonden aan 
het Westeinde en daar ligt nu de nieuwe weg naar het centrum  
achter. En de winkelpleinen waren er in mijn tijd ook nog niet.  
Slagerij Van der Meer zat nog aan het Zuideinde. Ik weet nog dat 
ik als kind met mijn vader meeging naar de oude veiling, op de 
plek waar nu Wagenaar zit. Dan hielp ik van ‘s morgens zes tot 
‘s middags twaalf uur mee. Daarna gingen de mannen aan de 
drank en kreeg ik limonade en een marsreep.’

Tekst: Gijs Korevaar

Hoe is het met...
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Even een kleine achtergrondschets: op 16 maart van dit 
jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen. Alle in-
woners boven de achttien was gevraagd wie ze goed  

genoeg achtten om zeventig miljoen uit te geven. Dat  
resulteerde uiteindelijk in 21 inwoners, die zomaar bij je 
in de straat kunnen wonen. Die club van 21 bepaalde deze  
zomer samen waar dat geld aan mocht worden uitgegeven. 
Dat duurde even, na flink veel vergaderen werden ze het 
na een aantal maanden eens. En op 7 november gaven zij 
het college van burgemeester plus de vier wethouders het  
vertrouwen dat zij dat geld mogen uitgeven. Maar dan wel 
zoals vastgelegd in de programmabegroting van 2023 (zie 
kaders). 

Politiek

Hoera! 
We hebben zeventig miljoen  

om uit te geven 

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

Geen arme gemeente meer 
De tijd dat Kaag en Braassem een arme gemeente was, lijkt 
voorbij. Er is jaren zuinig geleefd, maar er zit nu weer spek 
op de botten. Er zijn dan ook ‘aanvullende ambities’, die heb-
ben geleid tot maar liefst 110 acties. Niet overal is geld voor 
nodig, maar er werd in ieder geval 1,3 miljoen uitgetrokken 
voor onder meer de versterking van de personele organisa-
tie (€ 700.000). De andere € 600.000 betreft ‘snelle acties en 
speerpunten’ om nog dit jaar en de eerste maanden van 2023 
een vliegende start te maken. 
Wel ontstond hierover eind november nog wel een stevige 
discussie. Ingrid Baader (VVD) vond wel dat de organisatie 
versterkt moest worden. Maar € 230.000 voor extra inhuur? 
Van de noodzaak daarvan kon de burgemeester haar niet 
overtuigen. Uiteindelijk stemden de VVD en Thijs Mooren 
tegen het voorstel. De ander partijen – PRO, SvKB, CDA en 
D66 – hadden zich wel laten overtuigen. Ook het budget voor 
snelle acties en speerpunten (die zes ton dus) kreeg niet de 
instemming van de gehele raad. SvKB, CDA en Thijs Mooren 
stemden tegen, maar het voorstel haalde wel de meerder-
heid. Dit voorjaar zal de discussie opnieuw losbarsten als de 
echte keuzes gemaakt moeten worden.

Terug naar de oorspronkelijke 70 miljoen. Het lijkt velen van 
ons heerlijk om die te mogen uitgeven. Maar er blijven altijd 
uitdagingen. Wat vinden de ‘portefeuillehouders’ – ofwel de 
burgemeester en de wethouders – de grootste? Hier! in de 
regio vroeg het hen. 

Een opdracht van bijna zeventig miljoen euro. 
Weinig bedrijven in Kaag en Braassem die er  
een krijgen. Het bedrijf in kwestie is gevestigd  
op de Noordhoek in Roelofarendsveen. Juist:  
de gemeente. De opdracht om te leveren  
kreeg ze – indirect – van alle inwoners. Met  
een deadline van een jaar. De grote vraag is  
natuurlijk: waaraan?

H6 Niko 70 miljoen_4,5 p JH.indd   9H6 Niko 70 miljoen_4,5 p JH.indd   9 28-11-2022   12:1528-11-2022   12:15



10

Wethouder wonen

Wethouder Dolf Kistemaker is o.a. 
portefeuillehouder voor wonen, maar 
ook voor de openbare ruimte, mobi-
liteit, energietransitie en duurzaam-
heid. Wat ziet hij als zijn belangrijkste 
uitdaging?

‘De komende vier jaar staan in ieder 
geval twee onderwerpen hoog op mijn agenda. Allereerst 
willen we ervoor zorgen dat we de komende jaren meer, 
sneller en betaalbaar gaan bouwen. Belangrijk voor ie-
dereen die op zoek is naar een woning en in het bijzonder 
voor onze starters. Zij moeten perspectief krijgen op een 
eigen woning.
Ook de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaam-
heid krijgen de komende jaren mijn volle aandacht.  
Of het nu gaat om bouwprojecten, de openbare ruimte of 
mobiliteit, dit vormt een rode draad door al mijn porte-
feuilles. Wat mij betreft zou het prachtig zijn als we over 
vier jaar kunnen constateren dat deze thema’s als van-
zelfsprekend worden meegenomen in alles waar we in 
onze gemeente mee bezig zijn. Dat ze als het ware in de 
haarvaten van de ambtenaren en in die van de inwoners 
van Kaag en Braassem zitten.  Dan is mijn missie op dit 
gebied echt geslaagd.’

Wat valt op in zijn antwoord?
Meer, sneller en betaalbaar bouwen: die ambitie is torenhoog, 
terwijl de mogelijkheden van de gemeente om betaalbare 
huur- en koopwoningen te realiseren beperkt zijn. De afhan-
kelijkheid van het rijk, de provincie en de regio, nog even 
los van de extreem hoge huizenprijzen, is hoog. Kort gezegd: 
het gaat om het veranderen van wetten en regels over waar 
en hoe hoog je mag bouwen. Dat kost tijd. En over geld; over 
de bereidheid en mogelijkheden van projectontwikkelaars, 
bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en particuliere 
grondeigenaren en de gemeente zelf om te investeren. 
En eigenlijk geldt hetzelfde voor de ambitie op het gebied 
van duurzaamheid. De noodzaak om ook lokaal iets te doen 
tegen de opwarming van de aarde zal de komende jaren  
alleen maar groter worden. Dan gaat het niet alleen om  
huizen bouwen, maar ook om ervoor te zorgen dat het door 
die verstening niet nog heter wordt. De ambitie is dan ook 
de openbare ruimte groener en natuurlijker te maken. Of dat 
gaat lukken? De energietransitie gaat natuurlijk ook over de 
plaatsing van zonnevelden en windturbines. Ook dat kan 
wel weer eens een stevige discussie worden. 

De burgemeester

Astrid Heystee-Bolt houdt van deze 
gemeente. Het doet haar denken aan 
haar geboortegrond in Groningen. 
Bovendien heeft ze in het eerste jaar 
van haar burgemeesterschap veel tijd 
besteed aan het leren kennen van 
de inwoners en organisaties. Ze is 
voorzitter van het college, maar ook  

portefeuillehouder voor openbare orde en integrale veilig-
heid plus nog elf onderdelen. Wat ziet zij als haar grootste 
uitdaging?

‘Het is prettig wonen en werken in Kaag en Braassem. 
Maar aandacht voor de veiligheid in onze gemeente blijft 
belangrijk. Daar blijven we in de komende jaren op in-
zetten. Investeren in een veilige en leefbare omgeving 
móet! We bestrijden ondermijning, hebben aandacht 
voor woonoverlast en voor digitale veiligheid. De zo 
aanwezige gemeenschapszin in onze gemeente is hard  
nodig om weerbaar te blijven voor allerlei invloeden. We 
kijken niet alleen naar onszelf, maar ook over de grenzen. 
Want we kunnen sommige opgaven niet alleen. Ik wil de  
ambassadeur zijn in onze regionale samenwerkingen. 
Onder het motto ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’.  
Uiteindelijk draait alles om taal. Begrijpelijke taal voor 
iedereen, ongeacht je achtergrond of waar je geboren 
bent. Heldere communicatie en een toegankelijke en 
dienstbare gemeente. We investeren de komende jaren 
in onze communicatie. Zodat we elkaar goed begrijpen 
en laten zien wat we doen.’ 

Wat valt op in haar antwoord?
Als je dertien onderwerpen tot je directe verantwoordelijk-
heid kunt rekenen, is het natuurlijk niet eenvoudig om ant-
woord te geven op de vraag wat de grootste uitdaging is voor 
de komende vier jaar. Je bent immers ook afhankelijk van de 
samenstelling en de kwaliteit van je personeel. Of het haar 
inzicht is geweest, dat dat stuk beter moet, is onbekend, 
maar er is wel onderzoek naar gedaan. De conclusie: de  
afgelopen jaren is te veel bezuinigd op personeel. Dat zal ook 
de reden zijn dat extra geld is uitgetrokken voor de verster-
king van de personele organisatie, waaronder de aanstelling 
van twee managers, en om het werken voor de gemeente 
aantrekkelijker te maken. Van de zeven ton wordt € 50.000  
ingecalculeerd voor een verbeterde forensenvergoeding 
voor ambtenaren die wat verder weg wonen.
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Wethouder gezondheid  
en sport

Wethouder Gerben van Duin gaat over 
het sociaal domein en dat is bijna 
een derde van de begroting, namelijk 
22 miljoen euro (zie ook kader). Hij 
is nieuw in Kaag en Braassem, maar 
heeft ruime ervaring als wethouder 
in Noordwijk en Nieuwkoop. Waar ligt 

zijn focus de komende vier jaar? 

‘Die ligt in déze bestuursperiode op de aanbesteding van 
de jeugdzorg voor 2023. Doel is om een kwalitatief goede 
en adequate jeugdzorg in te kopen, die recht doet aan de 
belangen van onze jeugd. Daarnaast is een vlotte aan
besteding van het Sportpad belangrijk. Ook ga ik voor 
de verdere doorontwikkeling van sport en bewegen in 
alle kernen en dorpen in onze gemeente. Zo maken we  
samen met de inwoners verdere stappen naar een  
gezonde, vitale en veerkrachtige gemeente. En daar kan 
iedereen, ongeacht je achtergrond, aan meedoen.’

Wat valt op in zijn antwoord? 
Het zijn maar een paar zinnen en ze zijn snel opgeschre
ven. Achter ‘de jeugdzorg’ zit een wereld die niet iedere  
inwoner zal kennen. Behalve dan als het misgaat, want dan 
is het nieuws voor de voorpagina. In het verleden zijn er ook 
in Kaag en Braassem kinderen slachtoffer geworden van het 
gebrek aan zorg. Ook is er een rechtszaak gevoerd tussen 
de gemeente (en de gemeente Alphen aan den Rijn) en de  
zorginstelling Rivierduinen die in het nadeel van de  
gemeente uitviel. Een aanbesteding dus om bovenop te  
zitten. Niet alleen vanwege de financiën, maar vooral in het 
belang van de kinderen die zorg en hulp nodig hebben. 
Ook sport zit in zijn portefeuille. Sportbeoefening ziet hij 
als een belangrijke voorwaarde om lang gezond te blijven. 
Voor wat betreft de Sportpadherontwikkeling, waarin de  
gemeente samenwerkt met de voetbal, tennis en hockey
vereniging, gaat het ook om grote sommen geld. Op 7 novem
ber stelde de raad bijna acht miljoen euro beschikbaar. Van 
die acht miljoen moet de helft worden terugverdiend uit vrij
vallende locaties, waar op termijn woningen kunnen worden 
gebouwd.

