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Ben jij creatief, zelfstandig en houd je van veel eigen verantwoordelijkheden? Ben je een aanpakker 
en vind je het leuk campagnes en acties te bedenken en uit te voeren? En draai je je hand niet om 
voor het beheer van onze social media kanalen en deze van content te voorzien? En heb je al ervaring 
in een soortgelijke functie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waar kom je te werken?
Bij De Carpentier-Mooren Groep, met vestigingen in Aalsmeer, Roelofarendsveen en Wormerveer, werk je in een 
informele organisatie met korte lijnen waarin eigen inbreng, verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal staan. 
Wij zijn een professionele organisatie, maar ademen nog altijd de warme en karakteristieke sfeer van een familiebedrijf 
uit. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 175 trotse medewerkers. In 2021 bestonden wij 100 jaar en 
mogen sindsdien het predicaat Hofleverancier voeren. 

Wij bieden
Natuurlijk bieden wij je een marktconform salaris, een goede pensioenregeling, een december uitkering (conform CAO 
Hibin), opleidingsmogelijkheden, een personeelsfeest, kerstpakket en 
attentie met Pasen en sinterklaas. Oftewel, wij bieden goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar het allerbelangrijkste: wij 
bieden jou graag veel werkplezier in een leuk team. Je standplaats 
wordt Roelofarendsveen in ons mooie pand aan de A4.

Solliciteren?
Lees het hele pakket wat wij jou te bieden 
hebben en van jou vragen op onze werkenbij 
website. Scan de QR-code, laat je verrassen en 
solliciteer op deze leuke baan. Of bel voor 
meer informatie met Sylvia Uittenbogaard op 
telefoonnummer 071-3312888.

WIJ ZOEKEN JOU! VACATURE ERVAREN
MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERKER
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Ben jij op zoek naar een andere functie in de ICT of media? Binnen Verdel 
is altijd ruimte voor nieuwe specialisten! Bekijk de website voor het laatste 
overzicht, stuur een open sollicitatie of bel Barry via 06 28 42 27 45.

(071) 331 01 84 | www.verdel.nl | info@verdel.nl

“In de afgelopen twee jaar ben ik als projectmanager door-
gegroeid van projecten voor zzp’ers naar grotere bedrijven 
met meer dan 100 werknemers. En boven alles, is werken 
bij Verdel ook gewoon heel gezellig!”

Werken bij Verdel volgens Rick
Hij is tijdens zijn studie gestart bij Verdel. Toen werkte hij op de zaterdag 

in het Expert Center. Ondertussen heeft Rick zijn opleiding afgerond en 

werkt hij alweer twee jaar als projectmanager ICT bij Verdel.

In de vorige editie van de Hier! staat een interview met Barry Verdel. 

In dit interview vertelt hij over zijn plannen voor Tech Campus De 

School waar Verdel zich eind 2022 vestigt. Het ambitieuze team van 

ICT- en mediaexperts kan niet wachten om in hun nieuwe high-end 

clubhuis aan de slag te gaan. In dit Verdel clubhuis is ook plek voor 

jou, want met het oog op de toekomst wil het team groeien!

Verdel onderweg
naar De School

Lokaal talent gezocht! 
Ben jij de ICT- of mediatopper die net als wij 

barst van energie en ambitie? Solliciteer op 

een van onze vacatures. Naast een fantasti-

sche werkplek garanderen we je een baan 

met doorgroeimogelijkheden, een ambitieus 

en gezellig team aan collega’s, minimaal 5 

teamuitjes per jaar en bij de vrijdagmiddag-

borrel 50% kans op bitterballen.

Vacatures
• Microsoft IT-specialist• Supportdeskmedewerker• Junior ICT-medewerker• Contentspecialist

• Front-end webdeveloper• Verschillende stageplekken
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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 en inmiddels online.’ 

We weten allemaal dat sporten goed voor je is, maar soms is het toch 
verdomde lastig om te gaan sporten. Ik heb echt wel die schop onder mijn 
kont nodig, daarom is het zo fi jn dat we weer eindelijk samen kunnen gaan 
sporten. Wanneer je samen met iemand afspreekt, verzin je minder snel 
een smoes waardoor je niet gaat. Zo heb ik het hardlopen weer opgepakt, 
want dat is er in coronatijd goed bij in geschoten. Nu hoor ik jullie denken: 
hoezo, dat kon je juist toch goed doen in coronatijd? Dat klopt, maar ik was 
ook heel goed in smoesjes verzinnen, dus het ging op en af, dat lopen. De 
ene week lukte het wel en de andere week weer niet, terwijl het zo lekker is. 
Maar goed, ik heb nu de spirit weer te pakken, yeah! En binnenkort beginnen 
we bij Loopvereniging Plantaris weer met een herintredersgroepje, zodat 
de drempel lekker laag ligt. Zo voorkom je dat je snel een blessure oploopt. 
Kijk, daar heb ik dan weer heel veel zin in.
Het gekke is, is dat ik altijd wel yoga ben blijven doen. De lessen van Ylonka 
Kramers, die zij lang online aanbood en later weer in de studio, sloeg ik nooit 
over. Misschien hadden mijn lijf en geest meer behoefte aan ontspanning 
dan aan inspanning. De yogastudio zit nu nog bij Bits Workspace, maar dat 
gaat helaas dicht. We weten nog niet precies wanneer, maar Ylonka is alvast 
op zoek naar een nieuwe ruimte, dus als iemand nog een fi jne plek weet? 
Je zou mij daar in ieder geval heel blij mee maken, want daar zijn we het 
met z’n allen wel over eens: van sporten word je blij. Daarom is het ook leuk 
dat we weer veel mensen hebben kunnen interviewen over hun sport. Eén 
bijzondere wil ik uitlichten: Marthe doet aan Hobbyhorsing. Aan wat, hoor ik 
je denken. Dat is paardrijden met een stokpaardje en in plaats van het paard 
dat de bewegingen maakt, doe je de sprongen, het lopen en over hinder-
nissen springen allemaal zelf. Ik vroeg aan Marthe waarom ze dan niet op 
atletiek ging. Maar daar vond ze niet zoveel aan, zei ze, dit was veel leuker.
Ik hoop dat jullie, net als ik, die schop onder je kont weer hebben gevonden 
en weer lekker aan het sporten zijn. Het is belangrijk voor onze gezondheid 
dat we genoeg bewegen en vergeet ook niet naar buiten te gaan. De natuur 
in, daar knapt een mens ook goed van op. 

Heel veel leesplezier met deze Hier!

P.S. Kijk eens naar de tip op pagina 37. Ook goed (en lekker) voor de mens. 

Schop onder je kont

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

Het voorjaar komt eraan, 
wij hebben veel � eurigs 

voor in de tuin.

Beide paasdagen geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur

Leuke paasworkshops 
check onze website 

www.deveensebukker.nl

Voorwoord
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Ljubov en Dennis van Beek, die door gezinsuitbreiding een 
grotere woning zochten dan hun appartement in Zoetermeer, en 
die vonden in Hoogmade.  

De comfortabele woning van Ljubov en Dennis kijkt bijna uit op 
de COOP. Centraal in het dorp blikt het tweetal tevreden terug op 
hun komst naar deze gemeente. Ljubov: ‘We woonden in Zoe-
termeer in een appartement boven een transportbedrijf. Ons 
tweede kindje was net geboren. Ik zag dit huis op Funda staan 
en we zijn erheen gereden. Eerst nog sceptisch of het wat zou 
worden. Wonen in zo’n klein dorp, dat kenden wij niet. Maar de 
school is hier dichtbij, het is lekker rustig en het was binnen ons 
budget. We deden een bod en de eigenaar zei meteen ja.’

ESTLANDSE ROOTS 
Ljubov zet koffi  e en komt met een schaal prachtige gebak-
jes aanzetten. Rood, groen en bruin, in de smaken pistache, 
pecannoot, appel en lychee. Zelfgemaakt. ‘Een uit de hand 
gelopen hobby’, lacht ze. Ljubov is geboren en getogen in Estland. 
Voor een stage kwam ze naar Nederland. Daarna bleef ze nog 
even – samen met een vriendin. Toen kwam ze Dennis tegen en, 
zoals ze zeggen, ‘de rest is geschiedenis’. ‘Ik moest wel terug 
naar Estland om mijn master af te ronden. Daarna was het voor 
mij makkelijker om naar Nederland terug te komen. Dennis zou 
Ests en Russisch moeten leren en ik alleen maar Nederlands. 
Maar Dennis heeft wel alles voor de trouwerij moeten regelen. 
Want ja, ik zat in Estland!’
Dennis werkt als warehouse manager bij een internationaal 

bedrijf, Ljubov werkt bij de TU Delft, waar ze promotie-
onderzoek doet. Door de pandemie werkten ze allebei veel 

thuis en dat kwam met kleine kinderen heel goed uit. ‘We 
waren net voor de uitbraak verhuisd. In december, vlak 
voor corona in maart losbarstte. Nu ga ik nog maar 
een of twee keer per maand naar Delft.

GEMOEDELIJK LEVEN
Het leven bevalt het gezin prima in Hoogmade.  

‘Het is heel leuk hier’, vertelt Ljubov. 
‘Leiden  is dichtbij. Door de lockdown 

kwamen we niet zo veel buiten, maar 
door de school en de opvang van 
de kinderen leren we veel mensen 
kennen. En op zaterdag zitten de kin-
deren op gym, dan komen we ook weer 
andere ouders tegen.’ Dennis: ‘Het is 
rustig hier, maar ook weer niet té rustig. 

Ik zit in de WhatsAppgroep van de basis-
school. Daar gaat het over kleine dingen, 

maar je leert de mensen wel goed kennen.’
Over rustig wonen gesproken: het zusje 

van Ljubov woont in Marbella, in het uiterste 
zuiden van Spanje. Daar zien ze zichzelf echter niet snel 

naartoe verhuizen. Dennis, lachtend: ‘Het is hier gemoedelijk, 
maar daar lijkt het mij een beetje té gemoedelijk. Naar mijn 
smaak iets te veel  mañana, mañana.’

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.

‘We waren eerst sceptisch 
of het wat zou worden. 

Wonen in zo’n klein dorp, 
dat kenden wij niet’
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‘Het is nog maar de  
vraag of er voor mij in  
de toekomst plek is  
hier in Londen’

Tim Hoogenboom, die Roelofarendsveen gedag zei om te zijn 
master af te ronden in Londen. En daar is hij daarna blijven  
hangen. 

Er is nauwelijks een grotere overgang te bedenken dan  
verhuizen van Roelofarendsveen naar Londen, een van de  
grootste steden ter wereld. Van het Haventje en Jan Punt naar 
een pub op elke straathoek. Tim: ‘Ik ben een jaar of acht geleden 
naar Londen verhuisd. Ik werkte als echolaborant in Nederland, 
maar wilde verder richting klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
Het is in Nederland heel ongebruikelijk om als laborant zelf  
onderzoek te doen, en het is al helemaal lastig om geld te krijgen 
om mijn PhD te doen (promoveren tot doctor in de wetenschap,  
ofwel Doctor of Philosophy, red.). Dat gaat in Engeland  
makkelijker.’

LAST VAN BREXIT 
‘Ik heb hier dingen kunnen doen die ik in Nederland  
niet kon doen, zoals onderzoek aan een topuniversiteit.  
Een onderzoek dat ik helemaal zelf heb kunnen  
inrichten. Zoveel vrijheid en controle krijg je in  
Nederland als beginnend onderzoeker niet. Het is 
bovendien niet vanzelfsprekend dat een niet-arts 
een medisch onderzoek doet.’
Voor zijn promotieonderzoek heeft hij een nieuwe 
methode ontwikkeld om minieme bloedvaten in 
de lever in beeld te brengen. Nadat zijn PhD was  
afgerond, is hij in Londen blijven wonen. Hij werkt 
er nu als datawetenschapper bij een bedrijf dat soft-
ware ontwikkelt voor medische toepassingen. Van 
de Brexit heeft hij nog niet veel last, vertelt Tim. ‘In het  
begin leverde het wel veel stress op. Mogen mensen 
uit de EU blijven, welke regels gaan er voor ons gelden na  
de Brexit? Hoe staat het met mijn onderzoeksgeld? Het is 
eigenlijk tot nu toe allemaal meegevallen. Maar er komen nog 
wel veel veranderingen aan en het is dus nog maar de vraag of er 
voor mij in de toekomst plek is hier in Londen.’

PANDEMIEBLUES 
Tim komt nog regelmatig terug naar Roelofarendsveen. ‘Tijdens 
de pandemie was het moeilijker om thuis te komen. Maar ik ga 
nog graag terug naar De Veen. Daar woont mijn familie, daar zijn 
mijn oude vrienden. Ik mis de rust van het dorp, het water en 
dat je zoveel buiten kunt doen. Dat is in Londen natuurlijk heel 
anders. Hier is het druk, er is altijd wat te doen en aan kroegen 
geen gebrek. Ik heb hier ook een vriendengroep. Ik ga regelmatig 
boksen. Dat is mijn uitlaat. En het werk bevalt me prima.’
Definitief terug naar Nederland? Dat zit er voorlopig nog niet in, 
weet hij. ‘Het liefst zou ik teruggaan naar Roelofarendsveen. 
Maar ik kan op dit moment geen huis kopen in Nederland.  
Dat is echt te duur. En ik verdien er ook niet hetzelfde salaris 
als ik nu doe. Misschien wordt het gemis wat minder als de  
pandemie voorbij is. Dan kun je makkelijker reizen en kan ik vaker 
langs komen.’

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: privébezit

Hoe is het met...
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?
Groen

Biodiversiteit:
waar is dat goed voor  

Biodiversiteit. Ooit van gehoord? Het is iets  
met natuur en natuur is overal. De gemeente 
Kaag en Braassem vindt het belangrijk dat de  
biodiversiteit beschermd en verbeterd wordt. 
Maar waar hebben we het dan over? Zijn dat 
koeien in de wei of gaat het over andere dieren 
en planten? We spraken erover met Frans  
Jansen, bioloog en hovenier. Als hovenier werkt 
hij veel buiten en ziet hij wat er allemaal leeft  
en bloeit. Maar bovendien: in zijn vrije tijd is hij 
ook actief in het weidevogelbeheer en bij het  
onderhoud van het Eerste stuk, het park in  
Nieuwe Wetering. Biodiversiteit beschermen:  
hoe doe je dat in de praktijk en waarom?

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

Frans, je bent al jaren betrokken bij agrarisch natuurbeheer 
en sinds kort ook bij de nestbescherming van weidevogels. 
Dan hebben we het over de kievit, de grutto, de tureluur, de 
kemphaan... Waarom is het belangrijk dat die vogels hier 
blijven? 
‘Toen ik betrokken raakte bij de agrarische natuur vereniging 
VANAde, zo’n twintig jaar geleden, ging het nog vooral om 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Er werden 
bijvoorbeeld nog pogingen gedaan om het kemphaantje als 
broedvogel terug te krijgen. Dat is misschien wel een van 
de meest spectaculaire en bonte weidevogels, waarvan de 
mannetjes met elkaar ‘kempen’ op toernooiveldjes om de 
vrouwtjes te versieren. Ze worden nog regelmatig gezien op 
doortrek naar noordelijker landen en als laatste broedden ze 
nog op een eiland in de Kagerplassen. Pogingen om ze daar 
in een reservaat te behouden, zijn mislukt. Als broedvogel 
zijn ze nu in heel Nederland bijna uitgestorven: er zijn nog 
tien tot dertig broedparen, met name in Friesland. Dat is nog 
maar één procent van het aantal begin jaren 50.’

