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Trots zijn we. Dat stralen we uit met deze winteruitgave 
van ons magazine. Met het magazine Natuurlijk Pijnacker- 
Nootdorp laten we zien dat we als bewoners en bestuur-
ders trots zijn om in deze gemeente te wonen, te werken 
en te recreëren. Natuurlijk hopen we er op dat die trots 
afstraalt op (nog) niet-bewoners: je bent welkom in onze 
mooie, groene gemeente!

Natuurlijk! 
Ook in deze uitgave besteden we veel aandacht aan het milieuvriendelijke karakter 
van Pijnacker-Nootdorp. Boeiende artikelen over het Bieslandse Bos, boer Piet 
Post, geothermie, natuur en recreatie en de namen van onze dorpskernen die al in 
de Middeleeuwen geïnspireerd zijn op de ons omringende natuur.

Verbinden door cultuur
Kunst en cultuur nemen van oudsher een herkenbare plaats in onze gemeente en 
gemeenschap in. Ze horen bij onze identiteit. Sterker nog: ze bepalen grotendeels dat 
unieke karakter. Verderop in ons magazine een artikel over de raakvlakken van kunst 
en cultuur. Ook leest u interessante artikelen over onze Oranjeverenigingen, onze 
profvoetballer Mike van Duinen, de viering van 75 jaar vrijheid en niet te vergeten 
Blasterjaxx. Een prachtig hoofdartikel. Kunst, cultuur, natuur en recreatie gaan in 
Pijnacker-Nootdorp hand in hand. 

Namens ons Citymarketingteam  
en alle medewerkers wens ik je veel lees- en kijkplezier!

Francisca Ravestein 
Burgemeester Pijnacker-Nootdorp
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Onze schaapherder Marlous van der Drift op de voorpagina van 

dit Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine! Natuurlijk zeg ik. 

We zijn immers trots dat Kudde Oosthoek al zes jaar de weg-

kanten begraast.
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“ Onze schapen zijn 
veel slimmer dan 
weideschapen”

Schaapherder Marlous van der Drift 
(41) loopt nu vijf jaar met de kudde 
door de dreven van Pijnacker-Noot-
dorp. “Het is het mooiste werk dat er 
is, werken met de dieren, de hele dag 
buiten en de vrijheid”, zegt ze, terwijl 
ze genietend naar de rustig grazende 
kudde kijkt, waarvan een deel al een 
gekleurd ‘stempel’ op de rug heeft.

Dekperiode
“We zetten de rammen er altijd al in 
augustus bij. Die krijgen een stempel 
onder hun buik dat om de paar dagen 

een andere kleur heeft. Als de ram 
een ooi gedekt heeft, weten we aan 
de hand van de kleur wanneer dat 
geweest is en wanneer we lammeren 
kunnen verwachten. De draagtijd van 
een schaap is precies vijf maanden 
min vijf dagen. Dus we plannen het zo 
dat de lammetjes in de winter komen. 
Wij hebben dan de hele winter om het 
lammeren te begeleiden en in april, als 
we weer met de kudde op stap gaan, 
zijn de lammeren sterk genoeg om 
mee te lopen”, legt Marlous uit.

Bestrijder bereklauw
Ze is net klaar met het afmaaien van 
de graskanten op de plaats waar de 
kudde gisteren heeft gegraasd. “Wat 
wij doen, is natuurlijk oeverbeheer. Het 
riet hier moet wel worden terugge-
drongen, maar er moeten schuilplaat-
sen overblijven voor eenden, vogels 

en insecten. Met schapen lukt dat veel 
beter dan door te maaien. Schapen 
eten echt alles, ook bereklauw. Met 
maaien heb je altijd het gevaar dat er 
toch zaad verspreid wordt. Schapen 
verteren de bereklauw met hun vier 
pensen volledig. Zo heb je de meeste 
kans dat de bereklauw echt wegblijft.”

Zwart schaap
’s Winters verblijven de schapen van 
Kudde Oosthoek op de Belevenis-
boerderij in Polder Schieveen, vlakbij 
Rotterdam-The Hague Airport. De rest 
van het jaar lopen er zes kuddes door 
Pijnacker-Nootdorp, Vlaardingen, Rot-
terdam Nesselande, IJsselmonde, Per-
nis en de dijken bij Het Rivium. Iedere 
kudde heeft zijn eigen vaste herder. 
“De schapen herkennen je echt. Als ze 
mij zien, komen ze al naar het hek. Dan 
verwachten ze dat ze op stap gaan. 

Natuurlijk oeverbeheer  
in Pijnacker-Nootdorp

Hoe landelijk wil je het hebben? Tweehonderddertig voor zich uit starende 

en grazende schapen aan een slootkant vol riet. Maar dan wel midden in 

een woonwijk. Het kan! Kudde Oosthoek begraast al voor het zesde jaar 

wegkanten, taluds en oevers in Pijnacker-Nootdorp en houdt de boel zo op 

een natuurlijke manier bij. Goed voor schaap, mens en milieu.
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“ Het is het mooiste werk dat er is:  
werken met de dieren, de hele dag  
buiten en de vrijheid.”

TEKST: LINDA VAANDERING



“ Onze schapen zijn 
veel slimmer dan 
weideschapen”

Nou zijn onze schapen beslist een stuk 
slimmer dan schapen die bij een boer 
in het weiland staan. Onze schapen, 
Zwartkop Suffolks en het Kempisch 
Heideschaap, moeten altijd zelf op 
zoek naar eten en zijn gewend van 
plaats naar plaats geleid te worden. We 
hebben er overigens altijd één of soms 
twee zwarte schapen tussen staan. 
Gewoon omdat het zo fotogeniek is”, 
lacht Marlous, die deze ochtend de 
hele ochtend bezig is geweest alle 
schapen te bestrijken met Citronel, 
een biologisch middel tegen vliegen 
die hun eitjes in de vachten leggen. 
Daar krijgen de schapen natuurlijk een 
verschrikkelijke jeuk van.