Wethouder financiën,  
onderwijs en participatie

Wethouder Nick van Egmond is de 
jongste wethouder, maar heeft ruime 
ervaring als raadslid. Hij is onder  
andere verantwoordelijk voor de  
opstelling van de begroting. Welke  
uitdagingen zie hij?

‘Participatie is een belangrijk aandachtspunt in deze 
collegeperiode. We willen de samenwerking met onze 
inwoners verder ontwikkelen en dienstbaar zijn aan  
initiatieven uit de samenleving. Een van de onder werpen 
die zich daar goed voor leent, is recreatie. Samen met de 
inwoners kunnen we bepalen wat voor recreatiegemeen
te wij als Kaag en Braassem willen zijn. Daar loop ik echt 
warm voor. 
De huisvesting van ons onderwijs is daarnaast heel  
belangrijk. Op dat terrein is de afgelopen jaren al veel 
gebeurd. Maar we kunnen nog stappen zetten om die 
huisvesting duurzaam op orde brengen. Daarnaast ver
dient cultuur in onze gemeente meer aandacht. Want dat 
draagt mede bij aan de onderlinge verbondenheid tussen 
onze inwoners.’

Wat valt op in zijn antwoord?
Nick van Egmond deed in in zijn periode als raadslid al voor
stellen om de betrokkenheid van en samenwerking met in
woners te versterken. Hij schreef daar een beleidsstuk voor 
en zal zitten te popelen om dat nu in de praktijk te brengen. 
Hij zal onder andere aan de slag willen met de burgerbegro
ting en het initiatievenfonds. Recreatie is ook onderdeel van 
zijn portefeuille. Bij het ontstaan van de gemeente Kaag en 
Braassem in 2009 was recreatie en toerisme een speerpunt 
van het college. In de jaren daarna is vooral aandacht besteed 
aan het uitbreiden van verblijfsrecreatiemogelijkheden. Na 
de verkiezingen in 2018 kreeg dat geen prioriteit meer. En 
toen kwam corona en werd het water en het landschap en 
de mogelijkheden om daarin te recreëren herontdekt. Niet 
alleen door verblijfsrecreanten, maar vooral ook door eigen 
inwoners. De grote vraag zal niet zijn of we een recreatie
gemeente zijn, maar wat dat dan inhoudt en wat je ervoor 
moet doen om het te blijven of te versterken. Daarvoor zal 
een recreatievisie voor worden opgesteld en dat kan niet 
zonder betrokkenheid van de inwoners. Het voornemen is 
om met ingang van 2024 toeristenbelasting te gaan heffen.
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VERWACHTE UITGAVEN  
KAAG EN BRAASSEM IN 2023 IN EURO’S

Bestuur en ondersteuning 15.671.000

Veiligheid 2.736.000

Verkeer vervoer en waterstaat 4.975.000

Economie 562.000

Onderwijs 3.385.000

Sport, cultuur en recreatie 5.212.000

Sociaal domein 21.864.000

Volksgezondheid en milieu 8.959.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke  
ordening en stedelijke vernieuwing 4.596.000

Totaal 67.960.000

MILJOENEN UITGEVEN:  
WIE DOEN DAT EIGENLIJK?
De begroting is een (digitaal) boekwerk van 108 bladzijden. 
Er zullen niet veel inwoners zijn die zin hebben om dat van  
A tot Z te lezen. Dat geldt natuurlijk niet voor burgemeester 
Astrid Heystee-Bolt. Zij is voorzitter van het college van B&W 
en is samen met haar vier wethouders verantwoordelijk voor 
het uitgeven van die zeventig miljoen. Ambtenaren bereiden 
de besluiten van het college voor, waarna het college er een 
klap op geeft. In de meeste gevallen is zo’n besluit al voor-
besproken met de verantwoordelijke portefeuillehouder. 
Of er veel discussie is over zo’n uitgave wordt niet bekend-
gemaakt. Het college ‘spreekt met één mond’. Soms wordt 
zo’n voorgesteld besluit ‘teruggenomen’. Dan komt het la-
ter in gewijzigde versie weer terug. Natuurlijk zijn er ook  
besluiten waar niet direct geld voor nodig is. Maar ook die 
besluiten worden ambtelijk voorbereid en die ambtenaren 
moeten natuurlijk ook worden betaald.

Wethouder Braassemerland 
(onder meer)

Wethouder Yvonne Peters is de 
meest ervaren wethouder in Kaag en 
Braassem. Zij begint aan haar derde  
periode. Op de vraag wat zij ziet als 
haar grootste uitdaging kwam het  
volgende antwoord:

‘In deze collegeperiode staan we voor de uitdaging om 
betaalbare woningen te bouwen voor jongeren, voor star
ters. We weten allemaal hoeveel vraag daarnaar is en we 
willen onze jongeren ook in hun eigen gemeente die vol
gende stap laten zetten naar hun eigen, passende woning. 
Om dit te realiseren, werken we samen met corporaties 
en ontwikkelende partijen. Voor het gebied aan de Flora
weg/Geestweg gaan we aan de slag met een toekomstbe
stendig (bestemmings)plan. Zodat we duidelijkheid kun
nen bieden over de ontwikkelingen aan de eigenaren en  
gebruikers van het gebied en zodat we de teelt, waar deze 
nog aanwezig is, kunnen versterken. 
Het aantal lokale ondernemers groeit en dat is een hele 
gezonde ontwikkeling. Maar zij hebben voor die groei 
ook fysieke uitbreidingsruimte nodig. Daarvoor willen 
we de mogelijkheden bekijken en hen ook de ruimte  
bieden. Ik ben trots op onze ondernemers en wil hen 
waar mogelijk ondersteunen.’ 

Wat valt op in haar antwoord?
Wonen is niet de portefeuille van Yvonne Peters, maar 
ze is daarin wel een belangrijke partner van wethouder 
Dolf Kistemaker. Want onderwerpen als ruimtelijke orde
ning, grondexploitaties en principeverzoeken en vergun
ningen, die bouw mogelijk moeten maken, vallen binnen 
haar portefeuille. Bovendien is zij portefeuillehouder voor  
Braassemerland, waarin Yvonne de gemeente vertegen
woordigt in een exploitatiemaatschappij met de project
ontwikkelaars. Ook dat blijft de komende jaren nog een 
spannend dossier, waarin veel keuzes gemaakt moeten 
worden. De gemeenteraad wordt daar – onder geheimhou
ding, vanwege de grote financiële belangen – in bijgepraat. 
Vragen die daarbij opkomen, zijn onder meer: komt er snel 
een tweede sluis? Hoe gaat het verder met de Noorderhem
weg? Komen er meer woningen en hoe hoog wordt er dan 
gebouwd? 
Over het voortbestaan van de glastuinbouw aan de  
Floraweg/Geestweg is in de afgelopen jaren al veel discussie  
gevoerd. Onder andere met de provincie. De explosie van 
de gasprijzen heeft het voortbestaan van die bedrijven ver
der onder druk gezet en zal de kansen voor de tuinbouw
bedrijven in een toekomstbestendig bestemmingsplan niet  
hebben vergroot.  

Kaag en Braassem een arme 
gemeente? Die tijd lijkt 

voorbij. Er zit er  
weer spek op de botten 
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Bedrijf

De zolderverdieping is de ideale plaats 
voor een thuiskantoor of extra slaapka-
mer. Maar het bruikbare oppervlak is vaak 
niet groot door het schuine dak. Dank-
zij een dakkapel wordt deze onhandige  
bovenverdieping in één klap omgetoverd 
tot een volwaardige woonlaag. Dit geeft 
niet alleen extra leefruimte, maar zorgt 
er ook voor dat er meer daglicht binnen-
komt. De extra bewoonbare vierkante 
meters waar je kunt staan, kun je bij de 
andere vierkante meters van je woning 
optellen. Meer oppervlakte betekent ook 
een meerwaarde voor je woning. Win-win, 
dus!

DE VOORDELEN 
Investeer je in iets groots als een dak-
kapel, dan is het fijn dat je er na aanschaf 
bijna geen omkijken meer naar hebt. Kies 
je voor een kunststof dakkapel, dan heeft 
die een stuk minder onderhoud nodig dan 
een houten variant. Kunststof is namelijk 
slijtvast. Ook is het materiaal uv-besten-
dig. Hierdoor gaat het zeker vijftig jaar 
mee zonder te verkleuren. Het enige wat 
je hoeft te doen, is het kunststof af en toe 
schoonmaken. Daar ben je zo mee klaar, 
want kunststof is vuilafstotend en daar-
door makkelijk schoon te maken. 
Een ander voordeel van kunststof is de 
hogere isolatiewaarde. Je hoeft minder 
te stoken voor een aangename binnen-
temperatuur. En je verliest minder warm-
te: warmte stijgt op naar boven en de dak-
kapel van kunststof zorgt ervoor dat je die 
warmte ook binnenhoudt en niet verliest 
via het dak. Dat scheelt ook weer op de 
energierekening.

VOORAF GEMAAKT 
Een hele verbouwing, zo’n dakkapel? Nee 
hoor. Bij Ploeg kozijnen worden prefab 
dakkapellen geproduceerd. Dat betekent 
dat de op maat gemaakte dakkapel voor-

af in elkaar is gezet. Bij jou thuis hoeft 
ie alleen op de juiste plaats te worden 
gezet. Tijdens een kennismaking in de 
showroom worden de mogelijkheden en 
je wensen doorgenomen. Om zeker te 
weten dat er op jouw dak een dakkapel  
geplaatst kan worden, is het goed om voor-
af een aantal zaken te checken. Het kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om een vergunning 
aan te vragen. Onze adviseur weet hier 
alles van. Neem naar de afspraak in de 
showroom ook een aantal maten mee: de  
hellingshoek van het schuine dak, die 
je kunt opmeten met een waterpas-app 
op je telefoon, de gewenste afmetingen 
van de dakkapel en foto’s van binnen én  
buiten. En mocht je een bouwtekening van 
je huis hebben, neem deze dan ook mee. 
Als je vervolgens een keuze hebt gemaakt,  
ontvang je een offerte. Zodra deze  
akkoord is, wordt de dakkapel bij je thuis 
ingemeten. Daarna wordt de dakkapel in 
productie genomen en als deze klaar is, 
wordt er een datum gepland voor monta-
ge en afwerking. Binnen een dag staat de 
dakkapel op z’n plek. Dan zit er nog maar 
één ding op: genieten van de extra ruimte 
in huis!