Maar als ze toch dreigen te verdwijnen, waarom zou je  
weidevogels dan willen beschermen? 
‘Omdat veel mensen weilanden met koeien en vogels 
nog ervaren als een belangrijk deel van de natuur en het  
misschien ook wel kán: duurzaam en rendabel boeren met 
een gezonde bodem, een gezond gewas en behoud van  
weidevogels. Misschien is het nog niet te laat. De maatschap-
pij verandert, de manier van boeren verandert en de natuur 
verandert mee. De scholekster is bijvoorbeeld een betrekke-
lijke nieuweling die vroeger nog alleen aan de kust zat.’
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Waarom is die biodiversiteit 
zo belangrijk en wat kunnen 
wij er hier in de gemeente aan 
doen? 
‘Biodiversiteit gaat uit van 
de gedachte dat als je maar 
veel soorten hebt er ook meer 
kans is dat die elkaar onder  
controle houden. Elke soort 
speelt een eigen rolletje in 
onze omgeving als oprui-
mer, planteneter, bestuiver,  
verspreider, prooi of rover en 
ze zijn vaak van elkaar af-
hankelijk. Als bepaalde soor-
ten gaan ontbreken en die 
onderlinge controle afneemt,  
kunnen andere soorten zich 
veel gemakkelijker tot plaag 
ontwikkelen. De wens om 
weidevogels te behouden is 
dan niet alleen nostalgie of 
een soort ethisch idee van 

rentmeesterschap. Ze staan ook voor behoud van wei landen 
als een gezond ecosysteem.’ 

Dus je vindt dat de gemeente goed bezig is?
‘Ik ben blij met de veelbelovende woorden in de Omge-
vingsvisie (zie kader). Maar bij VANAde ben ik eerlijk ge-
zegd de gemeente niet zo vaak tegengekomen als partner 
in het landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Dat komt  
misschien ook omdat ik altijd wat meer te maken had met 
de praktische kant van dat beheer. Er was wel steun voor 
de melkveehouderij in ons gebied. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als de gemeente zich wat nadrukkelijker zou laten 
zien en horen bij de boeren en vrijwilligers die praktisch  
actief zijn in het landschapsbeheer en weidevogelbeheer  
op boerenland.’

Je bent ook actief als vrijwilliger op het Eerste stuk. Dat is 
iets heel anders dan een weidegebied. Hoe is dat eigenlijk 
ontstaan?
‘Ja, bij het Eerste Stuk hebben we wel een leuk project in 
samenwerking met de gemeente. De aanleg was bedoeld 
als natuurcompensatie voor het kassengebied dat zo’n 25 
jaar geleden in Nieuwe Wetering is gerealiseerd. Het werd 
aangelegd als een bosje met veel jonge bomen van een  
beperkt aantal soorten en allemaal van dezelfde leeftijd. Het 
zag eruit als een boomkwekerij. Een paar inwoners van de 
gemeente – Hennie van Egmond en Sjaak Koek – namen het 

Zeg je daarmee: de natuur 
lost het zelf wel op?
‘Nee, zo bedoel ik het niet. Je 
hebt bijna geen ‘pure natuur’ 
meer. Mensen zijn nu zo do-
minant aanwezig en actief 
dat je wel móet nadenken 
over wat we allemaal aan-
richten en willen behouden. 
Voor de grutto hebben we 
als Nederland een bijzon-
dere verantwoordelijkheid. 
De meeste Europese grutto’s 
broeden bij ons. De grutto 
broedt hier, maar overwintert 
in Afrika. Eigenlijk is het een 
wonder dat dat ieder jaar weer 
lukt. In Afrika werd de grutto 
gezien als een plaag, omdat 
ze rijst uit de rijstvelden aten. 
Ook daar is naar oplossin-
gen gezocht om de schade te  
beperken. En in Spanje en 
Portugal, waar ze onderweg een tijdje verblijven, neemt het  
aantal gebieden waar ze kunnen uitrusten en eten af,  
omdat mensen die ruimte nodig hebben. Voor de uitbreiding 
van een vliegveld in Portugal bijvoorbeeld en de aardbeien-
teelt in Spanje. En in Frankrijk werd nog lang op doortrekkers  
gejaagd! Daarom zijn er ook op Europees niveau regels op-
gesteld om vogels en andere natuur te beschermen. In 2015 
werd de grutto gekozen tot onze nationale vogel. Bij ons in 
de gemeente, en dat weten veel inwoners misschien niet 
eens, slagen we er nog aardig in om een flink aantal te  
behouden. Dat lukt, omdat boeren en vrijwilligers in het 
voorjaar ontzettend hun best doen om de nesten bescher-
men. Niet alleen van de grutto’s, maar ook van andere  
boerenlandvogels. En van eenden die in de slootkant  
broeden bijvoorbeeld. Boeren krijgen daar ook een vergoe-
ding voor. Omdat ze een bepaalde periode niet mogen maai-
en bijvoorbeeld, of in het voorjaar water op het land pompen. 
Want daar komen de vogels op af.’

Ook onze gemeente ziet die verantwoordelijkheid en noemt 
de grutto een icoonsoort. In de Omgevingsvisie noemt 
ze meer uitdagingen, waaronder ‘het tegengaan van de  
verdere afname van dier- en plantensoorten en soorten 
terug brengen in ons landschap’. Sterker: de gemeente maakt 
zich niet alleen zorgen over het verdwijnen van die vogels, 
maar ook over de afname van de biodiversiteit. Wereldwijd, 
maar ook hier neemt het aantal soorten planten en dieren af. 

‘Hoogteverschillen, oud en nieuw 
hout, maaien, meer kruiden,  

soms een welkome brandnetel 
voor insecten en vogel:  

alles bevordert de biodiversiteit’
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initiatief om daar vrijwillig aan natuurbeheer te gaan doen. 
De gemeente peilde de belangstelling voor zo’n initiatief en 
dat groeide meteen uit tot een vereniging met een beheer-
plan en een vergoeding voor dat beheer.’ 

Het zag eruit als een boomkwekerij zeg je. Daar vind je  
doorgaans niet veel soorten planten en dieren. Wat hebben 
jullie daaraan gedaan?
‘Dan moet je dus zorgen dat er meer verschillen komen.  
Iedere boom, ieder plant trekt andere soorten insecten,  
vogels en dieren aan. En dan heb ik het nog niet over mos-
sen, schimmels, paddenstoelen en nog veel meer levende 
wezens. Samen vormen ze het ecosysteem. Om vanuit de 
oorspronkelijke eentonige aanplant meer variëteit te krij-
gen, zijn we eens in de tien tot vijftien jaar een perceeltje 
bomen gaan afzagen. Algemene bomen als de es, els en eik, 
die dan weer opnieuw uitgroeien, zodat je nog altijd veel  
bomen hebt. Nieuwe soorten laten we staan. Dat noemen we 
selectief hakhoutbeheer. Zo krijg je meer dynamiek. Meer 
hoogteverschillen, leeftijdsverschillen van het hout en kan-
sen voor nieuwe soorten om zich te vestigen. Wat we ook 
doen is maaien; met de bedoeling om gras terug te dringen 
en meer kruiden te krijgen. En hier en daar zijn bijvoorbeeld 
ook vlier, bramen en brandnetels welkom, omdat die een 
grote bijdrage kunnen leveren aan de vestiging van insecten 
en vogels. Brandnetels zijn bijvoorbeeld voedselplanten voor 
de rupsen van mooie vlinders als dagpauwoog en atalanta. 
Dus ook op het Eerste Stuk werken we aan biodiversiteit. 
Maar niet met een hek eromheen. Het is nu een ‘dorpsrand-
bos’ waar wordt gewandeld of waar fietsers even uitrusten 
en waar ook ruimte is om te spelen. Ook hier wordt dus niet 
alleen naar de natuur gekeken, maar ook naar medegebruik 
door omwonenden en recreanten. Wie overigens meer wil 
weten over het beheer kan ons altijd op komen zoeken op de 
eerste zaterdagochtend van de maand. Rond koffietijd.’

Je bent ook bioloog. Wat zijn de nieuwste inzichten?
‘De bescherming van biodiversiteit, een nieuwe insteek in 
het natuur- en milieubeleid, komt voort uit datzelfde idee 
dat gezonde ecosystemen met een evenwichtige opbouw 
van alle bijbehorende soorten ook goed is voor ons milieu. 
We hebben allemaal weleens gehoord van lieveheersbeest-
jes die luizen eten en bijen die bloemetjes van fruitbomen 
en andere voedselgewassen bestuiven. Inmiddels is die 
lijst van belangrijke relaties al veel langer en breder. Denk 
maar aan groen en bomen in de bebouwde omgeving die CO2  
opslaan, wateroverlast verminderen, stof uit de lucht filteren 
en verkoeling geven. Ze noemen dat ecosysteemdiensten. 
Gemakshalve wordt daarbij vaak gekeken naar wat boeren 
kunnen bijdragen, want die beheren veel land. De meest 
recente ontwikkeling is dat dit nu ook bij andere sectoren 
en burgers wordt aangemoedigd. Daarbij kun je denken 
aan het natuurvriendelijk inrichten en beheren van groen 
in de woonwijken en de natuurvriendelijke inrichting van 
industrie- en bedrijventerreinen, maar ook van particuliere 
tuinen en zelfs huizen. Denk maar aan ecologische tuinen, 
daktuinen en bijvoorbeeld speciale dakpannen voor vogels 
en vleermuizen. Er zijn inmiddels allerlei instanties die 
daarbij helpen met informatie en soms ook financiële steun 
kunnen bieden.’

En doet de gemeente ook wat?
‘De gemeente heeft zelf de eerste stappen gezet als meer 
uitvoerende partij in natuurbeheer in de omgeving. Kaag en  
Braassem heeft een ecoloog in dienst, die aan de slag is  
gegaan met natuurvriendelijk beheer van groen in de  
gemeente. Het zou natuurlijk mooi zijn als de gemeente  
zich steeds nadrukkelijker zou laten zien en horen als  
het gaat om wat andere partijen, zoals bedrijven, woon-
coöperatie en burgers, kunnen doen aan biodiversiteit.’

Biologische diversiteit, of biodiversiteit, 
verwijst naar het aantal, de verschei-
denheid en de veranderlijkheid van alle  
levende dieren, planten en micro-organis-
men (onder andere algen en schimmels).  
Biodiversiteit is belangrijk voor onze 
leefomgeving. Sterker nog: we zijn er  
onderdeel van.  Als de biodiversiteit 
om ons heen afneemt, komen natuur-
lijke processen, waarvan we ons vaak 

niet eens bewust zijn, vanzelf onder 
druk te staan. Bestuiving van planten 
(ook landbouwgewassen), schoon wa-
ter, een vruchtbare bodem en fluitende  
vogels zijn namelijk niet vanzelfsprekend.  
Zonder voldoende biologische diversiteit 
houdt dit vanzelf op er ‘te zijn’. We zien 
dit nu al in Kaag en Braassem gebeuren: 
plaagvorming, zoals de eikenproces-
sierups, ziektes (essentaksterfte) en  

troebele sloten zijn het directe gevolg 
van minder biodiversiteit in de buiten-
ruimte. Deze onwenselijke situaties  
treden vaker op en kunnen grotere  
gevolgen hebben. Biodiversiteit is dus 
niet alleen belangrijk voor productieve 
landbouw: het verhoogt de (be)leefbaar-
heid van onze directe omgeving en kan 
ons onnodige uitgaven besparen. 
Bron: Omgevingsvisie Kaag en Braassem 2022

BIODIVERSITEIT & ONZE GEMEENTE 
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Na ruim vijftien succesvolle zwemjaren op  
het allerhoogste niveau nam Veense trots 
Femke Heemskerk (34) afgelopen december 
afscheid van de zwemsport. In een carrière  
vol hoogte-, maar ook dieptepunten overheerst 
toch ook bij haar dat ene woord: trots! 
Hier! sprak Femke in haar nieuwe woning in 
Amsterdam over haar beginjaren, de geleerde 
levenslessen en haar toekomstplannen.

‘Ik ben ’t trotst 
op mijn  

persoonlijke 
ontwikkeling;  
de medailles 

zijn een bonus’ 
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Tekst: Tristen Muller
Beeld: Miranda Castelein 

Sporter

Onzekere beginperiode 
Van jongs af aan zwom Femke bij  
de plaatselijke zwemvereniging  
Z&PC Alkemade in Roelofarendsveen. 

Femke: ‘Ik weet nog goed dat ik als 
klein meisje erg onzeker was over wat 
ik kon. Ik trainde heel weinig en als er 
nieuwe onderdelen geoefend werden, 
zoals het keerpunt, stond ik als eerste 
langs de kant, omdat ik niet wist of 
het me ging lukken. Als ik daar nu aan  
terugdenk, is het mooi om te conclude-
ren dat mijn sportcarrière me geholpen 
heeft om dat kwijt te raken.’

Ondanks de onzekerheid bleef Femke 
zich continu doorontwikkelen. Eerst 
doorliep zij het sterrenplan van Z&PC 
Alkemade tot aan zwemdiploma F.  
Vervolgens werd naast wedstrijd-
zwemmen ook waterpolo toegevoegd 
aan haar sportprogramma. Op 12-jarige 
leeftijd werd ze voor het eerst gescout. 

‘Dat was best laat. Tijdens een wedstrijd 
in Katwijk zwom ik de limiet voor het 
Nederlands Kampioenschap 2000 in 
Almelo. Ik kan me nog herinneren dat 
de moeder van een ander zwemmeisje 
mij opbelde en vertelde dat ik de limiet 
voor het NK gezwommen had. In eerste 
instantie had ik geen idee wat ze daar-
mee bedoelde, omdat ik daar helemaal 
niet mee bezig was. Eigenlijk kwam 
dat besef pas later dat jaar. Na mijn  
eigen NK volgde al snel de Olympische 
Spelen in Sydney. Zelf was ik natuur-
lijk nog niet van de partij, maar Pieter 
van den Hoogenband en Inge de Bruijn 
deden het daar geweldig. Het was het 
eerste moment dat ik dacht: ‘Wow, dit 
is gaaf!’ Toen ik vervolgens gescout 
werd door een trainer uit Leiden ging 
alles in een stroomversnelling. Ik ging 
vaker, langer en gerichter trainen en 
werd steeds beter. Mijn toewijding aan 
de zwemsport groeide en groeide. En 
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langzaam veranderde de onzekerheid 
of ik wel goed genoeg was in vertrou-
wen dat ik het kon halen.’ 

Steun vanuit je eigen  
omgeving is onmisbaar 
In tegenstelling tot veel andere  
sporters bleef Femke nog een lange 
tijd thuis wonen. Pas op 19-jarige  
leeftijd besloot ze om het ouderlijk  
huis te verlaten. 

Femke: ‘Ik heb vrij lang school en 
sport kunnen combineren terwijl ik 
nog lekker thuis woonde. De eerste ja-
ren bracht de nieuwe vriend van mijn  
moeder me om vijf uur ’s ochtends naar 
de zwemvereniging in Leiden en haal-
de mijn vader me rond zeven uur weer 
op, om me terug naar de Veen te bren-
gen voor school. Ondanks dat hij vaak 
tot laat in de kroeg was, stond hij altijd 
voor me klaar. Daar ben ik sowieso alle 
mensen dankbaar voor, want zonder 
de hulp en het vertrouwen om je heen 
kom je er niet. Toen ik eenmaal in  
Leiden naar de middelbare school 
ging en mijn rijbewijs haalde, werd die  
afhankelijkheid van de mensen om me 
heen gelukkig minder. Het was fijn om 
meer eigen verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen.’ 

Ook later in haar zwemcarrière heeft 
Femke nog veel kunnen leren van 
mensen die dicht bij haar staan. 

‘Om er te komen in de topsport was het 
voor mij heel belangrijk dat je een goed 
team om je heen vormt. Trainers en  
andere belangrijke mensen zijn onmis-
baar in je ontwikkeling. Ik heb door de 
jaren heen veel geprobeerd met wisse-
lend succes, maar uiteindelijk ben ik er 
wel achter gekomen wat het beste bij 
me past. Als je openstaat voor kritiek 
en mensen laat oordelen wat nog beter 
kan, leer je daar uiteindelijk het meeste 
van. Dit geldt niet alleen voor sporters 
met een grote ambitie, maar voor ieder-
een in de maatschappij, denk ik. Het is 
misschien niet altijd leuk om te horen, 
maar het helpt je wel die stap te zetten 
in de goede richting.’
 

hebben, terwijl achter de schermen 
echt niet alles goed gaat. Door te pro-
beren je minder te laten afleiden door  
anderen en minder impulsen binnen 
te laten, kun je pas goed inzien hoe 
het echt met je gaat. En wat je nodig 
hebt om plezier uit je leven te halen. 
Ik deed dat bijvoorbeeld door bepaalde 
apps te verwijderen en concurrenten te  
muten voor belangrijke wedstrijden. 
Even echt alleen op jezelf focussen.’ 

Nu gaat de blik op de  
toekomst 
Er is natuurlijk ook een leven na de 
topsport, en dat weet Femke maar al 
te goed. Er liggen dan ook veel leuke  
dingen in het verschiet. 

Femke: ‘Het belangrijkste doel voor 
mij in de nabije toekomst is investe-
ren in de relaties om me heen. Zoals 
mijn ouders, mijn broer en zus, mijn  
vriendin enzovoort. Tijdens mijn 
zwemcarrière was het lastig om hier 
veel aandacht aan te schenken. Het 
zwemmen zelf en alles eromheen 
vergen zoveel energie van je lichaam, 
dat je hier onbewust te weinig mee  
bezig bent en het allemaal langs je 
heen gaat. Nu is het ideale moment om 
dit recht te zetten.
Verder lijkt het me zeker leuk om  
betrokken te blijven bij de zwemsport. 
Niet per se als coach. Ik zie het niet zit-
ten om weer van ‘s ochtends vroeg tot  
‘s avonds laat langs de badrand te 
staan. Maar misschien wel in de rol 
van begeleider. Het lijkt me gaaf om de 
tips te kunnen geven die ik vroeger zelf 
nodig had. En dan bedoel ik ook echt 
het totaalpakket, dus van voeding tot 
aan mentale gesteldheid. Zo maak je 
die verbinding met jonge sporters die 
nodig is. Stel je voor dat er een jonge 
sporter naar me toe komt met vragen 
over de uitdagingen die op zijn of haar 
pad komen. Dan ben ik graag degene 
die hem of haar daarbij ondersteunt. 
Een soort mentor waarvan ze blij  
worden als ze je weer zien. Ja, dat lijkt 
me top.’  

En gaan we je nog veel  
terugzien in de Veen? 

Een fysieke en mentale  
ontdekkingsreis 
Door de jaren heen bleef Femke zich 
ontwikkelen op zowel fysiek als men-
taal vlak. Haar zwemcarrière, en alles 
wat daarbij kwam kijken, speelde daar 
een enorm grote rol in. 

Femke: ‘Allereerst ben ik erg blij dat 
we eindelijk weer allemaal kunnen 
sporten in Nederland. Het niet kunnen 
sporten benauwde me zo erg. Ik weet 
zeker dat ik niet de enige was die er 
zo over dacht. Het sociale aspect en de 
verbondenheid verdween helemaal in 
die coronaperiode.
Ik denk dat nog weleens onderschat 
wordt hoe belangrijk sport kan zijn 
voor je mentale gesteldheid. Bij mij 
persoonlijk heeft de druk van wedstrij-
den op jonge leeftijd ervoor gezorgd 
dat ik sneller werd geconfronteerd met 
mijn zwakke plekken. Het hielp me 
om eerder na te denken en te reflec-
teren over hoe dingen beter moeten. 
Wat uiteindelijk ook resulteerde in be-
tere prestaties en medailles. Het klinkt 
misschien gek, maar ik ben trotser op 
mijn persoonlijke ontwikkeling dan 
op de medailles zelf. Het doel was een 
betere versie van jezelf ontwikkelen, 
de medailles zijn dan een bonus. Daar-
om ben ik ook zo trots op mijn laatste 
Olympische Spelen, want ondanks dat 
er geen medailles behaald werden, heb 
ik toch het gevoel dat ik mijn carrière 
supergoed heb afgesloten.’  

We weten allemaal dat de jeugd de  
toekomst heeft. Maar hoe zorg je  
ervoor dat ze sportief actief blijven in 
een tijd waarin er zoveel afleiding om 
hen heen is?

‘Mijn belangrijkste tip is: blijf dicht bij 
jezelf. Toen ik begon met zwemmen 
waren er nog geen smartphones en 
weinig sociale media. Nu wil ik niet 
zeggen dat dat een betere periode was, 
maar als je ziet hoeveel jonge mensen 
nu een burn-out krijgen omdat ze niet 
kunnen tippen aan de verwachtingen 
die ze zichzelf opleggen, lijkt me dat 
geen goede ontwikkeling. Iedereen 
wil maar laten zien hoe goed ze het 
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Femke: ‘Ik kom er echt nog 
weleens, want mijn ouders 
wonen er allebei nog, maar 
verder niet zo vaak. Het voelt 
wel altijd goed om terug te ko-
men en de kroeg weer te zien. Ik 
hoorde dat de kroeg inmiddels ver-
kocht is aan de mensen van de Alke-
burcht. Ik ben benieuwd wat ze ervan 
gaan maken. Mij lijkt het tof als er echt 
iets unieks van wordt gemaakt. Meer 
culturele activiteiten of een leescafé. 
Mijn vader vroeg me toen ik nog veel 
jonger was weleens of ik de zaak wilde 
over nemen. Dat wilde ik toen niet, nu 
zou ik er meer voor open staan . Alleen 
ben ik te laat en ik zou het overigens 
ook niet kunnen betalen, haha.’ 

En nu gaan jureren? 
We hebben in de Veen natuurlijk de 
sportverkiezing Kaag en Braassem. 
Zijn er al plannen om de jury in te gaan?

Femke: ‘Ik ben nog niet gevraagd, haha. 
In 2015 ben ik wel een keer genomi-
neerd, samen met Kai Verbij en Margot 
Boer. Dat was wel een leuke ervaring, 
wie weet in de toekomst!’ 

Sporttips van Femke
Als er iemand is die in haar sportcarrière veel meegemaakt heeft -–
hoogte- en dieptepunten – is het Femke Heemskerk wel. Ze kan ons 
dus vast wel voorzien van een paar goede (sport)tips. 

 
SPORT VOOR 

JEZELF, NIET VOOR 
ANDEREN

‘Het allerbelangrijkste in het leven is dat 
je je happy voelt. Je moet plezier hebben 
in wat je doet. En via welke weg dat gaat, 

is helemaal aan jou. Maar laat je zeker 
niet tegenhouden door wat anderen 

vinden. Focus op wat je zelf het 
liefst wilt, en ga daar vol voor!’SPORT IS 

ÓÓK GOED VOOR 
JE MENTALE  

GESTELDHEID
‘Bij mij heeft op vroege leeftijd sporten ervoor 

gezorgd dat ik langzaam mijn onzekerheid 
kwijtraakte en meer zelfvertrouwen kreeg. Het 

heeft me door de jaren heen mentaal sterker ge-
maakt. Door op jonge leeftijd deel te nemen aan 

wedstrijden krijg je al snel te maken met druk 
en spanning, die je later kunnen helpen bij 

je ontwikkeling. Je komt er snel achter 
wat je zwakke plekken zijn en kunt 

daaraan gaan werken.’ 

LAAT JE  
NIET TE VEEL  

BEÏNVLOEDEN DOOR 
DE SOCIALE MEDIA

‘Natuurlijk horen sociale media erbij in deze 
tijd, maar ik ben bang dat het soms een beetje 

het overkill-effect heeft. Je krijgt zoveel verschil-
lende impulsen binnen die jouw beeld op de 

werkelijkheid veranderen, dat je uiteindelijk niet 
meer doorhebt wat je nou zelf nodig hebt.  

Als het lukt om dat te filteren en als je  
af en toe eens tijd voor jezelf neemt,  

kun je pas goed inzien hoe het  
met je gaat.’

ZORG VOOR 
GOEDE MENSEN 

OM JE HEEN  
‘Zowel voor een sportcarrière als in 

het dagelijks leven is het belangrijk om 
mensen om je heen te hebben die dicht 

bij je staan en die je vertrouwt. Zij kunnen 
je complimenten geven als je iets goeds 

doet, maar ook aangeven dat  
er verbeterpunten zijn. Dat is niet  

altijd even leuk, maar het  
helpt je wel verder in  

het leven.’

GA  
ALLEMAAL 
ZWEMMEN!

‘Deze kon natuurlijk niet ontbreken, 
haha. Maar voor iedereen die maar een 
beetje plezier haalt uit zwemmen wil ik 

zeggen: blijf het doen! Je bent met zwem-
men bij uitstek één met jezelf, niemand 
kan met je praten als je in het water ligt, 

je hoort geen muziek en er is geen 
afleiding van je telefoon. Het 

voelt puur en dat  
is genieten.‘
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Het Sportakkoord helpt   verenigingen 
         ook die van jou!

kunnen verenigingen weer naar buiten  
kijken.’
Ook Paul onderstreept dat belang van ver
enigingen om weer in balans te komen. 
‘Als een vereniging te weinig mensen 
heeft, als het bestuur verdeeld is, leden 
zich er niet veilig voelen, dan komt van 
inclusief sporten niets terecht. Als bij 
voorbeeld de sportkantine blauw ziet van 
de rook, of er wordt na de wedstrijd flink 
wat alcohol gedronken, dan is de sport 
ook niet echt gezond. De basis moet goed 
zijn. Dan kan sport leiden tot een gezon
dere levensstijl en dat is naast de inclusi
viteit het tweede belangrijke doel van het 
Sportakkoord.’
Een concreet voorbeeld waar de stuur
groep het groene licht voor heeft gegeven, 
is een project van trainingscentrum in  
Balance in Roelofarendsveen. Daar  
kunnen mensen lessen volgen om kennis 
te maken met verschillende sportvereni
gingen. ‘Het helpt mensen op weg naar 
een favoriete sport’, legt Paul uit. ‘Dan 
komen mensen erachter welke sport hen 
aanspreekt. Het helpt mensen te blijven 
bewegen en verlaagt de drempel om meer 
te sporten.’
Een ander voorbeeld: een project om de 
helpende hand te bieden aan ouders van 
kinderen die met jeugdzorg te maken krij
gen. ‘Die ouders hebben er baat bij er even 
uit te zijn. Waarom gaan ze niet zelf weer 

niet een beperking hebt. De stuurgroep 
beoordeelt projecten van verenigingen en 
stichtingen om mensen met een beper
king, fysiek of financieel, toch in beweging 
te krijgen. Het kan ook gaan om mensen 
die zelf al ondersteuning krijgen van een 
zorginstelling’, aldus Roy.
Kortom, mensen helpen die wat verder 
van de sport af staan. ‘De ijsvereniging 
vanuit Hoogmade is een project ingediend 
om eventueel samen met andere vereni
gingen in de gemeente met bepaalde 
schoolklassen naar Leiden te gaan om te 
schaatsen. De verenigingen hadden daar
voor niet de middelen. Dat is uit het Sport
akkoord gekomen. En het zou natuurlijk 
mooi zijn als de ijsverenigingen jonge  
leden aan de uitstapjes overhouden.’

NA DE LOCKDOWNS
Het is na corona niet makkelijk voor ver
enigingen om projecten in te dienen. De 
meeste clubs zijn druk met het opstarten 
na de lockdowns. Roy: ‘Alles begint weer. 
Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Die zijn 
lang niet geweest en je hoopt natuurlijk 
dat al die vrijwilligers weer terugkomen. 
Mensen achter de bar in de kantine, 
scheidsrechters, dat is soms best wel 
duwen en trekken. Daarbij wil het Sport
akkoord helpen, want die vrijwilligers zijn 
het fundament van de verenigingen. En 
pas als dat fundament weer in orde is, 

Deze Hier! spat ervan uit elkaar: de boodschap  
dat iedereen moet kunnen sporten! Omdat het  
zo’n belangrijke boodschap is, ook landelijk, geeft 
het rijk gemeenten geld voor een Sportakkoord.  
Zo’n akkoord steunt verenigingen in hun uitdaging 
om alle inwoners in beweging te krijgen. 

De tafeltennisvereniging Leimuiden 
zoekt geld voor een tafel, zodat 
mensen in een rolstoel kunnen blij

ven spelen. Het is slechts een voorbeeld 
uit de rij van projecten die door het Sport
akkoord mogelijk zijn gemaakt. Het geld 
voor deze projecten komt van het rijk.  
Het kabinet heeft dit drie jaar geleden  
besloten en de gemeenten hebben naar 
rato van het aantal inwoners middelen  
gekregen om sporten te bevorderen.  
In Kaag en Braassem coördineert De  
Driemaster de stuurgroep Sportakkoord. 
‘Dit is het derde en mogelijk laatste jaar 
van de bijdrage van het rijk’, stelt Roy  
Möllers, lid van de stuurgroep en van 
het bestuur van de Leimuidense voetbal
vereniging Kickers ‘69.

DICHTER NAAR DE SPORT 
Maar zo’n vaart zal het waarschijnlijk niet 
lopen, hoopt Paul Wiewel, coördinator 
Sportakkoord namens De Driemaster. ‘Ik 
weet niet wat het rijk gaat doen. Het is wel 
duidelijk dat het nieuwe kabinet groots wil 
inzetten op gezonder leven. En daar kan 
een verlenging van het Sportakkoord mis
schien wel onderdeel van zijn.’
Het eerste doel van het Sportakkoord is 
inclusiviteit, dat wil zeggen dat iedereen 
aan een sport kan deelnemen. ‘Ongeacht 
je geslacht, kleur, leeftijd, of je statushou
der bent, arm of rijk, of wanneer je al dan 
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Het Sportakkoord helpt   verenigingen 
         ook die van jou!

Tekst: Gijs Korevaar 
Beeld: Miranda Castelein 

Redactionele samenwerking

Sporten

sporten? Ze weten best waar ze baat bij 
hebben, maar ze hebben het te druk, geen 
geld. Maar als ze hun oude liefde op het 
sportveld weer oppakken, bloeien ze op. 
Dat geeft een positieve vibe in het gezin. 
Voor de lange termijn hoop je dat deze 
mensen lid blijven van hun club. Maar 
eerst moet je ze uit de zorggreep halen.’

HELPEN ALS JE WILT 
Zo is het Sportakkoord onderdeel van een 
veel grotere ontwikkeling van de laatste 
jaren: gezond leven en meer naar elkaar 
omkijken. Paul: ‘Neem dementie. Veel ver-
enigingen willen best wel iets doen voor 
dementerende ouderen. Maar hoe? Wat 
werkt, wat kan een sportvereniging doen, 
hoe helpen we meer mensen? Dat zijn  
vragen en problemen waar mensen mee 
zitten en waar wij als De Driemaster, maar 
ook als stuurgroep, misschien een handje 
bij kunnen helpen.’
Het subsidiepotje is eindig. Dit jaar is de 
derde ronde van projecten, waar vereni-
gingen voorstellen voor kunnen indienen. 
Mogelijk komt het rijk met een vervolg, 
maar dat is nog lang niet zeker. ‘Maar 
het mooiste is natuurlijk als de mensen 
blijven bewegen ook als het potje van het  
Sportakkoord leeg is. Kortingen op de 
contributie of een fysieke aanpassing. Als 
lid van een vereniging is er bij problemen 
meestal wel een oplossing te vinden.’

Dien je voorstel 
nog snel in! 

Het Sportakkoord is eigenlijk een subsidiepot van het 
departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 

gemeenten hebben allemaal een bijdrage gekregen – gerela-
teerd aan het aantal inwoners – om te besteden aan projecten 
die inclusief sporten promoten. Voor de verdeling van het geld 
heeft de gemeente Kaag en Braassem een stuurgroep in het 

leven geroepen waarin vertegenwoordigers van sportverenigin-
gen zitten. Paul Wiewel coördineert namens De Driemaster 

de activiteiten van de stuurgroep Sportakkoord. Het geld 
voor dit derde jaar is overigens nog niet op, dus vereni-

gingen kunnen nog voorstellen voor projecten bij de 
stuurgroep indienen. Neem voor meer informatie 

contact op met Paul:  
p.wiewel@dedriemaster.nu. 

Paul Wiewel en 
Roy Möllers
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Doe er je voordeel mee!
Wil jij eens kennismaken met (een andere) sport? Lees dan vooral 
verder. Deze verenigingen hebben een aanbieding die je niet mag 
missen! 