Tekst: Yvette Hoogenboom
Redactionele samenwerking Uit je dak gaan

Wil je meer ruimte en licht op zolder? Een extra slaapkamer, 
een tienerkamer of een kantoor? Een dakkapel is de ideale 
oplossing. Bovendien wordt je huis ook nog eens meer waard. 

NIEUWJAARS
AANBIEDING:  
NU 5% KORTING*
Schaf je in december 2022 of  
in januari 2023 een dakkapel bij 
Ploeg kozijnen aan, dan krijg je als 
Hier! in de regio-lezer 5% korting.  
Kijk voor inspiratie en het maken van 
een afspraak op ploegkozijnen.nl. 
*Vraag onze adviseur naar de voorwaarden

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
ploegkozijnen.nl/dakkapellen
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ELZBIETA (33) EN MACJIE (34) 
UIT POLEN
De Poolse Macjie kwam tien jaar naar 
Nederland om te werken in de tuinbouw. 
Daar ontmoette hij Elzbieta (33), tus-
sen de Veense tulpen. Sinds 2018 werkt 
het stel bij Zwettulips in Oude Wetering 
en nog niet zo lang geleden kochten ze  
samen een appartement in Roelofarends-
veen. Reden om deze kerst samen in hun 
nieuwe huis te vieren. ‘Het liefst gaan we 
naar Polen, maar mijn vakantiedagen zijn 
op’, lacht Elzbieta. ‘Daar vieren we het 
altijd groots met mijn familie.’ Macjie: ‘El 
heeft een grote familie. Maar we zijn al 
twee jaar niet met kerst in Polen geweest.’

Hooi onder de tafel 
Kerstavond wordt in hun thuisland groots 
gevierd. ‘Dan wordt de kerstboom ver-
sierd en leggen we er cadeautjes onder’, 

vertelt Elzbieta. ‘Hier maak ik er ook een 
feest van. Ik dek de tafel met een wit 
tafelkleed en we leggen hooi onder de 
tafel. Er is altijd een plek vrij voor een 
onverwachte gast.’ Voor het diner op 24 
december worden twaalf gerechten be-
reid, waaronder dumplings met kool en 
champignons, rode borsjt (bietensoep) en 
compote van gedroogd fruit. ‘Als de eer-
ste ster aan de hemel verschijnt, zingen 
we traditionele kerstliederen en beginnen 
we met eten. Als symbool van verzoening 
en instemming wordt een wafel verdeeld 
over de groep en er worden fragmenten 
uit het evangelie van Lucas over de ge-
boorte van Jezus gelezen.’ Waren ze in 
Polen, dan zouden ze vervolgens naar de 
middernachtmis, de Pasterka gaan. ‘Hier 
blijven we thuis en vermaken we ons met  
vrienden’, vertelt Macjie. ‘Er is ook niet 
echt een Poolse kerk in de buurt.’

Kersttradities van  heinde en ver
De boom optuigen en je familie 
bezoeken: voor velen is het  
traditie met kerst. Maar wat nu 
als je hier niet vandaan komt, 
als je familie ver weg woont,  
je hier maar tijdelijk bent of  
als je een ander geloof hebt?  
Ken je dan ook december
tradities? We voegen het Inna, 
Elzbieta, Macjie, Mouna, Basel 
én Sharon.
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Feest

Kersttradities van  heinde en ver

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein 

SHARON (33) UIT  
ROELOFARENDSVEEN
Sharon Honders komt dan wel ‘ge-
woon’ uit Roelofarendsveen, maar viert 
kerst met haar familie traditioneel rond 
9 december. ‘Dan is mijn bonus vader 
jarig, de man van mijn moeder. Mijn  
zussen en ik maken die avond ieder een 
gerecht. Of die altijd lukken? We kennen 
zowel succes verhalen als flops, haha.’ 

Met een baby
‘Die sinterkerst-en-nieuw, zoals wij het 
noemen, geeft ons de gelegenheid om 
met de kerstdagen te doen wat we wil-
len. We zijn welkom bij mijn moeder, 
maar zijn niets verplicht. Meestal vie-
ren mijn partner Dennis en ik kerst-
avond met mijn schoonouders in een 
goed restaurant en gaan we op 26  
december richting de sneeuw. Soms  

stappen we op 25 december na het kerst-
diner al in de auto.’
Hoe kerst dit jaar verloopt, weet Sharon 
nog niet helemaal. ‘Op 18 juli is onze 
dochter geboren. Grote kans dat we dit 
jaar op kerstavond thuis gourmetten, 

in plaats van met een baby in een luxe  
restaurant te zitten. Op 10 december vie-
ren we in elk geval onze traditionele sin-
terkerst-en-nieuw, dat staat al vast. Den-
nis heeft al plannen voor een lekker stuk 
vlees van de barbecue.’ Wel rijden Sharon 
en Dennis – dit jaar met dochter Rox – 
traditiegetrouw uiterlijk tweede kerstdag 

richting een vakantieadres. ‘Het is dan 
heerlijk rustig op de weg. Ook oud en 
nieuw vieren we vaak met vrienden in een 
groot vakantiehuis ergens in het buiten-
land. Lekker kneuterig een weekend weg, 
de verwarming hoog en het bijna ver geten 

als het twaalf uur is. Dat gaat elk jaar zo.’ 
Alle vrienden van de vaste club waar-
mee ze dit weekend normaal weggingen,  
hebben nu een baby. Sharon: ‘Ook dat 
weekend zal dus dit jaar vast een beetje 
anders zijn.’ 

‘Wij vieren sinterkerst-en-nieuw. Met  
kerst kunnen we doen wat we willen’
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MOUNA EN BASEL 
UIT SYRIË
Met hun twee kinderen Baraa (11) en  
Malek (8) wonen Mouna Quarout en Ba-
sel Alkhouli in Oude Wetering. Het isla-
mitische gezin viert geen kerst en ook 
geen oud en nieuw. ‘Onze zoons liggen 
altijd vroeg op bed’, vertelt Mouna. ‘Ook 
op oudejaarsavond. Misschien dat we 
even vuurwerk kijken, maar verder doen 
we deze dag niets. En met Kerstmis? 
Nee, dat vieren we ook niet, we gaan 
denk ik winkelen of zo, lichtjes kijken in 
Hoofddorp of Amsterdam, dat vinden de  
kinderen prachtig.’

Getroffen door oorlog 
Toen Mouna en Basel nog in Syrië woon-
den, gingen ze elk jaar naar een plein 
waar men kerst viert en waar een enorme 
kerstboom staat. ‘Iedereen verzamelt zich 

rondom de boom, bij het licht. Moslim of 
christen, dat maakt niet uit. In elke grote 
stad staat een boom en strijdt men om de 
mooiste en de grootste’, vertelt Mouna. 
Basel: ‘Ongeveer tien procent van de be-
volking in Syrië is christelijk. Vandaar dat 

er ook wel kerken zijn en er ook Kerstmis 
gevierd wordt. Wij hebben ook christenen 
in onze familie.’ 
Hun thuisstad is Homs, de op twee na 
grootste stad van het land. Het gastvrije 
stel laat beelden zien van de viering van 
oud en nieuw in Homs. De start van 2022 

die ze dankzij YouTube hun Oude Wete-
ringse huiskamer in konden halen. ‘Kijk, er 
is geen elektriciteit, de stad is zwaar ge-
troffen door de oorlog. Maar er is wel een 
kerstversiering, op accu’s of batterijen.’ 
Op oudere beelden, van voor de oorlog, 

is groot feest te zien. ‘Er is veel gezellig-
heid in de stad met traditionele muziek en 
lichtjes. Dat missen we hier in Nederland 
wel, er is daar veel meer decoratie.’

‘We doen nu niets met de feestdagen. 
Vroeger wel’



INNA (41) UIT OEKRAÏNE
Vol nostalgie laat psychologe Inna  
Korchikova een filmpje zien van 7 januari  
2020. Het orthodoxe kerstfeest in Kiev, 
Oekraïne. Een groot reuzenrad, tal van 
kraampjes, een enorme kerstboom en 
een orkest dat zorgt voor livemuziek. 
Het ziet eruit als een groots festival waar 
je wil zijn, dat je wil meemaken. Dit jaar 
verblijft Inna met twaalf Oekraïners in  
de pastoriewoning van de Maria Presen-
tatiekerk in Roelofarendsveen en heeft ze 
nog geen idee hoe haar kerst zal verlopen. 
Haar twee kinderen van 16 en 2 jaar, haar 
moeder, zus, zwager en hun zoontje van 3 
zijn gelukkig bij haar. Haar man is nog in 
Oekraïne en ze weet niet wanneer ze die 
weer zal zien. 

In de sneeuw
‘Kerst vier je in Oekraïne op 7 en 8 januari’, 
legt Inna uit. ‘Wij houden als katholieken 
ook 25 december aan, maar dat is geen 
nationale feestdag. Op 7 en 8 januari is 
iedereen vrij en gaat men het liefst de 

straat op. Vaak ligt er sneeuw, spreken 
we af met vrienden en nemen we de tijd 
om buiten te spelen, lekker de sneeuw 
in. Dat is beter dan de hele dag zitten en 
eten. De tafel staat vol met verschillende 
gerechten en in traditionele, kleurrijke  
kleding gaan kleine kinderen langs de  

deuren om bij buren en bekenden al  
zingend kutia aan te bieden.’ Kutia is 
een graanschotel, zo legt Inna uit, met 
ingrediënten als meel, pinda’s, jam en 
zoete vruchten. ‘Elk gezin heeft zijn eigen  
recept. Met een lepel neem je twee of drie 

happen en bedank je de kinderen aan de 
deur, prijs je ze hoe lekker hun kutia is 
en geef je geld of snoep. Misschien dat 
we hier ook kutia maken, zodat we onze  
nieuwe Nederlandse vrienden ervan  
kunnen laten proeven.’

‘Wij vieren kerst pas op 7 en 8 januari’



JACK GLAS JAN BERKVENS STEFAN HONING

‘In de kerk is  het altijd druk’

Kerst vieren we op vele manieren. Samen eten, de kerstmarkten in de 
regio afstropen of naar de kerk. Dat laatste lijkt steeds minder populair 
te worden. Twee dominees en een pastoor laten hun licht schijnen over 

het kerstfeest anno nu. ‘We hebben chocolademelk en een band.’
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Tekst: Meg van der Hoorn
Beeld: Miranda Castelein

Kerst

‘In de kerk is  het altijd druk’
Tijdens kerst vieren we de ge-

boorte van Jezus Christus in 
een oude verlaten stal meer dan 

tweeduizend jaar geleden. Nog steeds 
zoeken we elkaar op tijdens de kerstpe-
riode. Want: niemand hoort met kerst 
alleen te zijn. ‘Maar mensen hebben 
het ook druk met kerst’, vertelt domi-
nee Stefan Honing (30) van de Protes-
tantse Kerk Nederland in Woubrugge 
en Hoogmade. ‘Er moet zo veel dat het 
soms voorbijgaat aan de essentie van 
samen zijn en de verbinding zoeken. 
Het naar de kerk gaan valt ook weg uit 
het drukke schema.’ 

Gelovig of niet 
Met de coronajaren (hopelijk) achter 
ons is het elkaar opzoeken en samen 
zijn meer dan welkom. Ook voor de 
kerken uit de regio waren het zware ja-
ren. Met aanmeldlijsten voor vieringen, 
een maximaal aantal kerkgangers en 
vaste plaatsen in de kerk. ‘We zien dat 
we nog niet op het aantal zitten waar 
we zaten voor de coronajaren’, vertelt 
pastoor Jack Glas (53) van de Rooms-
Katholieke Clara & Franciscus federa-
tie, ook uit Hoogmade en Woubrugge. 
‘Waarschijnlijk zal het met kerst wel 
druk zijn, ook met mensen die normaal 
gesproken niet in de kerk zitten. Dat 
wordt in het dorp toch als een traditie 
gezien.’ Stefan Honing: ‘In Woubrugge 
komen ook de Oekraïense vluchtelin-
gen naar de kerk. Die wonen nu in het 
oude winkelpand in de Kerkstraat.’
Voor dominee Jan Berkvens van de  
Remonstrantse kerk in Oude Wete-
ring is het niet anders: ‘Als kerk staan 
we graag midden in de gemeenschap. 
Daarom doen we mee met de braderie  
in juli in Oude Wetering. Dan houden 
we een rommelmarkt, een boeken-
markt en een café. Dat is ook een plek 
waar mensen graag komen en elkaar 
ontmoeten. Op die manier staan we 
midden in het dorp. Ook de kerst-

avondviering draagt daaraan bij. Nor-
maal gesproken doe ik een zondags-
viering met maximaal dertig mensen, 
maar op kerstavond zit half Oude 
 Wetering in de kerk.’ 

De wereld vormgeven 
Voor alle drie de kerken staat met 
kerst één ding centraal: verbinding. 
Jan Berkvens: ‘Dat je samen bent in 
de meest donkere periode van het jaar. 
Dat donkere zie je ook terug in de cij-
fers: het aantal zelfdodingen neemt 

toe. Kerst dient dan ook als een feest 
van licht. De kerk speelt ineens een 
grotere rol in de maatschappij, omdat 
wij die verbinding mogelijk maken. Wij 
kleden de viering aan met chocolade-
melk en er staat een band buiten. En 
eigenlijk is dat waar het om gaat. Niet 
om het feit dat wij dat aanbieden, maar 
dat mensen echt behoefte hebben aan 
verbinding in deze tijd. Je hoeft elkaar 
niet eens te kennen om samen de ge-
boorte van Jezus te vieren. Het gaat 
uiteindelijk over hoe wij gezamenlijk 
deze wereld vormgeven. Deze missie 
begint bij iets wat heel klein en kwets-
baar is: de geboorte van een kind.’ 
Volgens Stefan Honing is juist kerst 
hét feest waarop we vieren dat God met 

ons is. ‘Hij is helemaal niet ver van de 
wereld, trekt zijn handen er niet vanaf. 
Hoewel wij het hem als mensen soms 
wel heel moeilijk maken. We vernie-
tigen veel. Maar God zegt dan toch: ik 
hou zoveel van jullie dat ik jullie niet 
los wil laten.’ Jack Glas beantwoordt 
met dezelfde theorie ook vaak de vraag 
wat er zo bijzonder is aan het chris-
tendom. ‘God blijft niet weg. Hij komt 
dichtbij en dat is echt de essentie van 
Kerstmis.’ 

X-Mas vs. Christmas 
Die essentie raakt nog weleens zoek in 
de huidige maatschappij, zo vertelt hij: 
‘In de tijd dat ik nog in Amerika woonde, 
had je de tegenstelling: X-Mas versus 
Christmas. De uitspraak was dan: keep 
Christ in Christmas. Kerst lijkt in veel 
opzichten een familiefeest: midden in 
de winter, gezellig bij elkaar. Het gaat 
vaak over wie waar gaat eten en hoe we 
het kerstdiner regelen. Is de kerstboom 
groot genoeg? En welke kleur wordt ie 
dit jaar? Naar mijn idee gaan we daar-
mee volledig aan de essentie voorbij. 
Dit jaar ben ik heel benieuwd hoe dat 
gaat. Na twee jaar corona hebben men-
sen misschien weer behoefte aan de 
christelijke essentie. Misschien den-
ken mensen weer: Christus hoort bij 
het kerstfeest. Maar misschien bevalt 
het wel om kerst te vieren zonder naar 
de kerk te gaan. We gaan het zien.’

Na twee jaar corona zal er niet extra 
worden uitgepakt. ‘Mensen hebben 
behoefte aan oude en vertrouwde vie-
ringen. Er zijn al meerdere vieringen 
op zowel kerstavond als eerste kerst-
dag, dus dat houden we lekker zo.’ On-
geacht waar je in gelooft ben je bij alle 
kerken welkom. Want rond kerst zijn 
er geen verschillen en staat verbinden 
dus centraal. Op die manier wordt het 
hopelijk – zoals elk jaar – een kerst om 
nooit te vergeten.

‘In de kerk staat 
met Kerstmis de 

verbinding  
centraal: mensen 

hebben daar  
behoefte aan’
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Starter in de regio!

Via het UWV volgde ze bij de Ambachtsacademie een voltijd
opleiding, waar ze in de vorm van een leermeestergezel traject 
het meubelstoffeervak leerde. Sinds september is Irma haar  
eigen meubelstoffeerderij begonnen. ‘Het is een prachtig vak. Ik 
houd ervan om met mijn handen bezig te zijn’, vertelt ze. ‘Met 
mijn werk maak ik mensen blij. De meubels die ze bij me bren
gen, zie ik onder mijn handen mooi worden. Het resultaat verrast, 
het is altijd mooier dan ze gedacht hadden.’ Wie zijn favoriete 
meubel een nieuw jasje wil geven, is van harte welkom bij Irma. 
‘Stuur je een foto, dan kan ik al vrij goed een indicatie geven van 
de kosten, zo weet je of het meubel het nog waard is. Vintage, 
design, klassieke meubelen of erfstukken hebben vaak emotio
nele waarde en gooi je niet zomaar weg. Die laat je herstofferen. 
Maar ook een Ikeastoel kan ik voor je onder handen nemen, of 
bijvoorbeeld een ‘headboard’ voor je bed.’

EEN EN EEN IS TWEE 
Irma is heel blij met de stap in haar carrière. Én met de lokale 
samenwerking met Westmaas Interieur. ‘Al in het begin van het 
traject vroeg ik Jaap Westmaas of ik bij hem stage kon lopen. 
Omdat hij zelf geen meubelstoffeerder is, kon hij mij niet als 
leermeester begeleiden. Het zaadje was wel geplant voor onze 
uiteindelijke samenwerking. Ik maak gebruik van zijn werkplaats 
en in zijn showroom is er keuze uit veel stoffen.’ Meubels op  
laten knappen past in deze tijd, vindt Irma. ‘We zijn ons er steeds 
meer van bewust dat we niet meer zomaar iets moeten weggooi
en. Wat een tweede leven verdient, krijgt het ook echt na mijn  
opknapbeurt. Met nieuwe stof in een nieuw, fris kleurtje wordt 
een oud meubel weer een echte blikvanger.’

Oude meubels  
worden blikvanger
Jarenlang was meubels stofferen haar hobby, 
tot Irma de Vree door een reorganisatie  
haar baan verloor. Na een opleiding tot  
meubelstoffeerder is ze nu eigenaar van De Zit. 

De Zit Meubelstoffering  
Woubrugge 

 www.dezit.nl 
 info@dezit.nl 

Kennismaken met...

Behalve zes young adults, met als doelgroep 15+, schreef Alice 
ook twee romans. Het eerste boek verscheen in 2017. Haar boe
ken voor jongeren gaan over alledaagse situaties. ‘Ik vind het fijn 
als de lezer zich met de personages kan identificeren’, vertelt ze. 
‘De verhalen spelen zich af op herkenbare plekken, bijvoorbeeld 
op school of bij de voetbal. Mijn nieuwste boek is het tweede 
deel in de H4C-serie, waarin een 4-havoklas op het fictieve  
Klaverlandcollege centraal staat. Waar in het eerste deel tiene
rouders Marijn en Yara centraal stonden, zijn dat nu Anna en  
Olivier: twee jongeren die het gevoel hebben altijd de laatste te 
zijn die iets nieuws ontdekken.’ 

ELK JAAR EEN BOEK 
‘De laatste in de rij’ is, hoewel de titel misschien anders doet ver
moeden, niet het laatste deel in de serie. ‘Nee, er zijn nog een  
heleboel leerlingen in klas H4C die een goed verhaal hebben’, 
lacht Alice. ‘De komende jaren probeer ik elk najaar een nieuw 
deel te lanceren, er zitten er sowieso nog twee in mijn hoofd. 
Misschien komen er meer, dat ligt eraan wat ik nog verzin en wat 
er in de komende delen gebeurt.’ 
Sowieso is het assortiment boeken van Alice nog niet compleet. 
‘Ik heb ooit gezegd dat ik zo’n hoge stapel wil schrijven, dat hij 
wankelt. In 2023 verschijnt ook nog het vervolg op ‘Ontsluierd’, 
in de romanserie Angela & Emma die ik samen met coauteur Elly 
Godijn schrijf. Daarnaast werk ik op het moment ook solo aan 
een psychologische roman. De stapel wordt inderdaad al hoger, 
maar of hij ooit omvalt?’

Alice’ boeken zijn verkrijgbaar bij Veenerick in Roelofarendsveen, 
elke andere (online) boekhandel of gesigneerd via haar website. 

Boeken voor  
jong en oud
Vorige maand verscheen de young adult  
‘De laatste in de rij’, het achtste boek van  
‘onze’ lokale schrijver Alice Bakker. Hoog tijd  
om eens kennis te maken. 

In Woordenland 
    

www.inwoordenland.nl 
alice@inwoordenland.nl
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Baby’s

Tekst: Alieke Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein
Met dank aan Poco MásDuizenden  

beschuiten met 
muisjes

Oud-kraamverzorgster Dora de Leede- 
Hogenboom (95) en verloskundige  

Cindy de Groot (31) hebben honderden  
baby’s op de wereld geholpen. Blijft het  

nog wel bijzonder, zo’n gebeurtenis?  
En ging dat vroeger anders dan nu? 

Een baby geboren zien  
worden én ouders in hun 
nieuwe rol begeleiden vin-
den Cindy en Dora het  
mooiste wat er is. Cindy: 
‘Een geboorte is zó’n groot 
en bijzonder moment in iemands leven, zeker de eerste keer. 
Opeens vorm je samen een gezin. Ik vind het geweldig om 
ouders daarin bij te staan.’ 