TAFELTENNIS- EN  
BADMINTONVERENIGING 
SMASH’70 - WOUBRUGGE
Onbeperkt badmintonnen voor volwas-
senen: elke donderdagavond voor slechts  
€ 160,- per jaar. Kinderen trainen mee 
voor slechts € 95,- per jaar.
www.bvsmash70woubrugge.nl

BASKETBALLVERENIGING 
DUNKINN -  
ROELOFARENDSVEEN
Kom basketballen bij de gezelligste  
vereniging van Kaag en Braassem. Van  
8 jaar tot recreant, iedereen is welkom!
www.dunkinn.nl

BILJARTVERENIGING DE 
SPORT - WETERINGBRUG
Zin om te komen biljarten? Nieuwe leden 
betalen het eerste jaar maar de halve  
contributie. www.bvdesport.nl

BILJARTCLUB HBC DUN 
KIJKEN - HOOGMADE
De biljartclub draait om biljarten, een 
praatje en nog veel meer. In De Barg in 
Hoogmade. Alle inwoners, in het bijzon-
der senioren, zijn welkom op dinsdag-, 
woensdag- of donderdagmiddag. Meer 
informatie: Bert Osborne, 06-2506 6310

DE IJSVERENIGING 
WOUBRUGGE
Wil je eens proberen of het schaatsen iets 
voor jou is? Kom de eerste drie lessen  
gratis meedoen.
www.ijsverenigingwoubrugge.nl

E.M.M.‘21 - 
ROELOFARENDSVEEN
Samen lekker voetballen, van jong tot oud, 
doe je bij E.M.M.’21. Bekijk alle clubactivi-
teiten zoals bijvoorbeeld de Mini Champi-
ons League, G-Sport en jeugdtoernooien 
op www.emm21.nl.

JEU DE BOULESVERENIGING 
DE BOEL DE BOULE - 
ROELOFARENDSVEEN
Beginners kunnen gratis deelnemen aan 
de cursus jeu de boule voor beginners. 
Die start in april op maandagavond of 
donderdagmiddag. Of speel gratis zes 
weken mee op de vrije speelmiddagen. 
www.jbvdeboeldeboule.nl

TAFELTENNISVERENIGING 
PLAY FAIR - LEIMUIDEN
Kom vier keer gratis meetrainen met de 
verschillende groepen. Op woensdagmid-
dag voor volwassenen, op vrijdagavond 
voor senioren en op zaterdagochtend 
voor de jeugd. www.ttv-playfair.nl

3 4 D B F G H 
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Vereniging

ZIT JOUW SPORT ER NET 
NIET BIJ?
Er zijn natuurlijk nog veel 
meer sportverenigingen in 
Kaag en Braassem. 
Kijk in de Hier! in de regio 
app voor een compleet 
overzicht.

JUDOVERENIGING SOTAI 
RENSHYU – LEIMUIDEN 
Wil je kijken of judo jouw sport is? Kom 
dan de eerste drie judolessen gratis  
proberen. www.sotairenshyu.nl

IJSCLUB NUT & VERMAAK – 
LEIMUIDEN
Wil je een keer komen kijken of skeeleren 
wat voor je is? In de hele maand mei kun
nen kinderen een gratis proefles krijgen. 
www.ijsclubnutenvermaak.nl

TURNVERENIGING  
ODI LEIMUIDEN
Kom drie keer gratis meetrainen om te  
kijken of turnen iets voor jou is! We  
bieden recreatiegym, selectieturnen en 
seniorenfit. www.odileimuiden.nl

TENNISVERENIGING 
WOUBRUGGE
Maak kennis met tennis, een fijne bui
tensport voor jong en oud. Check het 
aanbod voor introductietennislessen op  
www.tvwoubrugge.nl. 

Voordeel voor nieuwe leden,  
contributiekorting of gratis een  

paar proeflessen meedoen:  
niets staat een sportief 2022  

in de weg 

VOLLEYBALVERENIGING 
SETUMUP - LEIMUIDEN
Kom dit voorjaar drie keer gratis mee
trainen en zie of volleybal bij jou past.
www.setumup.n

SLOEPROEIVERENIGING 
HET SLOEPWEESJE - 
HOOGMADE
Sloeproeien op de mooie plassen van 
Kaag en Braassem. Je kunt het zelf zo 
zwaar maken als je wilt. Nieuwe leden 
kunnen vijf keer gratis meetrainen. Aan
melden kan via onze website of stuur een 
whatsappberichtje naar 068114 1853. 
www.sloepweesje.nl

ZWEM- EN POLOCLUB 
(Z&PC) ALKEMADE -  
ROELOFARENDSVEEN
Maak kennis met sterzwemmen, wed
strijdzwemmen, waterpolo of trimzwem
men en kom twee weken gratis mee
zwemmen. Nieuwe leden ontvangen het 
eerste kwartaal 50% korting op de contri
butie. www.zpcalkemade.nl
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Voor een rondetafelgesprek heb je inmiddels 
geen ronde tafel meer nodig. Een goede internet-
verbinding is all you need. Het gesprek ging  
over sport. Waarom moet sport gepromoot  
worden en wat doet de werkgroep van Stichting  
Sportpromotie Kaag en Braassem?

sportweek organiseert en daar bepaalde 
verenigingen voor wilt motiveren om mee 
te doen.’ Karel: ‘Heb je veel met sport en 
vind je het leuk om daarmee naar buiten 
te treden, dan ben je welkom. Ik vertegen-
woordig de verenigingen in Hoogmade, 
het zou inderdaad mooi zijn als we uit elk 
dorp iemand hebben die zijn dorp verte-
genwoordigt.’ Inge: ‘Je kunt ook denken 
aan iemand die een opleiding Sport en 
Bewegen doet of een andere opleiding 
met sport of evenementen. Het kost niet 
veel tijd en we zijn niet het hele jaar actief. 
We hebben ons piekmoment rondom de 
Sportweek.’ Renz: ‘Los van die doelgroep 
is het ook een kans voor mensen die  
ervaring hebben met sport of evenemen-
ten en nieuw zijn in de gemeente om een 
netwerk op te bouwen.’

STIMULERENDE PRIJS 
Volgend jaar is er weer een sportverkie-
zing. Wat betekent het om genomineerd 
te zijn voor zoiets als sporter van het jaar? 
Renz: ‘Het is leuk als je al op jonge leef-
tijd in het zonnetje wordt gezet vanwege 
je prestaties, op elk niveau. Zo’n prijs blijft 
je je hele leven bij.’ Dammes: ‘Het brengt 
je in beeld bij de rest van de omgeving. Ik 
weet nog dat autoracer Loek Hartog uit 
Hoogmade won, ik kende hem niet, maar 
door de verkiezing ben ik hem gaan vol-

Je kent de stichting wellicht van de  
lokale sportweek waarin je bij sportclubs 
aan allerlei activiteiten kunt meedoen. De 
clubs kunnen zichzelf op die manier mooi 
promoten. Maar Stichting Sportpromotie 
Kaag en Braassem houdt ook regelmatig 
de verkiezing van sporter van het jaar. Ze 
werd in 2010 opgericht met als doel om  
inwoners van de gemeente Kaag en Braas-
sem te stimuleren meer te gaan sporten; 
jong en oud, met of zonder handicap,  
autochtoon of allochtoon. Hóe ze 
dat doen, vertellen Marit van der Star,  
Karel Caron, Dammes van der Poel, Renz  
Rotteveel en Inge van der Hoorn.

ZIT JE MET EEN VRAAG? 
Waarom is de stichting belangrijk?  
Marit: ‘Sport stimuleren is belangrijk. 
Ook willen we verenigingen een podium  
geven. Daar willen we ze mee helpen en 
ze tijdens de sportweek ondersteunen 
met de organisatie van de activiteiten.’ 
Renz: ‘Daarnaast is het met name voor 
de jeugd belangrijk om genomineerd te 
kunnen worden als sporter van het jaar 
en daar misschien zelfs een prijs mee te 
winnen. Dit jaar organiseren we de verkie-
zing helaas niet, volgend jaar combineren 
we de sportjaren 2021 en 2022.’ Inge: ‘In  
eerste instantie organiseerden we  
alleen de sportweek, later ook de verkie-

‘ Er liggen nog  
genoeg kansen’

zing sporter van het jaar.’ Dammes: ‘We 
begonnen de sportweek de laatste jaren 
met Koningsspelen, een sportdag voor de 
SSBA-scholen, die we niet organiseerden, 
maar wel ondersteunden.’ Marit: ‘Er wordt 
in deze gemeente al veel gesport, de 
sportweek is daarom ook heel geschikt 
om eens bij een andere vereniging te  
kijken. Om te proeven van wat daar  
gedaan wordt. Daarnaast zijn we altijd 
op zoek naar andere zaken waarbij we 
verenigingen kunnen ondersteunen.’ 
Dammes: ‘Verenigingen zitten soms met 
vragen, misschien hebben andere wel de 
oplossing; die kunnen we koppelen. Bij 
grote vragen kunnen wij misschien een 
rol spelen.’ Inge: ‘Als er verenigingen zijn 
die denken dat we iets voor hen kunnen  
betekenen, dan mogen ze contact met 
ons opnemen.’

ALLE DORPEN  
VERTEGENWOORDIGD
Zoekt de stichting nieuwe leden? Renz: 
‘We kunnen altijd mensen gebruiken om 
ons netwerk uit te breiden.’ Inge: ‘Rijp-
wetering, Oude Wetering, Hoogmade, 
Roelofarendsveen en Leimuiden zijn  
vertegenwoordigd in deze groep, maar het 
liefst zien we dat alle dorpen vertegen-
woordigd zijn. Het is interessant om over-
al een netwerk te hebben. Zeker als je een 
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Tekst: Alice Bakker 
Redactionele samenwerking 

Stichting

gen.’ Karel: ‘Het is inderdaad belangrijk 
dat we andere mensen in beeld brengen, 
we kennen allemaal Femke Heemskerk en 
Kai Verbij, er zijn veel meer talenten.’ Inge: 
‘Ook al win je misschien niet, het is toch 
leuk dat je in de zaal zit met mensen als 
Joop Zoetemelk of Bob de Jong, die ook 
op het wereldpodium hebben gestaan.’ 
Karel: ‘Dat stimuleert zeker.’
Wat wil de stichting in de toekomst nog 
bereiken? Renz: ‘Het belangrijkste doel is 
nog meer jeugd aan het sporten krijgen en 
houden. Het is een trend dat sportvereni-
gingen steeds minder leden hebben, dat 
zien we hier ook. Inge: ‘Ik zou zeggen: niet 
alleen jeugd, ook volwassenen en dus ook 
ouderen.’ Karel: ‘De gemeente speelt daar 
ook een rol in, door te zorgen voor goede 
accommodaties, zodat er gesport kan 
worden en dat dat ook in de buurt kan. Het 
is daarnaast mooi als we de verenigingen 
nog meer betrokken kunnen maken bij 
onze stichting, korte lijntjes werken toch 
het makkelijkst.’ Dammes: ‘Er zijn ook 
steeds meer mensen met een migratie-
achtergrond waarvoor sporten minder  
gewoon is. Of mensen die sport niet kun-
nen betalen. Ik hoop dat we eraan mee 
kunnen helpen om bij iedereen meer  
bekendheid te geven aan het jeugdfonds 
sport en cultuur, die daar fondsen voor 
hebben. Er liggen nog genoeg kansen.’ 

DE STICHTING & CORONA  
Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem: ‘In de week van 
Koningsdag zijn wij gewend om de Sportweek, de Jeugd-
sportdag en de Sportverkiezing te organiseren. In 2021 was 
dat als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen al een 
week die er anders uitzag dan we gewend zijn. Sporten was 
in veel gevallen niet toegestaan, de Jeugdsportdag waar-
aan de meeste basisscholen in onze gemeente meedoen 
kon niet doorgaan en de Sportverkiezing vond alleen online  
plaats. Ook dit jaar gooit corona nog roet in het eten. Al in een 
vroeg stadium hebben de basisscholen laten weten dat zij 
het niet verstandig vinden om samen een Jeugdsportdag te 
organiseren. Bij een hoog aantal besmettingen zou deze dag 
niet kunnen doorgaan en het samenbrengen van honderden 
basisschoolleerlingen verhoogt het risico van het op elkaar 
overbrengen van het virus; met alle gevolgen van dien.’

DE SPORTWEEK
‘Ook het organiseren van de Sportweek leek ons niet verstan-
dig. Alle verenigingen en sportscholen hebben over het alge-
meen de mogelijkheid om gratis trainingen bij te wonen als je 
een nieuwe sport wil proberen. Verenigingen nu vragen om in 
de week van Koningsdag ook open trainingen te organiseren, 
gaan we dit jaar dan ook niet doen. Dat neemt niet weg dat 
wij iedereen willen stimuleren om te blijven bewegen. Dus, 
ben je door alle coronaperikelen minder gaan sporten: pak de 
draad weer op of ga onderzoeken welke sport of bewegings-
activiteit je leuk vindt. Sporten is gezond en helpt je om meer 
weerstand op te bouwen en minder snel ziek te worden.’

DE SPORTVERKIEZING
‘Ook de Sportverkiezing 2021 laten we dit jaar aan ons voorbij 
gaan. Er zijn te weinig voordrachten ontvangen om te kunnen 
spreken van een echte verkiezing. Dat is ook niet vreemd. In 
2021 hebben competities lange tijd stil gelegen en sporten 
was in georganiseerd verband lange tijd niet mogelijk. In 
2023 zullen we een gecombineerde sportverkiezing 2021-
2022 organiseren. Dan nemen we de voordrachten die we al 
hebben ontvangen zeker mee. De lezers van Hier! willen we 
vragen: houd met ons de prestaties van de sporters, teams 
en coaches in 2022 in de gaten en laten we met elkaar zor-
gen voor een mooi sportjaar. Zodat we op donderdag 20 april 
2023 weer een spetterende sportverkiezing hebben. Leuk de-
tail: Femke Heemskerk heeft al toegezegd om die avond de 
prijzen uit te reiken.
Ondanks het niet doorgaan van de sportweek en de sport-
verkiezing dit jaar hebben wij toch gemeend om samen met 
de redactie van Hier! in de regio opnieuw een themanummer 
rond sport, bewegen en gezondheid uit te moeten brengen. 
Zie dit themanummer vooral als bron van inspiratie om na 
een vervelende coronaperiode de draad weer op te pakken 
en lekker te sporten. Soms individueel, soms in vereniging-
verband, maar ga eropuit en ga bewegen!’

V.l.n.r.: Inge van der Hoorn, Karel Caron, Renz Rotteveel, 
Marit van der Star en Dammes van der Poel
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Kennismaken met...

Ook begeleidt Pauline (Pien) van der Hoorn je als voedings
consulente bij het sportvasten. Daarnaast is ze aankomend  
fysiotherapeut, waardoor ze nog beter begrijpt hoe je kunt trainen 
met fysieke belemmeringen. Pauline sportte in het verleden op 
hoog niveau. Ook haar werk draait vooral om sport. Zelfs toen 
ze in haar jonge jaren oppas was, zat ze niet alleen maar op de 
bank. ‘Die mensen hadden een sportschool. Op een dag mocht ik 
daar lessen vervangen en van het een kwam het ander.’
Wie bij Pien traint, kan rekenen op begeleiding op maat. ‘Ik ben er 
voor iedereen die een stok achter de deur nodig heeft of bijvoor
beeld herstellende is van een operatie. Ik begeleid ook mensen 
bij hun revalidatie, zodat je weer dingen kunt doen die je wil doen. 
Ik geniet van de progressie die iemand maakt.’ 

VAN SUIKER- NAAR VETVERBRANDING
Pauline is geschoold personal trainer en functionele houding
specialist. Met haar kennis kan ze specifieker helpen en biedt ze 
een totaalpakket: fittraining, training op maat, voedingsadviezen 
en in de nabije toekomst ook fysioconsulten. De mensen die bij 
haar sporten via de fitness-app, houdt Pien vooral op afstand in 
de gaten. ‘We hebben contact via WhatsApp of via de mail en 
eens per zes weken spreken we af om te wegen en te meten.’ Niet 
alleen begeleidt Pien je met sporten, ook met leefstijlinterventies 
en bij afvallen. ‘Ik ben erg enthousiast over sportvasten. Dat is 
een tienweeks programma waarbij je sport en vast en de switch 
maakt van suikerverbranding naar vet verbranding. Daarnaast 
werk ik samen met fit.nl in een speciale Pien voedingsschema’s-
app. Hierin kun je alles invoeren: doelen, leeftijd, gewicht en wat 
je niet lust. Daaruit rollen recepten op maat, kijkend naar leeftijd, 
gewicht en spieropbouw.’ 

Een personal trainer
Of je nu eens per week met een personal trainer  
wil sporten of zelf aan de slag gaat met een 
fitness-app, bij Pien Personal Training ben je  
aan het juiste adres. 