De allereerste 
Dora, vroeger beter bekend als Doortje en opgegroeid aan 
het Zuideinde in Roelofarendsveen, herinnert zich haar  
eerste geboorte in 1952 nog goed. ‘Ik had tegen de hoofd-
zuster gezegd dat ik de eerste keer niet in Roelofarends-
veen wilde werken. Ik vond het erg spannend en daar kende  
iedereen me. En wat denk je? Op maandagochtend ging de 
telefoon: Doortje, er is een kraamvrouw met weeën. Wil jij 
erheen? Ze woont vlak bij jou.’ 
Ook Cindy herinnert zich de eerste keer nog als de dag van 
gisteren. Ze was zeventien jaar, nog maar een week in oplei-
ding en liep stage bij een verloskundigenpraktijk in Voor-
hout. ‘Ik werd ’s nachts gebeld dat een vrouw aan het beval-
len was. Ik woonde nog bij mijn ouders in Roelofarendsveen 
en had geen auto, dus mijn moeder bracht me erheen. Ik heb 
alleen mogen toekijken, maar ik wist meteen: dit is wat ik 
wil doen. Veel mensen denken dat je voor verloskunde kiest, 
omdat je graag met baby’s werkt. Maar ik vind vooral de 
kracht van de vrouwen zo bijzonder.’ 
Bij Cindy is de liefde voor de geboortezorg op jonge leef-
tijd al duidelijk: ze is gek op poppen en in vriendenboekjes 

schrijft ze al dat ze kraam-
verzorgster wil worden. Het 
wordt uiteindelijk verlos-
kunde en in 2013 begint ze 
met Lana Gras-de Langen 
Verlos kundigenpraktijk 

Kaag & Braassem. ‘Tot zo’n tien jaar geleden deden in onze 
gemeente de huisartsen nog alle geboortes, dat was vrij uit-
zonderlijk in Nederland. Lana en ik hebben toen de stoute  
schoenen aangetrokken en gevraagd: wat als wij de geboorte-
zorg op ons gaan nemen?’ En zo gebeurde het. Sindsdien 
hebben ze al ruim 1800 baby’s mogen verwelkomen.

Eerst in de huishouding 
Voor Dora was de kraamzorg niet vanzelfsprekend.  
‘Vroeger gingen nog niet alle meisjes naar de middelbare 
school. Daarom werkte ik bij een oudtante in huis. Op een 
dag vroeg de hoofdzuster van het kraambureau of ik ook 
bij haar wilde schoonmaken. Ze woonde samen met drie  
andere vrouwen: een kraamverzorgster, een verpleeg-
kundige en een maatschappelijk werkster. Regelmatig belde 
er een vrouw op met de mededeling dat ze weeën had en ik 
gaf die boodschap dan door. Op een gegeven moment dacht 
ik: waarom ga ik dat werk zelf niet doen?’ 
Dora volgt de kraamzorgopleiding bij het Ooievaarsnest 
in Wassenaar en gaat daarna bij het Wit-Gele Kruis in  
Alphen aan den Rijn aan het werk. In twaalf jaar tijd komt 
ze in zestien dorpen in en rondom Kaag en Braassem en ziet 
ze meer dan 350 baby’s geboren worden. In 1964 ontmoet 
ze haar man. Samen gaan ze in zijn kruidenierswinkel in 
Vlaardingen werken en verhuizen ze naar Schiedam. ’Ja, ik 
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taartje toen ik werd gebeld. 
De vrouw aan de telefoon 
zei dat haar vliezen waren 
gebroken, maar ze zei het 
op zo’n manier dat ik wist: je 
hebt persdrang. Ik ben zon-
der af te rekenen weggerend 
en in de auto gesprongen. 
Via de telefoon heb ik haar 
begeleid, want als ver-
loskundige moet je ook 
gewoon wachten voor 
een rood stoplicht. Toen 
ik samen met de vader 
binnenkwam – hij was 
nietsvermoedend een 
kerstboom gaan kopen, 
zo snel ging het – werd 
het hoofdje geboren.’ 
Ook Dora herinnert zich 
een bijzondere situatie. 
‘Ik kwam in Woubrugge 
bij een gezin thuis en ik 
dacht: wat is die vrouw 
groot… Wat bleek 
tijdens de bevalling? 
Ze was niet zwan-
ger van één, maar 
van twee baby’s! Dat 
geloof je toch niet?’ Cindy 
lachend: ‘Dat zou nu nooit meer gebeuren.’
Werken in een kleine gemeente vindt Cindy erg leuk. 
‘Ik woon en werk midden in de babyboom. Bijna elke 
dag wordt er een baby geboren. Toen ik begon als 
verloskundige, was ik jonger dan onze doelgroep. Lang-
zaam verschoof dat naar oudere zussen van vriendinnen 
en nu zijn het mijn eigen vriendinnen. Ook ben ik twee jaar 
geleden zelf moeder geworden. Het lijkt mij geweldig als ik 
straks de ‘oude’ verloskundige ben en een tweede generatie 
baby’s op de wereld mag zetten. In theorie moet het kunnen!’

miste de kraamzorg enorm. Een geboorte blijft prachtig om 
mee te maken. En ook het geluk bij de ouders vond ik altijd 
zó mooi om te zien.’ 

Vroeger en nu
Het werk van de kraamverzorgster was vroeger anders dan 
nu. Zo had je voor veel huishoudelijke taken nog geen appa-
raten. Dora: ‘Wasmachines waren niet elektrisch, maar had-
den een hendel. Die moest ik dan tweehonderd keer heen en 
weer halen. Vroeger had je nog geen wegwerpluiers, maar 
gebruikte je katoenen doeken. Moet je nagaan als ik in een 
huis met zes kleine kinderen werkte.’ 
Ook had nog niet iedereen een telefoon. Daarom moest je 
soms op de fi ets stappen om de dokter te waarschuwen. ‘Ik 
heb weleens meegemaakt dat hij te laat was en ik het kindje 
moest opvangen. Toen de dokter de kamer binnenkwam, zei 
hij: Zuster, als ik een hoed op had, zou ik die voor u afnemen. 
Dat vond ik een heel mooi compliment.’

Het gouden uur
‘Wat ik zo mooi vind, is dat het kindje tegenwoordig eerst 
op de borst van de moeder wordt gelegd’, zegt Dora. ‘Vroeger 
ging dat niet zo. De dokter controleerde de baby, knipte de 
navelstreng door en ik stond klaar met een doek.’ Voor Cindy 
en haar collega’s is het juist vanzelfsprekend dat moeder en 
kind eerst wat tijd met elkaar doorbrengen. Dit staat niet 
voor niets bekend als ‘het gouden uur’. Cindy: ’De zorg zit nu 
goed in elkaar. We maken regelmatig echo’s, luisteren naar 
het hartje en meten de bloeddruk. Daardoor weten we nu 
tijdens de zwangerschap en bevalling al veel meer over de 
gezondheid van moeder en kind. Tegelijkertijd vinden we 
een positieve bevalervaring en zwangerschap heel belang-
rijk. Hoe en waar iemand bevalt, maakt eigenlijk niet uit, 
als het maar op jouw manier is en je er met een goed gevoel 
op kunt terugkijken.’ 

Bijzondere geboortes 
Cindy heeft veel bijzondere bevallingen meegemaakt, maar 
één blijf haar altijd bij. ‘Ik had net visites gereden en zat 
in het Winkelhof in Leiderdorp te genieten van een appel-

‘Vroeger had je nog katoenen 
doeken, die je moest wassen. 

Moet je nagaan in een huis 
met zes kleine kinderen’
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Zoals het klokje 
thuis tikt…
De deuren van zijn karakteristieke pand gaan sluiten. Klokken
maker Jac. Kolijn (75) vindt het na 55 jaar mooi geweest.

Terugblik

Tekst en beeld: Miranda Castelein 

De familie Kolijn is al jaren een vertrouwd 
gezicht langs het water van Oude Wete-
ring. Jac.s vader was rietdekker – des-
tijds helaas al een uitstervend beroep – 
en had als hobby klokken maken. Zoon 
Jac. had zo’n hekel aan leren en naar 
school gaan dat zijn vader voorstelde 
om dan maar bij hem te komen werken. 
Zo geschiedde. Twee dagen op het rieten 
dak en drie dagen achter de werkbank.  
De winkel was aan de overkant van de 
Wetering, de mensen voeren op zaterdag 
met de roeiboot over. In die tijd kwam zijn 
vader nog bij de mensen aan huis, die 
voor een speciale gelegenheid op zoek 
waren naar een mooi horloge.  
In 1968 opende Jac. een winkel aan de 
voorkant van boerderij van Salm op Kerk-
straat 33. Je kon de koeien die op stal 
stonden zelfs ruiken in de winkel. Later 
verhuisde hij naar het pand waar hij nu 

nog steeds te vinden is. Hij knapte het 
oude pand mooi op en zette – hoe kan 
het ook anders – een klokkentoren op 
het dak. Mede hierdoor kreeg het pand 
veel karakter. Hij vestigde zich er met zijn 
vrouw Anna Marie en hier werden ook hun 
kinderen geboren. In de hoogtijdagen van 
weleer had juwelier en klokkenmaker Jac. 
Kolijn drie personeelsleden in dienst.  Een 
vaste edelsmid, een klokkenmaker en een 
verkoopster en daarnaast hielp zijn vrouw 
ook mee in de zaak. Toen Jac. besloot al-
leen nog maar klokken en horloges te gaan 
verkopen, begon Jacco een stukje verder-
op in de straat zijn eigen edelsmederij. 
Het mooie van het juweliersvak is dat je 
met emotie hebt te maken, meent Jac. 
‘Menig verliefd stelletje is hier geweest 
om ringen uit te zoeken en vaak ook lieten 
mensen iets naar eigen ontwerp maken. 
Ze stonden dan regelmatig met tranen 

in hun ogen. Bij klokken maken is dat  
toch anders; de eerste vraag is altijd: doet 
hij het nu goed?’
Wanneer je zo’n klok uit elkaar hebt lig-
gen met al die onderdelen en die krijg 
je dan weer lopend, dat vond Jac. altijd 
prachtig. ‘Vooral de Duitse uurwerken zijn 
kwaliteitsklokken. Een klok weer lopend 
krijgen blijft toch het mooiste wat er is. 
Het is gewoon een uniek vak.’ Nog steeds 
praat Jac. er met veel bevlogenheid over, 
maar na ruim 55 jaar is het nu wel genoeg 
geweest. Jac., inmiddels zelf 75 jaar, wil 
gaan genieten van het mooie natuurgebied 
Hanepoel, zijn grote hobby. ‘Het is goed  
geweest, ik ga stoppen.’ 

De maand december is er nog uitverkoop. 
Als je het bordje ‘Open’ aan de Kerkstraat 
38 in Oude Wetering ziet staan, ben je van 
harte welkom.
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Tijd voor een prijspuzzel!
Los de puzzels op, stuur je oplossing in en wie weet maak 
jij kans op prachtige prijzen, ter beschikking gesteld door 
de Winkelhart-winkeliers.
Mail de uitslag van de puzzels voor 10 januari 2023 naar info@hierinderegio.nl.
Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

DIT KUN JE WINNEN: 
•  De Oevers Tweewielers: 3 x een fi etstas

(Beck Classic Tiger, Bear of Stars) t.w.v. 
€ 54,95 en € 59,95

•  Plus: 1 x boodschappenpakket t.w.v. € 55
•  Keurslager Van der Meer: 1 x smulpak-

ket voor 2 personen (spareribs met 
knofl ooksaus, gebakken krieltjes, bak-
je rauwkostsalade en stokbrood met 
kruidenboter) t.w.v. € 35,90

•  Veenspresentje: 1 x theecadeaupakket
(verschillende soorten thee, fi lterzak-
jes, Leonidas-bonbons, kandijstokjes en 
oud-Hollandse snoepjes) t.w.v. € 25

•  Pets&Co Beestenboel: 1 x vogelvoeder-
pakket voor buitenvogels t.w.v. € 25

•  W ijn & Thijs: 1 x fl es huiswijn, te nuttigen 
in de wijnbar t.w.v. € 20

•  Veenerick: 2 x een originele Huzzle puzzel
(keuze uit 40 soorten in 6 verschillende 
moeilijkheidsniveaus) t.w.v. € 15

• Gall & Gall: 1 x fl es Cava t.w.v. € 9,98
•  De Kaaswereld: 1x kaascadeau t.w.v. € 25
•  Bij De Indo: 1x een hele spekkoek t.w.v. 

€ 15

OP NAAR DE PLEINEN!
Zoals elk jaar maken de winkeliers van 
Winkelhart Roelofarendsveen het rond de 
kerstdagen extra gezellig op de winkel-
pleinen. Schrijf deze activiteiten vast op in 
je agenda: 
Wat dacht je van een sfeervol optreden 
van de Kerstmannenband? Op zaterdag 
17 december speelt de band tussen 12.00 
en 16.00 uur op het Noord- en Zuidplein.  
En een dag later kun je – heerlijk relaxed 
– op zondag 18 december je lokale kerst-
cadeaus in huis halen. De winkels zijn 
open van  11.00 tot 15.00 uur en sommige 
winkels zijn zelfs nog langer open. Tijdens 
deze speciale Kerstkoopzondag kun je 
bij de winkels terecht voor leuke kerst-
acties. Ook is er veel kerstgezelligheid op 
de pleinen en in het centrum. De Winkel-
hart-winkeliers zorgen voor kersthuisjes, 
waar lekkers van de bakker, chocomel en 
erwtensoep wordt uitgedeeld. Voor de 
kinderen is er een kerstworkshop en 
speciaal voor hen komen Elsa, Olaf en 
Spiderman op bezoek. En natuurlijk ver-
zorgt More Motion, zoals elk jaar, weer 
een mooi optreden.

A N E O K L A K K E R S T B A L

A L L M G E Z E L L I G H E I D

D E K S O E R V Z K O U O C R L

V D W A D O E S E U A D H F A E

E E U F A S B R T E U T I T T K

N K E I P R S T D M J R S N E D

T I E N A T S A S E I T S R E G

L E N E S N C E S R S S S T E R

D V S T F K H I O R E T E N O L

E D O P R A A J E T M K R E O K

C L B E E Ĳ M K D E E W V B I N

E G K C I K P I N O E L E E L S

M O L E D H A U L A N I T R T R

B U O R N E G L O I L K T S F A

E D R L E G N E E O E N E D I S

R V U U R W E R K V E E N R N M

Advent
Cadeau
Champagne
December
Diner
Donker
Engel
Familie

Gezelligheid
Goud
Kaars
Kalkoen
Kerk
Kerstbal
Kerstboom
Kerstmenu

Kerstmis
Kerststal
Kerststol
Lichtjes
Liefde
Mistletoe
Oliebol
Piek

Recepten
Rendier
Servetten
Slee
Sneeuw
Ster
Vuurwerk
Zuurstok

Streep alle woorden weg. De letters die je overhoudt, vormen de oplossing.
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Tijd voor een prijspuzzel!

1 2 3

4 5 6

10 11

7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 Eerste letter 
2 Negende letter
3 Twaalfde letter
4 Vierde letter
5 Tweede letter
6 Vierde letter
7 Eerste letter
8 Vierde letter
9 Vijftiende letter
10 Negentiende letter
11 Tweede letter

12 Vijfde letter 
13 Tweede letter
14 Vierde letter
15 Derde letter
16 Negende letter
17 Eerste letter
18 Achtste letter
19 Negende letter
20 Tweede letter 
21 Eerste letter
22 Derde letter

23 Zesde letter
24 Tweeentwintigste letter
25 Zevende letter
26 Derde letter
27 Negende letter
28 Negende letter
29 Tweede letter
30 Tweede letter

Hierboven zie je logo’s van de winkeliers van Winkelhart 
Roelofarendsveen. Zoek de letters op uit de naam van de 
ondernemers en je vindt de oplossing. De woorden ‘van’, 
‘de’, ‘bij’, ‘der’, ‘het’ en cijfers tellen niet mee. (Hint: ga voor 
hulp naar winkelhartroelofarendsveen.nl.)

Houd voor meer acties de 
Winkelhart Roelofarendsveen 
Facebookpagina in de gaten! 

Kun je niet kiezen?
Haal de Veense Bon bij 
Veenerick. Die is te 
besteden bij álle leden 
van Winkelhart 
Roelof arendsveen.

n
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Bestel ONLINE en ontvang GRATIS vuurwerk!

VERKOOPDAGEN: DO 29 DEC - VR 30 DEC - ZA 31 DEC 2022
BESTELBESTELVUURWERKVUURWERK.NL.NL

GENIET MAXIMAAL!

VOORVERKOOP
AANBIEDINGEN

VOORVERKOOP
AANBIEDINGEN

1101

TWIST CRACKER
30 STUKS

4,99

24,99

AANBIEDINGEN

1101

TWIST CRACKER

99
1101 4,99

NIEUW

TWISTER MET KNETTER!

3,75

9,99

1105  
CRACKLING
THUNDER
48 STUKS

NIEUW

1410

JUMPING JACKS
18 STUKS

VOORVERKOOP
AANBIEDINGEN

,

AANBIEDINGEN

9,99

NIEUW

CHECK online  
 online voor de  

voor de BESTE PRIJS!!

CHECKCHECKCHECK

BESTE PRIJS
BESTE PRIJS

1510

ASIAN THUNDER 
CAKE 6 SHOTS
10 STUKS

ZWARE CAKES VAN SINGLE SHOTS!NIEUW

49,99
1405

GRONDBLOEMEN
40 STUKS

NIEUW

4,99

599,-779779,,--

5390

ACCELERATOR 8.0
4 X 100 ‘S COMPOUND

599,599,599,

CHECK online  
 online voor de  

voor de BESTE PRIJS!!

CHECKCHECKCHECK

BESTE PRIJS
BESTE PRIJS

één keer aansteken

GRUWELIJKE THUNDERCAKE!

GRUWELIJKE THUNDERCAKE!NIEUW

29,9999

400 SHOTS UITVOERING!

1199

ASIAN MINE
6 STUKS

39,99 29,29,29,9999

5044

YELLOW THUNDER
64 ‘S

5,99
1102

KORTSLUITERS
50 STUKS

2,2,9999

3,99

2,99

5,99

24,99

16,99

3,99

KARWEI ROELOFARENDSVEEN
LASSO ZUID 21    T. 071-331 34 03 

Bestel online!
Gratis vuurwerkbril bij iedere bestelling!

KARWEIVUURWERK.NL
DO 29 DEC. 09.00 - 21.00 UUR  VRIJ 30 DEC. 09.00 - 21.00 UUR   ZA 31 DEC. 09.00 - 17.00 UUR
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SCAN MIJ VOOR DE HIER! ONLINE APP
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Veilig

‘Vuurwerk
verbieden is 

niet nodig’
Vuurwerk is veilig, zolang je het maar 
legaal koopt en je het afsteekt volgens 
de voorschriften, meent bevelvoerder bij de 
vrijwillige brandweer Erik van Rijn.

Ga jij er graag op uit? 
Naast het Hier! in de regio magazine heeft Hier! in de 
regio ook een app voor het lokale nieuws. Met de Hier! in 
de regio-app op je telefoon of tablet mis je niets meer. 
Je blijft continu op de hoogte van het lokale nieuws uit 
Kaag en Braassem en hebt de leukste activiteiten en 
evenementen bij elkaar staan in de Agenda. 

Uit-tips
Ga je ook graag eens een avondje uit? In de Hier! in de 
regio-app vind je een uitgebreide agenda, met daarin 
allerlei tips; van concert tot toneelvoorstelling. Mis ook de 
oudejaarsconference van Patrick Deters niet. Alles staat 
erin – niet alleen in Kaag en Braassem, ook vind je er leuke 
activiteiten in onze buurgemeenten Alphen aan de Rijn of 
Nieuwkoop. 
Liever iets actievers doen? In de app vind je een groot aantal 
fi ets-, wandel- en vaar routes door onze mooie regio. Met de 
handige GPS-functie zie je direct welke horeca gelegenheden, 
winkels of bezienswaardigheden je onderweg tegenkomt. 
Met deze adressen, tips en achtergrondverhalen heb je alle 
informatie om een gezellig uitje te plannen overzichtelijk bij 
elkaar.

Praktisch
Met de app heb je bovendien 
altijd alle belangrijke adres-
sen en telefoon nummers 
in Kaag en Braassem bij de 
hand.

De Hier! in de regio-app is 
gratis te downloaden voor 
mobiele telefoon of tablet 
in de App Store en Google 
Play of door de QR-codes 
te scannen.

Tekst: Alice Bakker

In zijn dagelijks leven werkt Erik bij Karwei in Roelof-
arendsveen, de winkel die als enige in Kaag en Braas-
sem nog vuurwerk verkoopt. Dat hij ook bij de vrijwil-
lige brandweer zit, maakt dat Erik zelf extra goed nadenkt 
over de veiligheid van vuurwerk. ‘Een verbod op vuur-
werk is niet nodig. Het helpt al als we alleen vuurwerk 
afsteken als het mag, tussen 31 december zes uur ’s avonds 
en 1 januari twee uur ’s nachts. En als kijkers op veilige 
afstand blijven. De voorschriften zeggen acht meter, ik 
adviseer zelfs tien. Steek je vuurwerk af, dan doe je dat 
met gestrekte arm en afgewend gezicht. Uiteraard draag 
je een vuurwerkbril, zelfs kijkers zouden hem op moeten 
zetten. Gelukkig krijg je die er tegenwoordig standaard bij 
als je vuurwerk koopt. Dat heeft al veel ogen beschermd.’ 
Maar zet iedereen die vuurwerkbril ook echt op? ‘De jeugd 
zeker, nu de ouderen nog.’