Pien Personal Training 
Leimuiden

www.pienpersonaltraining.nl 
 06-5213 5515

Starter in de regio!

YogaFit4You is een yogaschool voor onder meer zwangerschaps
yoga, yin yoga en yoga voor senioren. Met zwangerschapsyoga 
is Bianca de enige in Kaag en Braassem. ‘Yoga tijdens je zwan
gerschap houdt je lichaam soepel en sterk. Het geeft je rust  
wanneer je lichaam verandert’, vertelt Bianca. ‘Na de bevalling 
kun je terecht voor Mama Fit Yoga, een les waarbij je werkt aan je 
fysieke herstel, kracht en stabiliteit.’
Niet alleen (aanstaande) moeders kunnen bij Bianca terecht. Ze 
geeft ook yin, hatha en restorative yoga. ‘Yin yoga is een zachte, 
langzame, meditatieve vorm van yoga. Hatha is de traditionele en 
een actievere vorm van yoga. Restorative yoga betekent letterlijk 
‘herstellende yoga’, waarbij je het zelfherstellende vermogen van 
je lichaam aanspreekt; bijvoorbeeld na een burnout of ziekte.’

YOGA OP EEN STOEL 
YogaFit4You nodigt ook senioren uit om naar Leimuiden te  
komen, voor de speciale seniorenyoga. ‘Als je ouder wordt is het 
belangrijk dat je ook flexibel blijft’, aldus Bianca. ‘Er zijn senioren 
die best yoga willen doen, maar opzien tegen liggende oefening 
op de mat. Ook ervaren ze de aanwezigheid van jongere deelne
mers als een drempel. In deze les houd ik rekening met ieders 
mogelijkheden en er zijn eventueel stoelen aanwezig waarop de 
oefeningen kunnen worden gedaan.’
De yogalessen die Bianca geeft, zijn kleinschalig met groepen 
nooit groter dan acht personen. ‘Door persoonlijke aandacht en 
door te letten op ieders houding geef ik iedereen de ruimte om 
in rust en stilte te ontspannen. Er zijn al prikkels genoeg in ons 
leven. Rustige achtergrondmuziek ondersteunt dit proces.’ 
Benieuwd naar de yogaschool? Bianca nodigt je uit voor een  
gratis proefles.

Klein-
schalige 
yoga-
lessen 
Bianca Hofman is voor yoga liefhebbers  
geen onbekende in Kaag en Braassem.  
Zij kreeg de kans om een ruimte te huren  
bij Studio Chicaro in Leimuiden. YogaFit4You 
was geboren.

YogaFit4You 
Leimuiden

www.yogafit4you.nl 
06-4456 4970
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Tekst: Meg van der Hoorn
Redactionele samenwerking

Sporten

clubs of verenigingen. Zodat het sporten 
of bewegen een blijvend onderdeel van 
hun leven wordt. Ook kun je bij het sport-
bedrijf terecht als je een sport niet kunt 
betalen. Manon: ‘Wij zijn intermediair voor 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Iedereen 
moet kunnen sporten, dat is het idee er-
achter. Wil jouw kind graag sporten, maar 
lukt dit fi nancieel niet, dan kun je als ou-
ders contact opnemen. Wij denken mee 
en doen dan een aanvraag bij het jeugd-
fonds. Wordt de aanvraag goedgekeurd, 
dan betaalt het jeugdfonds de contributie. 
Zo kunnen ze toch meedoen.’

ballen, maar onbewust leert hij of zij aller-
lei motorische vaardigheden. Ook houden 
gymdocenten van de basisscholen tests 
om te zien of de algemene motorische 
ontwikkeling goed verloopt. Wij krijgen 
daar dan een anoniem rapport van. Op 
die manier weten we waar we hoger op 
in moeten zetten.’ De naschoolse activi-
teiten worden betaald vanuit het lokale 
sportakkoord Kaag en Braassem.

MEER KINDEREN 
Maar er is meer. De sportcoaches geven 
– in samenwerking met Tom in de Buurt 
en de Driemaster – ook fi etslessen aan 
statushouders. ‘Daar bleek veel behoef-
te aan te zijn. En op 9 maart starten we 
met SuperFitKids. Dat is een project voor 
kinderen met overgewicht én voor 
kinderen in de jeugdzorg, die de drem-
pel om te starten met sporten of aan te 
sluiten bij een club of vereniging te hoog 
vinden. Dit gaat via jeugdhulporganisatie 
GO! voor jeugd. Onzekerheid, (faal)angst, 
gedragsproblemen… Het kan allemaal 
belemmerend werken.’ 
Zowel de kinderen met overgewicht als 
deze laatste groep gaan vijftien weken 
sporten. Ze krijgen in die weken spelen-
derwijs les over voeding. De sport-
coaches van Sportbedrijf Kaag en Braas-
sem werken hiervoor samen met onder 
meer de voedingsdeskundigen van Dieet 
voor Jou en GO! voor jeugd. Na afl oop 
van de lessenreeks kunnen ze eventu-
eel doorstromen naar bestaande sport-

Schaatsen, badmintonnen of Zumba-les: in Kaag en 
Braassem is de sportkeuze reuze. Zie je door alle bomen 
het bos niet meer? Sportbedrijf Kaag en Braassem helpt 
jou, maar ook kinderen bij wat het beste bij hen past. 
Want bewegen is essentieel voor een vitale gemeente.

Het sportbedrijf exploiteert en beheert 
onder meer (sport)accommodaties en 
helpt inwoners met het zoeken van een 
juiste sport. Daarnaast vraagt de gemeen-
te het bedrijf om advies als het om sport 
of beweging gaat. Zoals bij de ontwikke-
ling van het Sportpad in Roelofarends-
veen. Manon van der Meer (27) is hoofd 
van de afdeling sportstimulering binnen 
Sportbedrijf Kaag en Braassem. Ze houdt 
zich bezig met de verenigingen, maar ook 
met mensen die op zoek zijn naar een 
sport die echt bij hun past. ‘We hebben 
het niet alleen over sport maar ook over 
bewegen. Hoe kunnen we alle inwoners 
van de gemeente in beweging krijgen? Dat 
is de vraag waar ik me vooral mee bezig 
houd,’ aldus Manon.

SPORTCOACHES
‘Op dit moment zijn we nog aan het 
ontwikkelen. We hebben vier sport-
coaches in dienst, die stuk voor stuk een 
activiteit aanbieden. Zo is er de Sport-Mix 
voor kinderen in de basisschool leeftijd. 
Dat is bedoeld om kinderen in acht 
weken tijd vier verschillende sporten te 
laten uitproberen.’
De sportcoaches focussen zich voor-
namelijk op de jeugd tot en met twaalf 
jaar. Zij kijken onder meer naar de motori-
sche ontwikkeling van kinderen. Dat doen 
ze door bij alle scholen in de gemeente 
een naschoolse activiteit aan te bieden. 
Manon: ‘Dat noemen we Multi-Sport. Voor 
een kind is dat een uurtje lekker basket-

Help! 
Welke sport past bij mij?

Meer over het jeugdfonds
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan 

helpen bij de contributie, met een 
maximum van € 225 per jaar. Is de 
contributie € 160, dan mag je het 

restant gebruiken voor de aanschaf 
van sportkleding of -attributen. De 

vergoeding geldt ook voor zwemles, 
voor kinderen vanaf vijf jaar. 

De bijdragen worden niet gestort 
aan de ouders, maar rechtstreeks 
aan de sport- of cultuurinstantie.
Een aanvraag doen? Dat kan via 

GO! voor jeugd of ga voor meer infor-
matie naar het spreekuur van de 
Papierwinkel van de Driemaster 
(www.dedriemaster.nu). Tussen-

personen kunnen terecht op 
www.allekinderendoenmee.nl.
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samenwerking ontstaan tussen Training in Balance, de Driemas
ter en Sportbedrijf Kaag en Braassem.’ Om mee te doen met het 
programma moet je straks een kleine bijdrage betalen. Martijn: 
‘Dat maakt ook dat je je commitment geeft, om echt mee te doen. 
Het is niet vrijblijvend.’

WERKEN AAN DE KEUKENTAFEL 
De doelgroep voor Start Up! is de ‘gewone mens’, iedereen die 
met sporten wil beginnen. ‘In een kleine groep ga je sporten 
met als doel gezonder te worden, maar ook het sociale aspect 
telt mee’, aldus Martijn. ‘Sommige mensen hebben lang op de 
bank gezeten. Ik zie dat zij het lastig vinden om de motivatie te  
vinden en hun gezondere levensstijl weer op te pakken. Ook 
zijn er veel mensen in een isolement geraakt. Sporten is een 
uitlaatklep, maar ook een bezigheid waarbij je mensen ontmoet 
en verbondenheid vindt.’ Als fysiotherapeut zag hij de afgelo
pen tijd veel mensen die door het werken aan de keukentafel  
houdingsproblemen hadden, maar ook mensen met een alge
heel verminderde conditie. ‘Aan de ene kant zagen we de laatste 
tijd minder mensen door uitgestelde operaties en minder sport
blessures, aan de andere kant juist meer, omdat men dus geen 
goede werkhouding had en dacht dat thuiswerken van korte duur 
zou zijn. Het lijf is het niet meer gewend, spieren en pezen wer
den minder belast omdat er veel minder gesport werd. Nu alles 
weer een beetje terugkomt, zien we allebei: de algehele conditie 
is bij veel mensen nog niet op peil.’ Starten met sporten in een 
omgeving waar ook fysiotherapie aangeboden wordt is volgens 
hem mooi meegenomen. ‘Lopen mensen ergens tegenaan, dan 
kunnen we dat gelijk tackelen. We hebben de expertise hier in 
huis, verenigingen zijn veelal bemand door vrijwilligers. Die willen 
we, als dat nodig is, ondersteunen of adviezen geven.’ 

SOCIALE UITLAATKLEP
Van sporten word je vitaler en zelfverzekerder en Evelien is erop 

Nieuwe initiatieven om te gaan (beginnen met) sporten

Starten met sporten: veel mensen hebben geen idee hoe 
ze dat aan moeten pakken. Reden voor Training in Balance 
om een laagdrempelig sportprogramma op te zetten.  
Met Start Up! wil in Balance mensen in beweging zetten.

11 mei gaat de eerste groep van start. Evelien Heemskerk is 
trainer en yogadocent bij Training in Balance, Martijn Hartog  
fysiotherapeut en manueel therapeut bij Fysio in Balance. De 
combinatie van sport en fysio in hetzelfde pand is volgens de 
twee ideaal voor Start Up! ‘In Balance staat voor gezond bewe
gen. Met dit nieuwe programma willen we je laten voelen wat je 
traint met welke beweging en er een diepere laag in aanbrengen. 
Binnen het programma worden meerdere sporten aangeboden, 
maar ook bijvoorbeeld mindfulness. En je krijgt informatie over 
voeding. Dat we fysiotherapieexpertise in huis hebben, daar kun
nen deelnemers én verenigingen van meeprofiteren.’

KIEZEN UIT VERENIGINGEN
‘Ik merk dat nog steeds veel mensen het lastig vinden de drem
pel over te gaan om te gaan sporten’, vertelt Evelien. ‘Ze bewe
gen vaak wel, maar sporten is echt iets anders. Ik bedacht een 
programma, bedoeld voor volwassenen die een beetje motivatie 
nodig hebben. Vanaf 11 mei gaan zij tien weken lang, laagdrem
pelig aan de slag met sport. Ze trainen bij ons, krijgen workshops 
over voeding, diëtiek, mindfulness en positieve gezondheid en 
gaan op bezoek bij twee verenigingen om te kijken welke sport 
het best bij hen past. Welke verenigingen dat zijn, dat laat ik van 
de groep afhangen. Het is maar net waar hun interesse naar  
uitgaat.’ 
Omdat ze dit programma low budget wilde aanbieden, ging  
Evelien op aanraden van Martijn naar de gemeente. ‘Ik las iets 
over het sportakkoord’, vertelt Martijn. ‘De Driemaster heeft 
vanuit gemeente Kaag en Braassem de rol om partijen samen 
te brengen en daar is budget voor.’ Evelien: ‘Paul Wiewel van de 
Driemaster was ook direct enthousiast over mijn plan. Hij vond 
het een fijn idee dat ik met een eigen initiatief én een kant-en-
klaar programma langskwam. Om de kosten te drukken is het 
fijn dat zij een helpende hand bieden. Dit betekent dat Start 
Up! voor veel meer mensen bereikbaar wordt. Er is een mooie  

De drempel   is laag
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Tekst: Alice Bakker. 
Beeld: Miranda Castelein

Redactionele samenwerking

Sporten

gebrand om dat aan mensen die niet of nauwelijks sporten te 
laten zien. ‘Sport is emotie: euforie, ontspanning of zelfs frustra-
tie. Je kunt er alles in kwijt en het is ook nog eens een sociale 
uitlaatklep. Ik wil hen laten inzien wat het belang van sporten is 
voor je gezondheid, de mensen uitdagingen bieden en doelstel-
lingen meegeven. De bedoeling van Start Up! is om meer mensen  
bekend te maken met hoe ze het beste kunnen sporten en wat  
bij ze past. Daarom betrekken we er ook verengingen bij. Hier  
bij in Balance gaat de groep trainen met eGym.’ 
Binnen een uur trainen, douchen en koffiedrinken, staat op de 
website van in Balance over eGym, een efficiënt programma dat 
veel mensen zal aanspreken. Het is een cirkel ven fitnestoestel-

len waarbij je start met een krachttest. Op basis daarvan wor-
den de toestellen automatisch afgesteld op het niveau van de  
deelnemer. ‘Zo weet je of je in de juiste houding traint en met de 
juiste belasting. Dat maakt het ook geschikt voor mensen die 
starten met sporten.’ Waarom in Balance met zo’n programma 
komt? ‘Het past bij ons bedrijf’, aldus Martijn. ‘Sportscholen 
hebben het imago dat je er aan gewichten trekt en duwt. Niet 
voor niets noemen wij ons daarom een trainingscentrum waar je 
verantwoord sport en waar iedereen, op elk niveau terechtkan.’  
Evelien: ‘Ik ben benieuwd of mensen zich in dit verhaal herken-
nen en graag mee willen doen met ons programma. Ze mogen 
mij mailen voor meer informatie. evelien@in-balance.me

De drempel   is laag
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Calisthenics beoefenen  
in de buitenlucht
Sinds eind 2021 zijn er toestellen voor het beoefenen 
van calisthenics op de Meerkreuk in Oude Wetering. 
Initiatiefnemer Koen Castelein van buitensport bedrijf 
Back to Basic zag gelijksoortige toestellen in zijn toen-
malige woonplaats Amsterdam en wist dat dit voor 
Kaag en Braassem ook een goed idee was. 
Koen: ‘Calisthenics is streetworkout, een vorm van spor-
ten, waarbij je het eigen lichaamsgewicht als weerstand 
gebruikt. Het doel van calisthenics is jezelf sterker maken 
qua kracht en conditie. De bekendste oefening is pull-ups, maar 
het is meer dan dat, het zijn oefeningen aan stangen, je optrek-
ken en er is een zachte ondergrond waar je oefeningen op kunt 
doen.’ Voor de plek heeft hij verschillende opties voorgelegd. 
‘Het park aan de Meerkreuk leek ons het beste en dat was de  
gemeente met ons eens. Het is openbaar toegankelijk en 
er kan op een laagdrempelige manier gesport worden.’ De  
toestellen worden nu al gebruikt, maar zijn volgens Koen 
eigenlijk in de verkeerde tijd van het jaar geplaatst. 23 april 
wordt de plek daarom nog officieel geopend. ‘Buiten sporten 
is voor veel mensen seizoensgebonden. In Amsterdam is het 
heel populair, ik verwacht dat het vanaf het voorjaar, als het 
buitensportseizoen in volle gang is, ook in Kaag en Braassem 
omarmd wordt.’

Beweegroutes op straat 
Altijd kunnen sporten en bewegen, ook als de sportscholen 
en verenigingen dicht zijn. De Driemaster vroeg Manon van 
der Meer, hoofd afdeling sportstimulering van Sportbedrijf 
Kaag en Braassem, mee te denken over beweegroutes. Dit 
zijn korte routes in de wijk, met sportoefeningen, waarbij je 
gebruikmaakt van stoeptegels of straatmeubilair. 

Manon: ‘Ze zijn er nu nog niet, maar de oefeningen die we 
willen gaan uitwerken zijn bedoeld voor laagdrempe-

lig trainen. Je traint er je motorische vaardighe-
den mee, zoals coördinatie, kracht en uithou-

dingsvermogen.’ 
Als voorbeeld noemt ze een oefening met 

zitten en staan bij bestaande bankjes. 
Of een slingerroute met paaltjes bij 
een basisschool. ‘Zo maken we een 
gezonde, beweegvriendelijke leefom-
geving, die mensen stimuleert en uit-
daagt om te bewegen, te spelen en te 
sporten. Bewust en onbewust. Waar 
we dit gaan realiseren, weten we nog 
niet. We zijn op zoek naar ideeën en 

locaties in de hele gemeente. Weet je 
een goede plek, neem dan gerust con-

tact met mij op.’ 
sportstimulering@sportbedrijfkaagen-

braassem.nl

En er is meer…

Op de foto zie je 
drie van de vijf 
sportcoaches van 
Kaag en Braassem: 
Manon van der Meer, 
Luc van der Lem en  
Djordy Strijk.
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Bedrijf

Sport is verweven in het DNA van Ploeg 
kozijnen. HR-manager Rob Opdam  
vertelt: ‘Veel van onze medewerkers heb-
ben iets met sport. Bij de werving van 
nieuwe collega’s is sportiviteit voor ons 
een echte pre. Je hoeft natuurlijk geen 
topsporter te zijn, maar het gaat om een 
bepaalde drive die je bij sportieve mensen 
terugziet: gaan voor het beste resultaat. 
Dat is het type werknemer dat wij zoeken. 
We stimuleren onze medewerkers om 
meer te bewegen, voldoende te ontspan-
nen en de werk-privébalans op orde te 
hebben. We hebben een fietsplanregeling, 
waarmee je met belastingvoordeel een 
fiets kunt aanschaffen. Daarnaast zijn 
we aangesloten bij Bedrijfsfitness Neder-
land, waarmee je met financieel voordeel 
kunt sporten. Deze dingen zijn opgeno-
men in het Ploeg Gezondheidsplan, dat 
ook ingaat op een goede werkhouding 
en gezonde voeding. Zo zorgen we bij-
voorbeeld voor vers fruit op het werk. We  
organiseren ook regelmatig een vrij-
blijvend preventief medisch onderzoek 
voor medewerkers waaruit een gezond-
heidsadvies volgt. Het is aan henzelf om 
daar wel of niet iets mee te doen. Door 
mensen bewuster te maken van hun  
levensstijl streven we naar fitte en  
gezonde medewerkers, die het op het 
werk naar hun zin hebben. Daarom  
helpen we mensen met het plannen van 
hun werktijden om beter in balans te zijn. 
Zo hielpen we een collega om zijn uren 
flexibeler in te delen door te zeggen: ‘Heb 
je vanavond iets te doen? Nee? Dan gaan 
we nu een uurtje fietsen en werk je van-
avond nog wat.’ Je bewust worden van 
lichamelijke inspanning betekent geeste-

lijke ontspanning. De collega’s praten 
onderling open over gezond leven en  
bewegen en het delen van succes verhalen 
motiveert elkaar. En we kijken naar wat 
we nog meer kunnen op het gebied van 
gezondheid en vitaliteit. Preventie is daar-
van ook een onderdeel. Dat is voor de 
medewerker fijn, maar ook voor ons als 
werkgever. Als iedereen op de juiste plek 
zit en zich fysiek en mentaal sterk voelt, 
dan presteren de medewerkers én het  
bedrijf beter.’

DE KNOP OM 
Frans Bierman (60), Calculator Particulie-
ren, zette een knop om en paste zijn levens-
stijl aan. ‘Ik besefte dat ik vaak moe op de 
bank plofte. Het zette me aan het denken. 
Ik ben opa van zes kleinkinderen, maar 
geen oude man. Ik begon met fietsen naar  
kantoor. De eerste keer viel die vijftien  
kilometer wel tegen, maar hoe vaker ik 
het deed, hoe korter de afstand leek te 
worden. Op de dagen dat ik thuiswerk 
en in het weekend ben ik nu in de sport-
school te vinden. Ik doe een uur intensief 
cardio. Daarvoor maak ik gebruik van  
Bedrijfsfitness, waardoor ik voordelig 

een abonnement heb kunnen afsluiten. 
Bij elkaar sport ik zo’n 8,5 uur in de week. 
Het bewegen doet me heel erg goed. Ook 
als ik er even geen zin in heb, dan ben ik 
achteraf toch blij dat ik het gedaan heb. 
Naast meer bewegen let ik ook op wat ik 
eet. In combinatie met het sporten ben ik 
ruim twintig kilo afgevallen en ik voel me 
veel energieker. Voor mijn werk zit ik veel, 
daarom wandel ik ’s middags een stuk 
met collega’s. Gezond leven is een open 
onderwerp bij Ploeg. Ik voel me gesteund 
door mijn collega’s, daardoor is het vol-
houden makkelijker. Na een dag werken 
ben ik niet meer zo moe als vroeger, maar 
stap ik met veel plezier weer op de fiets 
naar huis.’

Tekst: Yvette Hoogenboom 
Redactionele samenwerking Samen gaan voor het 

beste resultaat
Zit je lekker in je vel, dan presteer je beter. Ook op je werk. 
Ploeg kozijnen stimuleert en ondersteunt de medewerkers 
bij een gezonde levensstijl. Een win-winsituatie  
voor iedereen.

Ook werken bij Ploeg kozijnen?  
Bekijk de vacatures op de website.
www.ploegkozijnen.nl/werkenbij  

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

Rob Opdam  
tijdens  
het strand - 
fietsen

Frans Bierman op 
de crosstrainer
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Jareth van der Weijden (19) uit Woubrugge 
speelt para-badminton bij s.v. ROAC. Daarnaast 

doorloopt hij een NOC/NSF-traject op  
topsportcentrum Papendal met één groot doel: 

de Paralympische Spelen halen. Hier! sprak hem 
over zijn jeugd, zijn ontwikkeling als persoon en 

zijn ambitieuze doelen voor de toekomst. 

‘Wedstrijden  
tegen mensen 

zonder beperking  
maken me alleen 

maar sterker’
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Tekst: Tristen Muller
Beeld: Miranda Castelein 

Sporter

Opgroeien met  
een beperking is lastig 
Zuurstoftekort bij je geboorte, met als 
gevolg een hersenbloeding waar je 
linkszijdig spasme aan overhoudt; het 
is niet niks. Om Jareths been zit op dit 
moment een spalk die hem helpt met 
lopen. Hoewel Jareth in zijn jeugdja-
ren weinig merkte van zijn beperking,  
veranderde dit tijdens zijn puberteit.

Jareth: ‘Ik volgde toentertijd speciaal 
onderwijs, omdat ik veel therapieën 
nodig had. Je hebt door dat je minder 
kunt dan anderen en dat is lastig te  
accepteren. Met judo won ik geen toer-
nooien van mensen zonder beperking 
en dat kon ik niet uitstaan. Het was een 
zware periode voor mij, maar ook een 
periode waarin ik veel heb geleerd.’ 

Badminton zorgde  
voor de ommekeer 
Jareth besloot te stoppen met judo en 
op zoek te gaan naar een andere uitda-
ging. Het werd uiteindelijk badminton. 
Dat bleek een schot in de roos. 

Jareth: ‘Mijn eerste potjes speelde ik 
bij Smash’70 in Woubrugge, waar wij 
op dat moment net naartoe waren  
verhuisd. Op aandringen van mijn  
fysiotherapeut ging ik in 2017 naar 
een talentendag van het NOC/NSF.  
Eigenlijk zag ik dit gewoon als een 
leuk uitje, totdat ik opeens gescout 
werd. Dat kwam als een enorme ver-
rassing en zorgde ervoor dat er een 
knop omging in mijn hoofd. Ik besefte 
dat ik niet anders was dan anderen 
en dat het leven genoeg kansen bood. 
Dat het belangrijk is dat je een leven 
met een beperking leert accepteren en  
plezier haalt uit wat je doet. Want dat is 
natuurlijk altijd het allerbelangrijkst. 
Zo zie je maar dat sport je zowel fysiek 
als mentaal door een zware periode 
kan helpen. ‘Kan niet’ bestaat niet en 
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Helaas kan ik door de strakke planning 
wel steeds minder aanwezig zijn in de 
Rip, maar dat hoort er nu eenmaal bij.’ 

Het traject naar de  
Paralympische Spelen 
Hoe Jareths week op Papendal er op 
dit moment uitziet? Doordeweeks ligt 
de focus vol op de sport en zijn studie.  
Iedere dag zit volgepland met trainin-
gen en studie-uren. 

Jareth: ‘En dat is best pittig. Een goe-
de planning is dus van groot belang.  
Gelukkig hebben we op Papendal een 
studiebegeleider die je hierin onder-
steunt. Ook op school wordt er door de 
topsportcoördinator rekening gehou-
den met je trainingsuren. In het week-
end ben ik thuis in Woubrugge, waarbij 
ik meestal de zaterdag aan mijn huis-

je moet het altijd proberen. 
Dat is een van mijn levens-
motto’s. Ik hoop later men-
sen met een beperking zelf te  
mogen helpen op dit gebied, 
zoals mijn ouders dat ook  
altijd bij mij deden.
Na die talentendag is het snel 
gegaan. Vanaf 2018 ben ik 
para-badmintontoernooien 
gaan spelen en gaan trainen 
bij oud-wereldkampioen en 
huidige bondscoach Ilse van 
de Burgwal. Met als hoogte-
punt tot nu toe mijn Neder-
lands kampioenschap.’ 

In de running voor 
een Olympisch ticket 
De laatste jaren speelt Jareth 
competitie bij omniveren-
ging s.v. ROAC en traint hij 
doordeweeks op topsport-
centrum Papendal. Met 
als doel: een paralympisch  
ticket binnenhalen. 

Jareth: ‘Ik ben erg blij dat ROAC mij de 
kans gaf om me verder te ontwikkelen. 
De manier waarop ik daar ontvangen 
werd, zal me altijd bijblijven. Ik heb 
me er ook vanaf het begin op m’n ge-
mak gevoeld. Een bijkomend voordeel: 
competitie spelen tegen mensen zon-
der beperking maakte me alleen maar 
sterker.
In juni 2020 kreeg ik de uitnodiging om 
naar het topsportcentrum Papendal te 
komen. Mijn eerste reactie was duide-
lijk: ‘Ik zie wel hóe ik het ga doen, maar 
ik ga het sowieso dóen!’ En zo heb ik in 
drie weken tijd mijn hele leven omge-
gooid. Nieuwe school, nieuwe stad – ik 
ga nu naar school in Arnhem: dat was 
wel even een omschakeling. Inmiddels 
ben ik gewend aan het ritme en merk 
ik dat het een goede keus is geweest. 

werk zit of wat uren werk in 
de plaatselijke Spar. Want de 
toernooien moeten natuur-
lijk ook betaald worden, hè.’ 
‘Mijn focus ligt vol op de 
toekomst, met hopelijk als 
hoogtepunt deelname aan 
de komende Paralympische 
Spelen. Of die erna. Ik hoop 
over twee jaar al Olympisch 
deelnemer te zijn. Daar ga 
ik volledig voor. De groot-
ste kans ligt bij het mixed 
couple-onderdeel. Ik speel 
met iemand die op hetzelfde 
moment het traject is gaan 
volgen als ik. Als we Parijs 
weten te halen, ben ik super-
trots. Mocht het niet lukken, 
kan de focus altijd nog op 
2028, waarbij ik me ook op de 
dubbel en singel ga richten. 
Ik kijk in ieder geval erg uit 
naar de komende wedstrij-
den en ga er alles aan doen 
om het beste eruit te halen!’

De aandacht kan  
altijd nog beter
Vorig jaar werd Jareth verkozen tot de 
beste para-sporter van de gemeente 
Kaag en Braassem. Volgens hem zijn 
we op de goede weg wat betreft aan-
dacht voor para-sporten, maar kan het 
altijd nog beter. 

Jareth: ‘Ik vind het goed dat onze  
gemeente er aandacht aan besteedt. En 
ook de NPO zond veel uit van de laatste 
Paralympische Spelen. Maar we zijn 
er nog lang niet. Ik ben heel blij met 
de sponsors die ik nu heb, maar meer 
is altijd welkom. Ik hoop dat er een  
ontwikkeling gaat plaatsvinden de  
komende tijd. Dan ga ík er in de  
tussentijd alles aan doen om zo goed 
mogelijk te presteren!’

‘‘Kan niet’ bestaat niet 
en je moet het altijd 

proberen.  
Dat is een van mijn  

levensmotto’s’
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Waarom Nieuwe Wetering?
‘Ik woon hier mijn hele leven al. Tot mijn 18e verkocht ik  
bloemen in de buurt en ik heb het altijd goed kunnen vinden 
met de mensen in ons kleine dorp. We hebben hier een goede 
kwaliteit van leven, kennen weinig herrie of vernielingen en het 
is er niet te druk. Ondanks dat ik een sociaal persoon ben en 
graag onder de mensen kom, is rust om je heen erg fijn.’ (1)

Elkaar gedag zeggen
‘Tegenwoordig focus ik me volledig op krachttraining, maar 
vroeger was een van de fijnste momenten van de dag het hard-
lopen door de polder. Zeker in de zomer kom je onwijs veel 
wandelaars tegen. Die je stuk voor stuk begroeten, zoals dat 
hoort in een dorp waar bijna iedereen elkaar kent. (2)
Ik heb mezelf de afgelopen twee jaar ontwikkeld als personal 
trainer. Ik volgde daarvoor verschillende opleidingen en deed 
ook in de praktijk veel ervaring op. Vooral met gemotiveerde 
mensen. Als je laat zien dat je iets wilt, dan sta ik voor twee-
honderd procent achter je. Ik coach ook echt op levensstijl en  
mentale gezondheid. Zelf ben ik vrij extreem in mijn voeding-
keuzes. Ik probeerde verschillende voedingsstijlen, van vegan 
tot keto. Afgelopen jaar hield ik zestien weken het ‘36 eggs a 
day’-diet vol. Puur om te kijken wat dat met mijn lichaam doet 
op lange termijn. Zie het als een hobby.’

Hoogspanningsmasten  
‘Wel jammer is dat er in Nieuwe Wetering geen winkels of uit-
gaansgelegenheden zijn. Sinds de school weg is, heeft het dorp 
eigenlijk geen plek meer waar mensen bij elkaar komen. Verder 
vind ik dat we als bewoners het dorp mooi netjes houden. Als 
er iets is waar ik niet tegen kan, zijn het wel blikjes en verpak-
kingen die klakkeloos overal worden neergegooid. In Nieuwe 
Wetering moet je gelukkig goed zoeken wil je dat vinden. (3) 
Van schone straten naar schone lucht is een klein bruggetje Al 
een lange tijd staan er in de polders hoogspanningsmasten die 
een controverse hebben veroorzaakt bij de bewoners. Zelf heb 
ik er alleen last van gehad als ik met Bluetooth-oortjes onder de 
masten doorliep. Maar ik begrijp dat het gevoel van straling een 
vervelende gedachte kan achterlaten.’(4)

Discipline kun je leren
‘Qua gezondheid intrigeert het me dat iedereen een ander lichaam 
heeft, met een andere handleiding. Ik wil lezers een houvast 
meegeven: laat je niet gek maken en begin gewoon met wat je 
al weet. Kappen met alcohol, op tijd slapen, geen vette zooi en 
meer groenten. Als je het echt wilt, start je vandaag. Discipline 
wordt niet aangeboren, maar kun je echt leren!’ (5)

Sem Bouwmeester (23) werkt als personal  
trainer. Hij is geboren en getogen in Nieuwe 
Wetering en woont daar nog steeds 

 3

Mijn Kaag & Braassem

1

5

4

2

H2 Mijn KenB Sem bouwmeester JH.indd   31H2 Mijn KenB Sem bouwmeester JH.indd   31 21-03-2022   16:5421-03-2022   16:54



32

Hoe houd je je
vereniging  levend?

langrijkste: het invullen van de nieuwe posities in het bestuur.’ Er 
werd besloten om een bestuur van zeven leden te vormen. ‘Het is 
een mooie mix geworden tussen jong en oud. Het is goed als er 
wat meer ervaring bij zit en je dat combineert met nieuwe, frisse  
gezichten. Ieder heeft zijn eigen kennis en kwaliteiten, dus dat 
gaat heel goed. Ik ben blij dat ik voorzitter ben geworden.’