SNEL OPRUIMEN
Sinds rotjes, vuurpijlen en Bengaals vuur niet meer mogen, 
wordt er vooral siervuurwerk verkocht, waar iedereen echt 
van kan genieten. Toch is vuurwerk de afgelopen jaren nogal 
eens negatief in het nieuws. Erik: ‘Het vuurwerk dat overlast 
geeft en gewonden oplevert, is meestal gekocht in andere 
landen of wordt niet goed gebruikt. Het heeft niet veel te 
maken met het reguliere, legale consumentenvuurwerk.’ 
Een andere stap in de goede richting is volgens Erik 
opruimen. ‘Een halfuur na het afsteken gooi je er eventueel 
een emmer water overheen en gooi je alles in de vuilnisbak. 
Dat voorkomt al dat er ’s nachts jongeren mee aan de haal 
gaan, of ’s morgensvroeg kleine kinderen.’ Hij snapt ook dat 
er over milieubelasting en schade voor dieren moet worden 
nagedacht. ‘Laten we daarvoor vooral met zijn allen een 
oplossing zoeken.’ 
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AFVALAPP
Gebruikt u de 
Cyclus afvalapp 
al? In deze app 
kunt u uw post-
code en huis-
nummer invoe-
ren. U ziet dan 
in de digitale 
afva lka lender 
alle informatie over het scheiden 
en aanbieden van uw huishoudelijk 
afval. Ook wordt in de afval wijzer 
aangegeven welk afval waar hoort. 
Als u de meldingen in de app 
aan zet dan krijgt u bericht over 
afval ophalen en ander nieuws.

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

Laag inkomen? Voor een lage premie 
uitgebreid verzekerd
U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt geen uitgebreide zorgverzekering 
betalen? Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente in samenwer-
king met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ook in 2023 een collectieve zorg-
verzekering aan. Om in aanmerking te komen voor deze zorgverzekering mag 
uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Ook is er een ver-
mogensgrens. Voor informatie over de hoogte van deze bedragen kunt u contact 
opnemen met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172.

Inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand € 1.360,75   € 1.513,71  

Samenwonend/getrouwd € 1.943,93   € 2.050,54 

Premies 2023 
Zorg en Zekerheid geeft een korting op de basisverzekering. Gemeente Kaag en 
Braassem betaalt een deel van de aanvullende verzekering. In het schema hier-
onder ziet u de premie die u betaalt voor de zorgverzekering (AV = aanvullende 
verzekering). 

Inkomens-
grens

Basisver-
zekering

AV-
gemeente 
Standaard

AV-
gemeente 
Top

Totaal AV-
gemeente 
standaard

Totaal AV-
gemeente 
Top

Inkomen 
niet hoger 
dan 110% 
van de bij-
standsnorm

€ 139,95 € 0,00 € 17,49 € 139,95 € 157,44

Inkomen 
niet hoger 
dan 130% 
van de bij-
standsnorm

€ 139,95 € 16,72 € 34,98 € 156,67 € 174,93

Vragen? 
Voor informatie over de vergoedingen kunt u kijken op www. gezondverzekerd.nl. 
Heeft u vragen over de hoogte van de inkomens- en vermogensgrens, of wilt u een 
aanvraag voor deelname indienen? Neem dan contact op met de medewerkers 
van het Serviceplein via 14 0172. Of kom langs bij het Serviceplein op maandag 
van 13.00 tot 16.30 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. 
Geel gearceerde tekst alleen als daar voldoende ruimte voor is.

OLIEBOLLENVET NIET IN 
HET RIOOL 
De tijd van zelf oliebollen maken is weer 
aangebroken. Gezellig om met het gezin 
samen te maken en natuurlijk heerlijk om 
op te eten. Let er wel op dat u het oliebol-
len frituurvet niet weg spoelt in het riool. 
Het riool kan hierdoor verstoppen. Heeft 
u oliebollen frituurvet over? Recycle het. 
Giet de afgekoelde vet- of olieresten in de 
originele verpakking, een plastic fl es of 
melkpak. Dit kunt u gratis inleveren bij het 
afvalbrengstation of in een gele container 
bij u in de buurt. Ook kan het eventueel bij 
het restafval. Zolang het vet uit het riool 
blijft, voorkomt dit verstoppingen in het 
riool. Hiermee voorkomt u vervuiling van 
het riool en van de natuur. 
Kijk voor meer informatie en tips op 
www.nietinhetriool.nl.

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.kaagenbraassem.nl/welkom
voor handige informatie.
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VOLG ONS OOK OP:

GEMEENTENIEUWS DECEMBER 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 onze website www.kaagenbraas-

sem.nl voor actueel nieuws en voor in-
formatie over bijvoorbeeld projecten, 
het aanvragen van een paspoort, raad-
sinformatie en het maken van een mel-
ding.

•  Check onze berichten op Twitter, 
Facebook en Instagram. 

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

Meld u aan bij www.overheid.nl/berich-
ten-over-uw-buurt; u ontvangt dan infor-
matie over besluiten die direct invloed 
hebben op de omgeving, zoals vergunnin-
gen, plannen en plaatselijke regelgeving.  

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

Tip: voeg meerdere foto’s toe bij uw 
melding, waaruit blijkt waar de locatie is 
en wat er aan de hand is. Zo kunnen wij 
uw melder nog beter oppakken. 

Wanneer kom je in aanmerking voor energietoeslag?
• Je woont in de gemeente Kaag en Braassem.
•  Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in 

Nederland.
• Je betaalt de energiekosten van uw woonadres.
•  Je gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 120% van het voor jou geldende sociaal 

minimumbedrag per maand. Dat zijn de volgende bedragen:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AWO-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand € 1.256,08 € 1.397,27

Samenwonend/getrouwd € 1.794,40 € 1.892,81

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de toeslag? 
Neem dan contact op met De Papierwinkel. Je kunt van ma t/m do van 09:00 - 
12:00 uur WhatsAppen met Freek Nijeboer op 06 – 16695232 of mailen voor een 
afspraak naar: papierwinkel@dedriemaster.nu

Het inloopspreekuur is wekelijks op woensdag van 09.00 - 12.00 uur in Clubhuis 
DOSR, Sportpad 17, 2377 PP Roelofarendsveen.

Heb je recht op energietoeslag, 
maar deze nog niet aangevraagd? 
Wacht dan niet langer.

STROOISEIZOEN
Onze medewerkers van de buitendienst 
staan paraat om bij vorst te starten met 
strooien. Zo houden zij de straten begaan-
baar en veilig.
Nu is het u vast wel eens opgevallen dat 
zij ook strooien als het aan de lucht nog 
niet vriest. Reden hiervoor is dat zij niet 

alleen de temperatuur van de lucht in de 
gaten houden, maar ook de condities en 
temperatuur van het wegdek. Het kan zijn 
dat het aan de grond dan wel al vriest of 
de verwachting is dat het gaat vriezen en 
gladheidsbestrijding van belang is.  Bekijk 
onze website voor meer informatie: www.
kaagenbraassem.nl/strooiroutes.
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Het college van burgemeester 
en wethouders;
Sinds eind juni is het nieuwe college van burge-
meester en wethouders actief. In de vorige uit-
gave vertelden wij u over de rol van het college. 
In deze uitgave stellen we twee wethouders aan 
u voor; Yvonne Peters en Gerben van Duin.

Yvonne Peters 
Voor de meeste mensen is Yvonne 
geen onbekende, aangezien zij al deel 
uitmaakte van de vorige colleges en al 
8 jaar actief is als wethouder in onze 
gemeente. Dat doet zij namens de VVD. 
Een ervaren gezicht dus! Fijn dat we 

deze ervaring weer in mogen zetten.
Ze is met een nieuwe portefeuille aan de slag. Ruimtelijke 
Ordening, grondzaken, bedrijventerreinen, vergunningen 
en land- en tuinbouw zijn haar grote onderwerpen. Haar 
belangrijkste doel is het bouwen van meer betaalbare wonin-
gen in Kaag en Braassem. Mooi om daar samen met de orga-
nisatie, inwoners en ondernemers mee aan de slag te gaan. 
Yvonne woont met veel plezier in Roelofarendsveen. Ze is 
in haar vrije tijd graag buiten te vinden; met haar hobby’s 
wandelen, zwemmen, zeilen en tuinieren geeft ze daar 
invulling aan.
Meer weten over de onderwerpen waar Yvonne verantwoor-
delijk voor is? Kijk op www.kaagenbraassem.nl/college

Gerben van Duin 
Gerben brengt veel ervaring als wet-
houder mee. Hij is al ongeveer 20 jaar 
werkzaam in die rol. Eerst in Noord-
wijk, vervolgens in Nieuwkoop en nu 
in Kaag en Braassem. Daarvoor was hij 
25 jaar werkzaam bij de politie. Het zijn 

altijd beroepen ten dienste van de samenleving; samen met 
de inwoners werken aan een prettige leefomgeving en een 
gezond, vitaal leven. En daar krijgt hij energie van!
Werken aan de onderwerpen uit zijn portefeuille doet hij 
graag samen met alle betrokken organisaties en inwoners. 
Denk aan de jeugdzorg, de maatschappelijke agenda, de 
WMO, het Sportpad; genoeg werk aan de winkel. 
Gerben is wethouder namens PRO Kaag en Braassem. In zijn 
vrije tijd is hij te vinden langs de voetballijn bij zijn kinderen. 
Of hardlopend in de Noordwijkse duinen en op het strand.

Meer weten over de onderwerpen waar Gerben verantwoor-
delijk voor is? Kijk op www.kaagenbraassem.nl/college

PMD is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. 
Het scheiden van plastic verpakkingen, metalen verpak-
kingen en drankenkartons is daarom belangrijk. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over PMD op 
www.cyclusnv.nl/pmd 

Plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen

en drankenkartonsen drankenkartonsen drankenkartonsen drankenkartonsen drankenkartonsen drankenkartons

Tips
Komt het uit de keuken, was- of badkamer?

 Is het een verpakking?
 Is het leeg?
Drie keer     dan mag het bij PMD

Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl

10 tips
1  Check je verlichting regelmatig. Zorg dat je fiets is voorzien van werkende verlichting. 

2  Zorg dat je lichten voldoen aan de regelgeving. Zo moet wit of geel licht voor, rood  
licht achter en mag je licht niet knipperen. Kijk op de achterzijde voor de regels.

3 Is je vaste fietsverlichting kapot of gestolen? Gebruik dan losse fietslampjes. 
  Bevestig deze aan je fiets of zichtbaar aan je bovenlichaam. Zorg dat het voorlampje 

recht vooruit schijnt en het achterlampje recht achteruit. 
  Zeker weten dat je met goede verlichting op weg gaat? Koop dan verlichting met het 

RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). Kijk op keurmerkfietsverlichting.nl welke verlichting 
daaronder valt.

4   Let ook op de reflectoren. Vervang deze als ze kapot of weg zijn. Achter moet een rode 
reflector aanwezig zijn, op de trappers gele en op de wielen of banden witte of gele.