GROTE GLIMLACH
Bestuurslid zijn bij een club klinkt als veel werk, maar MMO  
probeert de werklast goed te verdelen. ‘We proberen het vrijwilli
gerswerk bij MMO zo goed mogelijk te verspreiden over de leden. 
Het moet leuk en klein blijven, dan blijven je vrijwilligers enthou
siast. Als je te veel bij één iemand in de schoenen schuift, dan 
is de kans groter dat hij of zij ermee stopt. Het werk spreiden en 
zorgen dat het leuk blijft, dat is wat ik elke vereniging zou aan
raden.’ 
MMO heeft de gehele accommodatie in eigen beheer. ‘Alles  
houden we in stand door hulp van vrijwilligers. Ze zijn enorm be
langrijk en zonder hen kun je een vereniging niet laten draaien. 
Dus zorg dat iedereen het plezier erin houdt en betrokken blijft bij 
de club. MMO is een kleine vereniging, maar we bruisen echt en 
daar ben ik trots op. Iedereen loopt hier altijd met een grote glim
lach rond en dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.’

Sommige sportclubs kampen met enorme vrijwilligerstekorten.  
Nu er weer voluit gesport mag worden, hebben veel verenigingen  
problemen om de bardiensten, het vervoer, de wedstrijd
ondersteuning en zelfs bestuursfuncties ingevuld te krijgen.  
Voetbalverenigingen MMO uit Hoogmade en E.M.M.’21  
uit Roelofarendsveen vertellen hoe zij het tekort proberen  
te voorkomen. 

MMO
Joep van Rijn is sinds mei 2021 

voorzitter bij voetbalvereniging 
MMO. Joep: ‘Een jaar daarvoor had

den verschillende bestuursleden en 
de voorzitter aangegeven dat zij ermee    

              gingen stoppen. Het was tijd voor een nieuwe lich
ting, maar hierdoor vielen veel belangrijke vrijwilligers weg. En dat 
is best een groot probleem voor een kleine vereniging.’ Nieuwe  
bestuursleden vinden ging dan ook niet vanzelf. ‘De mensen 
staan niet in de rij om in een bestuur te gaan, want dat brengt 
natuurlijk best wat met zich mee. Na vele pogingen waren er nog 
steeds niet genoeg opvolgers, dus besloten we met een groep te 
gaan brainstormen. Het kon zo niet verder, er moest een nieuw 
bestuur komen.’

ONLINE VERGADEREN
Met een groep van zo’n vijftig betrokkenen kwamen ze online 
samen. ‘Iedereen zat thuis achter zijn computer. We hebben de 
personen onderverdeeld in vier kleinere groepjes. Zo zijn we een 
plan gaan maken voor MMO, over hoe de toekomst van onze club 
eruitziet. MMO heeft namelijk nieuwe vrijwilligers nodig en wel in 
meerdere opzichten, waaronder dus nieuwe bestuursleden.’ De 
club heeft de coronaperiode goed kunnen gebruiken om de boel 
nieuw leven in te blazen. ‘De kansen, sterktes, zwaktes en be
dreigingen van de club kwamen tijdens de online vergaderingen 
allemaal aan bod. Uiteindelijk hebben we alle punten bij elkaar 
gezet als een soort vertrekpunt. Toen kwam eigenlijk het be
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vereniging  levend?
Vereniging

Joep van Rijn en zijn vader Kees, die ook vrijwilliger is bij MMO

Tekst: Joyce Huigsloot
Beeld: Anouk van Rijn, Privé

Redactionele samenwerking

OP DE VACATUREBANK 
Via de vacaturebank kunnen  
vrijwilligers en vrijwilligersorga-
nisaties van Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop  en Alphen aan den 
Rijn elkaar vinden. Als vrijwilligers-
organisatie kun je er vacatures 
plaatsen en potentiële vrijwilligers 
kunnen die op de site weer inzien. 
Meer informatie? 
Bel 0172-427500 
www.vrijwilligerspuntalphen.nl

E.M.M.’21
E.M.M.’21 ontstond vorig 

jaar uit de fusie tussen de 
voetbalclubs DOSR en WVC.  

Nicoline van den Bogaard is secre-
taris en communicatie  vrijwilliger bij de  

           nieuwe club. ‘We zijn gestart met een enthou-
siaste groep bestuursleden, een goede mix tussen beide  
verenigingen. Bij de fusie hebben we afgesproken dat we een 
aparte vrijwilligerscommissie willen, aangezien zij vrijwel het  
belangrijkste orgaan van je club vormen. Vrijwilligers verdienen 
die extra aandacht. Zonder kunnen we simpelweg niet bestaan, 
dus dit moet goed geregeld zijn binnen een vereniging.’

VERPLICHT VS. VRIJWILLIG 
De club streeft ernaar dat iedereen binnen E.M.M.’21 zijn steen-
tje bijdraagt. ‘We willen graag dat het vrijwilligerswerk door  
enthousiaste mensen wordt gedaan. Daarnaast willen we de  
taken zo veel mogelijk verdelen over een grote groep, zodat het 
voor iedereen leuk blijft.’ Om de jeugd zo veel mogelijk bij de club 
te betrekken, geldt sinds kort een verplichte clubondersteuning. 
‘Ieder lid vanaf zestien jaar levert een kleine bijdrage en doet vrij-
willigerswerk. Dit kan van alles zijn; het fluiten van een wedstrijd 
of het helpen bij de Mini Champions League op zondagochtend. 
Het gaat slechts om een paar uurtjes per seizoen.’ Als spelend 
lid zie je op deze manier wat ervoor nodig is om een club draai-
end te houden. ‘Als iedereen een taak op zich neemt, is het een 
kleine moeite. Van jongs af aan heb je dan al het besef van hoe 

belangrijk vrijwilligers zijn.’
Vrijwilligerswerk doen binnen de club hoort er ook een beetje bij, 
vindt ze. ‘Je zorgt er samen voor dat de club kan blijven bestaan. 
Vele handen maken licht werk. Daarbij houdt dit de contributie 
zo laag mogelijk, je raakt meer betrokken bij een club én je leert 
elkaar beter kennen. Op deze manier kan iedereen voetballen, 
een drankje drinken in de kantine en wordt ons sportpark mooi 
onderhouden. Er is altijd wel een taak te vinden die je leuk vindt 
om te doen.’

VEEL COMMISSIES  
Iedereen enthousiast blijven houden is de sleutel tot succes, 
meent Nicoline. ‘Al vanaf de start van de fusie benaderen wij, 
de vrijwilligerscommissie, bepaalde leden persoonlijk. Om hen te 
overtuigen om vrijwilliger te worden. Hoe enthousiaster je groep 
vrijwilligers is, hoe meer zich erbij zullen voegen.’ Dat betekent 
ook: de taken onder de vrijwilligers goed verdelen en versprei-
den. ‘De structuur die we nu hanteren, werkt goed. We hebben 
veel commissies en daardoor ook relatief veel bestuursleden.  
Zo blijft het voor iedereen leuk om te doen. Dat is het allerbelang-
rijkste om een club gezond te houden.’

De coronatijd was een rare start voor de fusieclub. ‘We hopen 
nu eindelijk echt te kunnen gaan draaien zoals een vereniging 
hoort te doen. En als E.M.M.’21 weer levendig wordt als vanouds, 
krijgen we vanzelf weer nieuwe vrijwilligers. Daar ben ik van  
overtuigd!’
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MICHAEL SCHIET GRAAG

Michael Lauwers (21) is sinds zijn 19e lid van schietvereniging 
Het Vizier in Nieuwe Wetering. Hij ging een keer mee met zijn 
neef en vond het schieten zo fascinerend, dat hij ook lid  wil-
de worden. Je kunt deze sport beoefenen met verschillende 
soorten wapens: van geweer en revolver tot pistool. Het is een 
sport waarbij het om de concentratie en het resultaat gaat.  
Veiligheid staat voorop. Je moet een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) overleggen en een uitgebreide vragenlijst invullen. Vanaf 
je zestiende kun je al lid worden van de vereniging. Michael: 
‘Wat voor het schieten belangrijk is: je moet goed stevig staan, 
met je ene been iets naar voren, zodat je niet om kunt vallen of, 
wanneer je een duwtje krijgt, uit je evenwicht raakt. Het pistool 

is altijd naar voren gericht en in mijn geval schiet ik met twee  
handen. Voordat ik een schot los, houd ik mijn adem in, waar-
door ik mijn spieren aanspan en zo stil mogelijk blijf staan.  
De baan is 25 meter lang. Wanneer ik schiet, hangt de roos op 
negen meter. Dat is voor mijn pistool de mooiste afstand en 
zo kan ik het beste zuiver schieten. Ik ben een pistoolschutter; 
daar heb ik het meeste mee. Ik haal hier de meeste uitdaging 
uit, omdat het best lastig is om goed te richten en de roos te 
raken. Tien keer in de roos is natuurlijk het mooiste.’

Lijkt je het leuk om ook eens mee te doen? Op donderdagavond 
is er altijd een inloopavond van 19.30 – 22.00 uur (wel even van 
tevoren opgeven). Meer informatie: www.svhetvizier.nl

34

Niet alle jongeren zitten op voetbal, tennis of turnen.  
Sommigen hebben een wel heel bijzondere sportieve hobby. 

Welke sport doe jij?
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MARTHE DOET AAN HOBBYHORSING

Marthe Hoogenboom (12) is gek van paarden. Als zij niet op de 
manege kan zijn, dan is ze druk met haar andere hobby: hobby
horsing. Dat is eigenlijk hetzelfde als paardrijden, maar dan met 
een stokpaardje. Je springt over hindernissen, doet dressuur
oefeningen en je gaat ook in draf of galop. Met hobbyhorsing 
kun je heel goed dingen oefenen die je anders in de manege 
zou doen, zoals figuren rijden voor dressuur.
Marthe: ‘Er zijn ook hobbyhorsingwedstrijden, die iemand  
organiseert in een sporthal of op een veldje in de buurt. Daar 
komen we bij elkaar en laten we zien hoe goed we zijn. En  
natuurlijk bewomnderen we elkaars stokpaardjes. Ik maak ze 
zelf op de naaimachine. Ik had nog nooit iets genaaid, maar 

mijn vader en ik zijn op YouTube filmpjes gaan kijken hoe het 
moest. Het is super om te doen. Niet alleen de hoofden maak 
ik zelf, maar ook de tuigjes. En via mijn Instagramaccount  
KhT.stroopwafel verkoop ik ook stokpaardjes. Van de opbrengst 
kan ik zelf weer een nieuwe maken. Of ik koop een stokpaardje 
van iemand anders.
In Finland is hobbyhorsing trouwens wel echt een grote sport. 
Er zijn zelfs officiële landelijke wedstrijden en kampioenschap
pen, daar zou ik nog weleens naar toe willen. Het springen 
over de hindernissen vind ik het leukst om te doen. Ik stel de  
hindernis steeds hoger in. Mijn hoogste sprong is 1.20 meter 
geweest, maar meestal haal ik de 1.10 meter. Heb je zin om een 
keer mee te doen? Stuur me dan een berichtje via Instagram. 
Dan kunnen we wat afspreken.’

35

Sporten

Tekst en beeld: Miranda Castelein
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Kennismaken met...

Een (rolstoel)-
tennistrainer
Roderick Schoo is al veertien jaar tennisleraar. 
Met Ro Personal Trainer verzorgt hij tennis lessen 
bij TV Woubrugge, TC Rijpwetering en 
T.C. Langeraar en bespant hij thuis tennisrackets.

Ro Personal Trainer Oude Wetering www.ropersonaltrainer.nl 06-1611 8246

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

Ook heeft hij de licenties op zak om 
rolstoeltennis te geven en verzorgt hij 
rolstoeltrainingen in Alphen aan den Rijn 
en Alkmaar. Vooral het rolstoeltennis 
mag van Roderick wel wat meer aandacht 
krijgen. ‘Ook als je in een rolstoel zit, is 
beweging heel belangrijk. Daarnaast telt 
het sociale aspect. Mijn tennisles is een 
sociaal uitje, met een leuke groep mensen. 
Ze komen om te trainen, maar ook om een 

lolletje te trappen.’ Zijn rustige uitstraling 
en persoonlijke benadering zorgen ervoor 
dat mensen zich bij hem op hun gemak 
voelen. ‘In een rolstoel zijn je handen te-
gelijkertijd je benen. Het is best lastig om 
het rolstoel rijden eigen te maken en dan 
moet je ook nog een bal terug spelen.Het 
is belangrijk om daar beter in te worden en 
daar help ik ze bij.’ 

MINDER KANS OP 
BLESSURES
Om rolstoeltennis te geven is de tennis-
vereniging afhankelijk van fi nanciële 
steun, bijvoorbeeld van de KNLTB en de 
Esther Vergeer Foundation. ‘Bij Nieuwe 
Sloot in Alphen aan den Rijn is dat goed 
geregeld, daarom is de contributie betaal-
baar. Voor mensen uit Kaag en Braassem 
is deze locatie goed aan te rijden. Ik geef 
training op elk niveau, voor fysiek beperkte 
volwassenen, jongeren en kinderen.’ 
Een andere tak van sport voor Rode-
rick is het bespannen en de verkoop van 
tennisrackets. ‘Er zijn zoveel mensen die 
tennissen in onze gemeente. Velen van 
hen spelen met verkeerd materiaal. Ik 
ben gespecialiseerd in het bespannen en 
verkopen van tennisrackets op maat. 
Mensen kunnen een racket testen. Met 
een goede bespanning en het juiste racket 
heb je een kleinere kans op blessures en 
daardoor meer speelplezier.’Te
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Gezond

In de vorige Hier! introduceerden we 
de challenge ‘Kaag en Braassem de 
eerste blauwe zone van de Randstad.’
Zo maak je een begin. 

Een gezonder leven begint onder meer door 
om je heen een een groenere omgeving te 
realiseren. Met meer bomen en struiken, 
schone lucht en... onbespoten voedsel van 
het land.

Net als vroeger 
Het is al even geleden dat het in onze 
dorpen gewoon was dat iedereen een groente-
voortuin had. In deze tuinen werd van alles 
gekweekt en als er te veel was van het 
een, dan werd dit met de buren  uitgewis-
seld voor iets anders. Het lijkt de Blauwe 
zone-intitiatief nemers een mooi idee om de 
groentevoortuin in ere te herstellen en weer 
eigen groenten te gaan kweken. Samen met 
opa (die nog weet hoe het moet) groenten 
planten, zaaien, verzorgen en oogsten; hoe 
mooi klinkt dat. Je geeft hiermee een stukje 
groenten-kweek-historie door aan je kinde-
ren en kleinkinderen. Tegelijkertijd wordt de 
verbinding met de natuur en het land weer 
hersteld. En als je eenmaal hebt geproefd hoe 
iets smaakt wat je zelf hebt gekweekt, wil je 
nooit meer anders.

Doe de workshop 
Eigen groenten kweken voegt echt iets van 
waarde toe aan je lichaam. De plantjes hebben 
rustig de tijd om mineralen op te nemen uit de 
bodem en om sterk te worden. Die kracht en 
de zon die ze opnemen, zit in de plant. En als 
je hem eet dus ook in jou. Stichting Blauwe 
Zone Kaag en Braassem organiseert binnen-
kort de groente- eetbare-tuin workshops. Op 
zaterdagmorgen met je je kinderen leren hoe 
je je tuintje klaarmaakt voor het zaaien, verzor-
gen en oogsten.

Interesse?
Kijk op de blauwezonekaagenbraassem.nl
voor de data en meld je aan.