5   Doe je lichten al in de schemerperiode aan en als er slecht zicht is, bijvoorbeeld door 
regen. Ook dan ben je niet meer goed zichtbaar.

6   Heb je echt even geen licht op je fiets, probeer dan alleen tijdens lichte uren te fietsen 
(in de winter na de ochtendspits en voor de avondspits).

7   Draag lichte kleding of kleding met opvallende lichte accenten. In een gele jas ben  
je beter zichtbaar dan in een zwarte jas.

8   Vergeet je vaak je lichten aan te zetten? Koop dan een lamp met lichtsensor. 
 De lichten gaan dan automatisch aan bij schemer of slecht weer.

9  Spreek anderen aan als ze hun licht (nog) niet aan hebben. Zo draag je ook bij aan 
 de zichtbaarheid en veiligheid van andere fietsers. 

10   Moet je fiets naar de fietsenmaker? Vraag dan of hij ook je verlichting checkt.

Hoe ben ik

zichtbaar

op de fiets?
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Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl

10 tips
1  Check je verlichting regelmatig. Zorg dat je fiets is voorzien van werkende verlichting. 

2  Zorg dat je lichten voldoen aan de regelgeving. Zo moet wit of geel licht voor, rood  
licht achter en mag je licht niet knipperen. Kijk op de achterzijde voor de regels.

3 Is je vaste fietsverlichting kapot of gestolen? Gebruik dan losse fietslampjes. 
  Bevestig deze aan je fiets of zichtbaar aan je bovenlichaam. Zorg dat het voorlampje 

recht vooruit schijnt en het achterlampje recht achteruit. 
  Zeker weten dat je met goede verlichting op weg gaat? Koop dan verlichting met het 

RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). Kijk op keurmerkfietsverlichting.nl welke verlichting 
daaronder valt.

4   Let ook op de reflectoren. Vervang deze als ze kapot of weg zijn. Achter moet een rode 
reflector aanwezig zijn, op de trappers gele en op de wielen of banden witte of gele.

5   Doe je lichten al in de schemerperiode aan en als er slecht zicht is, bijvoorbeeld door 
regen. Ook dan ben je niet meer goed zichtbaar.

6   Heb je echt even geen licht op je fiets, probeer dan alleen tijdens lichte uren te fietsen 
(in de winter na de ochtendspits en voor de avondspits).

7   Draag lichte kleding of kleding met opvallende lichte accenten. In een gele jas ben  
je beter zichtbaar dan in een zwarte jas.

8   Vergeet je vaak je lichten aan te zetten? Koop dan een lamp met lichtsensor. 
 De lichten gaan dan automatisch aan bij schemer of slecht weer.

9  Spreek anderen aan als ze hun licht (nog) niet aan hebben. Zo draag je ook bij aan 
 de zichtbaarheid en veiligheid van andere fietsers. 

10   Moet je fiets naar de fietsenmaker? Vraag dan of hij ook je verlichting checkt.

Hoe ben ik

zichtbaar

op de fiets?
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2022

2022

2023
Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade - Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

Een jaar met veel veranderingen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2022 koos u een nieuwe gemeenteraad. Daarna werd het nieuwe college 

gevormd. Vanaf juni werken we met het nieuwe bestuur, samen met u, aan alle uitdagingen. 
Zo maken we het wonen, werken en leven in de gemeente Kaag en Braassem zo prettig mogelijk.

was een jaar waarin er wereldwijd en daarmee ook voor u veel aan de hand 
was. De oorlog in Oekraïne, en daarmee de opvang van vluchtelingen, ook 

in onze gemeente. Mooi om te zien hoe zo veel mensen zich dan belangeloos inzetten voor de 
medemens. Ook het coronavirus speelde afgelopen jaar nog geregeld op. Gelukkig heeft dat voor 
velen niet tot te veel beperkingen geleid. De energiecrisis en de inflatie maken het leven er voor u 
niet gemakkelijker op. Dat brengt veel zorgen mee voor velen. Die zorgen delen wij.
Er gebeurde ook heel veel moois! We genieten van alle activiteiten en initiatieven in onze kernen. 
We hebben dat met het nieuwe college al volop ervaren.  

We wensen u een mooi 2023 toe. Een jaar waarin we hopen dat er wat rust komt en we kunnen 
genieten van al het moois het leven biedt.

Wij wensen u allen fi jne kerstdagen en een goed begin van toe!

College van Burgemeester en Wethouders

Robert van Zijl (gemeentesecretaris), Nick van Egmond (wethouder), Dolf Kistemaker (wethouder), 
Astrid Heijstee (burgemeester), Yvonne Peters (wethouder) en Gerben van Duin (wethouder).
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Feestelijke heropening
De showroom van Carpentier Keukens & Wonen in 
Aalsmeer is recent compleet verbouwd en vernieuwd. 
Komt u binnenkort een kijkje in de showroom nemen?

OPEN HUIS 29 en 30 december 2022!
Op donderdag 29 en vrijdag 30 december is het Open 
Huis! Met elke dag om 11.00 en 13.30 uur een stoomoven 
kookdemonstratie, krijgt u een goodiebag mee naar huis en 
maakt u kans op een Carpentier Keukens & Wonen cadeau-
bon t.w.v. € 100 die we elke dag onder de bezoekers verloten. 

Openingstijden showroom: 
maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dus bent u gericht op zoek? Of wilt u gewoon op uw gemak 
eens rondkijken? In de showroom van Carpentier Keukens & 
Wonen in Aalsmeer bent u aan het juiste adres. Hier vindt u  
de mooiste topmerken op het gebied van keukens en wonen 
en doet u zeker inspiratie op. Onze specialisten staan voor u 
klaar om uw droomwens waar te maken. 

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

Carpentier Keukens & Wonen Oosteinderweg 91 1432 AG  Aalsmeer 0297 - 383280
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Aandacht en kwaliteit zĳ n onze basis ingrediënten voor jouw interieur. 
Wil je dat ook ervaren? Kom dan langs in Aalsmeer. Je zult verrast zĳ n door 
onze topmerken in keukens, wonen en slapen. Of surf naar www.carpentier.nl

De mooiste 
interieurs 
ontwerpen 
wĳ  voor jou
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Patrick Deters, columnist en oudejaarsconferencecomedian. In 
het bezit van Untappd, een palet geschikt voor bier en bbq-vlees 
en een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen.

Column Patrick Deters 

Jazeker, we rennen weer naar het einde van het jaar. Voor mij betekent dat 
een drukke periode waarin ik veel aan het schrijven, fi lmen en repeteren ben 
voor de Oudejaarsconference van 2022. Terwijl ik dit schrijf, in november 
2022, hoop ik dat we gewoon weer fysiek de voorstelling mogen doen in de 
theaterzaal van Poco Más, in Roelofarendsveen. 

Het is spannend, want in een maand of twee schrijf je een voorstelling van 
ongeveer negentig minuten lang, met een pauze, twee of drie liedjes en wat 
fi lmpjes. Die repeteer ik dan samen met mijn team in november en decem-
ber, ergens tussendoor nog een kleine try-out voor een mannetje of vijftien 
en dan twee avonden knallen voor het echie! En dan is er de ontlading. Op 
de 30ste in de avond breken we af, op de 31ste gaan de spullen terug naar 
de verhuurders en leveranciers en dan rond een uurtje of twee ben ik klaar. 
Oudejaarsavond vier ik altijd met een paar vrienden en dat is genieten. Als je 
me ziet, weet je van mijn bourgondische inslag. Ik geniet het meest met een 
heerlijk biertje, misschien wel een portertje of een stout. 
We zijn gezegend in onze gemeente met een aantal mooi lokale brou-
wers. Of dat nu een Uzzewuzze of een Veens Brouwhuys in de Veen is of 
een Goed Excuus in Rijpwetering, ik geniet van mooie lokale bieren. En 
dan, en ik zeg het hier maar eerlijk, dan ga ik ook weleens de gemeente-
grens over met een mooie Pronck uit Leiden of een Klein Duimpje uit 
Hillegom of misschien nog wel verder met een Hoorns Nat uit Hoorn. Dit zijn 
geen bieren om de dorst te lessen, niet om een hele avond aan het zuipen te 
gaan, maar gewoon om een avondje lekker mee te drinken. 

Mijn eerste echte bierproefavond was natuurlijk bij Niels aan de toog in ’t 
Veen, samen met een andere Niels. Lekkere Engelse bieren proeven. En tij-
dens de lockdown had ik regelmatig digitale bierproeverijavondjes met mijn 
neef en zijn vrouw. Maar dat is het nu juist; een mooi bier (en dat geldt onge-
twijfeld ook voor een mooie wijn, maar gelukkig heb ik daar geen verstand 
van) drink je samen met vrienden, om samen te genieten, heerlijk te proe-
ven, maar ook lekker te kletsen. En dat is wat ik eigenlijk iedereen volgend 
jaar toewens: genieten en kletsen. Hopelijk tot ziens in het theater en een 
heel gezellig uiteinde!

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

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

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

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

Hier! in de regio niet ontvangen? 
Het magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: Boon’s Markt, Veters 
Flowers, Rick’s Kaas en Delicatessen, 
Gemakswinkel, 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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Feest!
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Oudejaarsconference 
2022

29 en 30 dec in Poco Más
www.luidkaagenbraassem.nl

JaccoKolĳn
Edelsmid - Juwelier
www.edelsmidjaccokolĳn.nl

Ontwerpen en vervaardigen van trouwringen
en gouden en zilveren sieraden

Reparatie aan antieke en moderne sieraden in eigen atelier

Prĳsopgaaf vooraf

Openingstĳden:
Woensdag t/m vrĳdag: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 uur.
Vrĳdagavond op afspraak. Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
De andere dagen werken wĳ aan uw opdrachten en reparaties.

Restaurant Aqua, Plantage 31, 2377AA Oude Wetering  - Tel.: 071 8899777

Amuse: mousse van Hollandse garnaaltjes met witte portgelei

Brood en gezouten boter

PATE VAN SCHOLFILET, GRIET EN ZALM
Mesclun salade | kruidendressing | dillesaus | bladerdeeg krokantje

***
TOURNEDOS VAN FAZANT

Risotto | confit fazant | pompoen | salie | Parmezaanse kaas | fazantenjus

***
HERTENRUGFILET

Knolselderij | spruitjes | spek | Stoofpeertje | aardappeltaartje | portsaus

***
PANNACOTTA

Sinaasappel | chocolademousse | frambozencoulis | crumble

Prijs € 52,50 p.p.

U kunt het Kerstmenu Thuis tot uiterlijk 20 december bestellen.

Bestel nu ons Kerstmenu Thuis!

RESTAURANT

Dit menu is compleet 

voorbereid en voorzien 

van een amuse, brood en 

boter, menukaartje en een 

duidelijke beschrijving om 

het tijdens de kerstdagen 

met een minimum aan 

moeite op tafel te brengen.
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