Allemaal een groen(te) tuintje

Zaaikalender 
SOORT ZAAIEN  OOGSTEN
Kropsla maart  mei – september
Worteltjes maart – augustus juli – augustus
Radijs maart – april april – juni
Rode bietjes maart – april mei – september 
Rucola maart – september april – januari
Snijbiet maart – mei mei – september
Spinazie maart – juli  maart – augustus
Tuinbonen maart – mei juni – juli
Courgette april – juni  juli – september/oktober
Tomaten mei  juli – augustus 
Pompoen mei – juni  september – oktober
Boerenkool  juni – juli  december – maart
Veldsla augustus  september – januari
Zomerprei januari  juli – augustus

Woelvork om grond 
makkelijk om te woelen. 
www.dewithandentuin
gereedschap.nl Tip!  Vul (halve) 

lege closetrolletjes 
met aarde en doe 
in ieder rolletje een 

zaadje, zo kun je plantjes voorkweken. 
Houd de rolletjes wel goed nat. Duur-
zaam en goedkoop!

Tip! Bewaar, wanneer je jezelf 
of je kinderen op een ijsje 
 trakteert, de ijsstokjes om de 
groentenamen op te schrijven.

Verplant-
schepje te 
koop bij De 
Veense 
Bukker 
€6,50

Speciale biologi-
sche aarde voor de 
moestuin te koop 
bij De Veense 
Bukker €6,69

Gebruik bio-
logische 
zaadjes. Te 
koop bij De 
Veense Bukker 
vanaf €1,49.
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Kom werken 
bij De Haardstee!
Begeleider - Kerkweg, Roelofarendsveen 
24-32 uur (contracturen in overleg)

De Haardstee opent medio juni haar nieuwe locatie op de Kerkweg in Roelofarendsveen. Op 
deze locatie wonen straks mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of 
psychiatrische problematiek. Het nieuwe team zal bestaan uit begeleiders en regiebegeleiders 
die samen de optimale begeleiding bieden aan onze cliënten.

Ben jij innovatief, een organisatietalent en vind je het leuk om te werken in een nieuw team en 
samen een locatie op te zetten? Dan maken wij graag kennis met jou!

Interesse? 
Bel direct met de projectleider: Mustapha Boufassil, 06 - 41 482 155
Ga voor meer informatie over de vacature naar: www.dehaardstee.nl en kijk bij vacatures. 

De Haardstee 
zoekt begeleiders 
voor nieuwe locatie 
in Roelofarendsveen.

Geen hulpvraag is hetzelfde. 
Ga jij het aan?

H02 ADV.indd   38H02 ADV.indd   38 22-03-2022   20:4822-03-2022   20:48



Kennismaken met...

39

Bij De Cleypoel kun je nog steeds terecht 
voor de jachthaven, winterstalling, water
sportartikelen en sloepen. Onder Aquatics 
Holland valt nu de verkoop van kunststof 
boten met motor of elektrische aandrij
ving. Eerder was Cleypoel Watersport al 
dealer van het merk Whaly: dubbelwan
dige kunststof boten van Nederlandse 
makelij. Ook dit behoort nu tot Aquatics 
Holland. Daarbij komt een nieuw merk: 
River Boats, onverwoestbare kunststof 
boten uit Noorwegen. 

KRASVRIJE BOTEN
Zowel de boten van River Boats als Whaly 
zijn onderhoudsvrij en slagvast. ‘Dat is 
wel een verschil met polyester boten’,  
aldus Ronald. ‘Heb je schade, dan zie je 
dat gelijk in de lak. De kunststof boten 
zijn door en door gekleurd, dus een kras 
zie je niet.’ Handig is ook dat je deze boot 
in het water kunt laten liggen, ook in de  
winter. ‘Moet hij toch het water uit, dan 
trek je hem eenvoudig op de kant’, vertelt 
Lia. ‘In Noorwegen liggen deze boten in 
het ijs. Daar zijn ze op gebouwd.’ De kunst

stof boten zijn multifunctioneel. Zo ver
koopt Aquatics Holland ze bijvoorbeeld 
aan aannemers voor werkzaamheden 
vanaf het water, aan een bed en breakfast 
aan het water of aan een verhuurbedrijf 
dat meerdere bootjes heeft. Ook particu
lieren weten hun weg naar Rijpwetering te  
vinden. ‘Het zijn perfecte bootjes voor 
kinderen. Ze komen soms met een om
gekeerde spaarpot bij ons hun eerste  
eigen bootje kopen.’ 

ALLE KLEUREN 
Het grootste formaat, de River460, is een 
typische familieboot. Een recyclebare en 
duurzame boot, die gemakkelijk te ma
noeuvreren is en minder weegt dan zijn 
concurrenten. En dat is een voordeel, 
volgens de fabrikant: een laag gewicht 
heeft positieve effecten op het brandstof
verbruik. Ronald: ‘Je kunt er met vier of 
vijf personen in zitten. Voor de aandrijving 
kun je kiezen uit een motor met brandstof 
of een elektrische aandrijving. Wij zijn dea
ler van Tohatsu voor buitenboord motoren 
en van Torqeedo voor de elektrische aan

drijvingen. Met beide motoren zijn we al 
enige tijd bekend.’ Wie een kunststof boot 
bij Aquatics Holland koopt, kan kiezen 
uit veel kleuren. ‘Van knalgeel tot appel
tjesgroen, maar ook een chique kleur als 
antraciet. De meest gangbare kleuren 
hebben we op voorraad, maar wil je een 
aparte kleur, dan kunnen we die bestellen. 
Vissers bestellen vaak een legergroene, 
een mooie schutkleur. Voor kinderen  
raden we een fellere kleur aan. Zo kun je 
ze makkelijker op het water terugvinden.’

Kunststof boten
Ronald en Lia Wesselink runnen De Cleypoel Watersport aan  
de – hoe kan het ook anders – Kleipoel in Rijpwetering. Met  
de uitbreiding van alle werkzaamheden besloten ze een deel 
onder te brengen bij zusterbedrijf Aquatics Holland. 

Aquatics Holland 
Poeldijk 10, Rijpwetering 
www.aquaticsholland.nl Te

ks
t: 

Al
ice

 B
ak

ke
r 

 
Re

da
ct

io
ne

le 
sa

m
en

we
rk

in
g

H2 Cleypoel JH.indd   39H2 Cleypoel JH.indd   39 21-03-2022   16:1321-03-2022   16:13



GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2022

Op 16 maart vonden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. De opkomst in onze 
gemeente was 54%. Wilt u de defi nitieve 
uitslag nog eens nalezen? Kijk op 
www.kaagenbraassem.nl/verkiezingen

VOLG ONS OOK OP:

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

AFVALAPP

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

Kaag en Braassem voor Oekraïne; 
informatie over hulp en opvang
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vluchtelingenstroom 
naar Europa. Het is een grote tragedie. Hartverwarmend om te 
zien dat veel inwoners van Kaag en Braassem opstaan en op 
allerlei fronten willen helpen.

Op de website  www.kaagenbraassem.nl/oekraine  vindt u alle 
actuele informatie. Naast informatie over de ontwikkelingen in 
onze gemeente vindt u daar een overzicht van veelgestelde vra-
gen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen uit Oekra-
ine, landelijke informatie en Engelstalige informatie. 

Burgemeester Astrid Heijstee over de opvang in onze gemeen-
te: “Ook in Kaag en Braassem zorgen we dat mensen, die zijn 
gevlucht vanuit de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, in onze 
gemeente een snelle en menswaardige opvang kunnen krijgen. 
Het is hartverwarmend om te zien hoe onze gemeenschap zich 
inzet voor de mensen uit Oekraïne”. 

Zijn er vanuit de gemeente of uitvoeren-
de partners (grote) werkzaamheden in 
uw dorp of wijk? Volg het project dan op 
de voet via de De BouwApp. Een ideale 
manier op actuele updates te ontvangen, 
de voortgang te zien en snel vragen te 
stellen. Projecten staan per dorp op de ge-
meentelijke website vermeld, maar voor 

gedetailleerde informatie en de laatste 
stand van zaken kunt u de BouwApp raad-
plegen. De BouwApp is beschikbaar voor 
zowel iOS als Android.

DOWNLOAD DE BOUWAPP EN VOLG WERKZAAMHEDEN
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Al het groen begint alweer te groeien. 
Vast ook in uw tuin. Heel mooi, daar 
genieten we van! Helaas kan overhan-
gend groen ervoor zorgen dat bepaal-
de verkeerssituaties onoverzichtelijk 
worden. Weggebruikers kunnen daar 
last van hebben. Soms zijn openbare 
verlichting en verkeersborden achter 
het groen verdwenen. Veiligheid voor 
alles! Daarom aan u het verzoek om het 
groen in uw tuin te snoeien, zodat het 
veilig is en er geen overlast is.

Snoeien - waar moet u op 
letten? 
Een richtlijn is dat minimaal 2.20 
meter boven de stoep vrij moet zijn 
van groen. Voor de rijbaan is dat 4.20 
meter. Houd er rekening mee dat regen 
(doorhangen) of sterke wind (zwiepen) 

hierop van invloed kunnen zijn. Wilt 
u een nieuwe heg of struik planten? 
Houd dan 50 cm afstand tot de erfgrens, 
zodat de beplanting niet direct over de 
erfgrens groeit. Voor grotere heesters 
is dat 1 meter. Voor bomen geldt een 
afstand van 2 meter van het hart van de 
boom tot de erfgrens.

Snoeiafval 
U kunt snoeiafval uiteraard kwijt in 
uw GFT-bak. Is deze vol? Lever het dan 
gratis in bij het afvalbrengstation. Heeft 
u groter snoeiafval? Het is dan moge-
lijk snoeiafval tegen betaling te laten 
ophalen. Neem contact op met 
Cyclus voor het maken van een 
afspraak voor het ophalen van afval via 
tel. 0182 547500 of e-mail 
info@cyclusnv.nl

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

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

•  Check onze berichten op Twitter, 
Facebook en Instagram. 

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

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

FIXI
Snel een melding doen? Gebruik dan Fixi! 
Doe uw melding via de Fixi app of fi xi.nl/
kaag-en-braassem

DE RAAD VERGADERT
Heeft u wel eens een vergadering van 
onze gemeenteraad gevolgd? Regelmatig 
worden hier interessante onderwerpen 
besproken. Benieuwd wanneer de raad 
vergadert en welke onderwerpen er op de 
agenda staan? Kijk dan op 
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad
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Zondag 
Deze dag doen we leuke dingen als gezin. 
Dat kan echt van alles zijn: naar het bos, 
een binnen- of buitenspeeltuin of gezellig 

op de koffi  e bij familie.

Donderdag 
Veel werk te doen om onze social 

kanalen up-to-date te houden. Wij ver-

kopen superleuke kinderkleding voor 

kinderen van 0 tot 10 jaar. Op Insta-

gram en Facebook vermelden 

we wanneer we een nieuwe collectie 

binnen hebben, inclusief foto’s. 

Ook als er uitverkoop is, komt dat 

als eerste op onze socials. 

Woensdag
We beginnen de dag altijd met een kop 

thee. Als Mandy er is, spreken we de 

dag door en kijken we wat er allemaal 

moet gebeuren. Ik heb inmiddels 

wel door: als ondernemer staat je 

hoofd nooit meer stil. 

Maandag
Ik ben een echt familiemens en houd van 
gezelligheid. Op deze vrije dag breng ik 

wat extra tijd door met mijn gezin en doe 
ik boodschappen. ’s Avonds werk ik nog 

aan de website www.sparklingstar.nl 
en als het inkoopseizoen weer begint, 

besteed ik de maandag ook aan inkopen. 

Dinsdag
De Baby Spa is open van dinsdag tot en met zaterdag. Hier kunnen kindjes vanaf twee weken tot een jaar in alle rust komen ontspannen. Vandaag heb-ben we verschillende boekingen staan. Van Floaten, wat goed is tegen darm-krampen, tot Shantala Baby massage, goed voor de hechting tussen ouders 

en kind.

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: Lisa van der Star, 
eigenaresse van Sparkling Star: een 
kinder kledingwinkel en Baby Spa. 
Lisa woont samen met Ruud en hun 
kinderen Rolf (4) en Donna (3). 

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

Vrijdag
De etalage wordt weer mooi gemaakt 

voor de nieuwe week. We zoeken 
mooie setjes uit en tonen die op de 
paspoppen. Superleuk om te doen.

Zaterdag 
We ruimen de winkel op, maken schoon en voeren bestellingen door, zodat we van de basiscollectie altijd de juiste maten op voorraad hebben. Eind februari vierden we alweer ons eenjarig bestaan. Mensen die langs-kwamen, kregen gratis poffertjes. 
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Patrick Deters, heeft een mening over alles, maar slechts van 
weinig weet. In bezit van een buikje, hardloopschoenen, zweetbandjes 
en lovehandles. 

Column Patrick Deters 

Hoe ironisch is het dat ik iets mag schrijven in de Hier!-editie die gaat over 
sport en bewegen. Ik heb niets met sport en ik heb weinig met bewegen. 
Iedereen die me weleens heeft gezien, weet dat ik niet van het sporten 
en/of bewegen ben. 

Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik beweeg wel en ik sport wel voor mijn 
gezondheid, maar om nu te zeggen dat het mijn passie is, nee sorry! Het 
spelen in een voorstelling, daar ligt mijn passie, het vertellen van verhalen 
aan een publiek, dat geeft me energie. En zelf aan het bewegen of sporten 
gaan: het geeft me achteraf wel energie, maar eraan beginnen is uitdagend. 

Ik had ooit zo’n horloge dat je hartslag mat als je je vinger erop legde. Een 
vriend nodigde me in 2008 uit om mee te gaan kijken naar de EK-fi nale 
tussen Nederland en Frankrijk in de kantine van de voetbalvereniging. Er 
was mij bier beloofd, dus ik ging mee. Tijdens de wedstrijd zag een van 
de supporters mijn horloge en riep ‘Oh, mag ik mijn hartslag zien?’ Maar 
natuurlijk! Ik gaf hem mijn pols en hij legde zijn vinger op de display. Na een 
paar seconden verscheen er ‘150’ in de display. Hij ging op in het spel en 
vond het klaarblijkelijk enorm spannend. Een aantal van zijn vrienden wilde 
ook meteen en iedereen kwam tussen de 140-170 uit, al naar gelang de 
kansen van Nederland groter of kleiner werden. Daarna dacht ik zelf ook 
even te kijken… ‘70’ zei de display. Blijkbaar ligt mijn passie ook niet bij sport 
kijken. 

Anderzijds heb ik er wel enorm veel respect voor. Want als ik iemand zie 
hardlopen, voetballen, zwemmen, surfen of basketballen, heb ik respect 
voor de prestatie die iemand levert. En ik vind het knap van de eerste die 
over de streep komt, omdat die gewonnen heeft, maar ik vind het mis-
schien nog wel knapper van de laatste die over de streep komt, omdat die 
volgehouden heeft. Dat zou ik ook wel willen. Volhouden. 

En daar komt de aap uit de mouw! Ik sta regelmatig in de ochtend voor zo’n 
langgerekte spiegel en dan zie ik daar niet langer, zoals Thomas Acda het 
noemde, een jonge god die wel een biertje lust. Maar een grijzende man 
van 50 jaren jong met een stevig buikje. Die zich voorneemt morgen weer te 
gaan sporten. Uiterlijk overmorgen.

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

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

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

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

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
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5 MIN
VANAF

SCHIPHOL

WAAROM ONZE KLANTEN 
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK 
IN HET HART VAN DE RANDSTAD 

Noordeinde 116 • 2451 AJ Leimuiden • www.bloksmakeukens.nl • Lid van CBW

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

J U B I L E U M  M A G A Z I N E

Bloksma Jubileum Boek.indd   1

10-04-19   16:04

K O M  P R O E V E N  E N  K O K E N  B I J

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

"Lokaal blijft toch 
het lekkerst”

Z O N D A G  2 5  S E P T E M B E R ,  1 4 : 0 0  -  1 9 : 0 0  U U R

Naast alle proeverijen staat TV kok Andy 
McDonald, in kookcafé “de KoKKerel”, 
gerechten te bereiden met regionale 
streekproducten. Hij laat zien hoe 
eenvoudig het is om smakelijk en gezond 
te koken. Kom op Culinair Dichtbij samen 
met Andy koken beleven. Je kunt je 
bovendien ook door hem laten 
informeren over de NEFF apparaten 
waarmee hij staat de koken.

Culinair Dichtbij
BEKEND VAN TV

Marshallstraat 6a

N o o r d e i n d e  
1 1 6

Andy McDonald & 
zijn kookkunsten

Haal deze
GRATIS 

op in onze 
showroom!
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