Opdracht gemeente
In opdracht van de gemeente Pijnacker- 
Nootdorp loopt de kudde van april tot 
half december letterlijk dwars door de 
gemeente. Te beginnen in Delfgauw/
Emerald en dan via Nootdorp naar 
Pijnacker. En die route in die periode 
driemaal. “Ik krijg de precieze planning 
door van de gemeente. Dat gaat in 

prima overleg. Als ik ergens met de 
schapen kom, en ik zie dat de wilde 
bloemen nog te mooi staan, neem ik 
contact op en bespreek even of we dat 
stukje op een ander moment zullen 
doen.”

Bordercollie
De bordercollie van Marlous is er de 
‘schuld’ van dat Marlous haar dagen nu 
tussen de schapen doorbrengt. “Ik heb 
op de Middelbare Land- en Tuinbouw-
school veehouderij gedaan, maar om 
daarmee aan het werk te gaan moet je 
óf een boer trouwen óf zelf een boer-
derij beginnen. Dat zat er allebei niet 
in toen. Ik ben uiteindelijk hovenier 
geworden en als hovenier in dienst 
geweest bij de gemeente Rijswijk. Tót 
ik met mijn hond mijn bijna-buurman 
Martin Oosthoek, de eigenaar van 

Kudde Oosthoek, tegenkwam. Die 
vroeg me waarom ik met de hond 
geen training schapen drijven ging 
volgen. Ik werd helemaal enthousiast 
en ben de tweejarige opleiding schaap-
herder gaan volgen. Tegelijkertijd 
werkte ik als vrijwilliger op de beleve-
nisboerderij. Toen Martin me vroeg 
herder te worden, sprong ik een gat in 
de lucht. Ik gaf natuurlijk wel de zeker-
heid van het werken bij de gemeente 
Rijswijk op, maar ik ben zo gelukkig 
met de dieren. En dan juist het hoeden 
in de bebouwde omgeving. Je kunt 
wel in je eentje op de Drentse hei gaan 
lopen, maar hier heb je aanspraak en 
mensen hebben altijd vragen, vooral 
kinderen. Juist dat je die contacten 
hebt en uitleg kunt geven, geeft het 
werk zo veel meerwaarde.”
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“ De schapen herkennen de herder  
en gaan graag op stap.”



Dat in Pijnacker-Nootdorp volgend jaar uitgebreid wordt stilgestaan 
bij ‘75 jaar vrijheid’ spreekt voor burgemeester Francisca Ravestein als 
vanzelfsprekend: “We moeten voortdurend beseffen dat vrijheid niet 
de gewoonste zaak van de wereld is. Onze vrijheid dienen we blijvend te 
beschermen. Een groot democratisch recht. Tegelijk onze verantwoor-
delijkheid dat recht te koesteren en het vrijheidsbesef door te geven aan 
nieuwe generaties.”

  “ Natuurlijk herdenkt
en viert ook Pijnacker-Nootdorp    
     75 jaar vrijheid”

Hoe staat dit jaar al en zeker in 2020 
Pijnacker-Nootdorp stil bij het natio-
nale centrale thema ’75 jaar vrijheid’? 
Burgemeester Ravestein: “We willen 
zoveel mogelijk mensen betrekken 
bij zo veel mogelijk activiteiten. Jong 
en oud. Al in het najaar van dit jaar 
worden scholen benaderd actief 
mee te doen met een project van het 
Veteraneninstituut, waarin boeiende, 
ethische vraagstukken centraal staan. 

Onder de naam ‘wat zou jij beslissen’ 
is een lespakket ontwikkeld, waarmee 
leerlingen van voortgezet onderwijs 
inzicht krijgen in de situaties waarin je 
als militair kunt komen te verkeren in 
een oorlog of conflict. De winnende klas 
gaat met een veteraan het dilemma- 
spel spelen in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Een aanrader voor alle 
scholen dit project. Het is zinvol vooral 
jeugd bij het geheel te betrekken.”

Levenslicht
“Boeiend is ook dat de gemeente par-
ticipeert in het project Levenslicht van 
kunstenaar Daan Roosegaarde. Daar-
mee sluiten we rond 27 januari aan bij 
de nationale Holocaust-herdenking. 
In gemeentes die meedoen, wordt op 
een markante plek in de gemeente een 
tijdelijk lichtmonument geplaatst. Een 
ander project is de Vrijheids-express 
die in de periode voor 4-5 mei door 
Nederland rijdt met een veelheid 
aan informatie over de oorlog en het 
vrijheidsthema. Ook in Pijnacker-Noot-
dorp zal deze bus op bezoek komen. 
Vorig jaar nam de gemeente het ini-
tiatief voor een ‘bevrijdingsmaaltijd’. 
Zeer succesvol en de moeite waard: 
in die setting werd in een gemêleerd 

Heb je een idee?   
Of wil je betrokken worden bij een 
activiteit? Wil je informatie over  
een activiteit? Mail gerust naar:  
75jaarvrijheid@pijnacker-nootdorp.nl  
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Burgemeester Francisca Ravestein: 

TEKST: RON LABORDUS 



gezelschap gepraat over vrijheid en 
het gemis ervan. Wij hopen dat er nu 
op meer plekken in onze gemeente 
initiatieven ontstaan voor dergelijke 
maaltijden.”

Bevrijdingsvuur
“Uit de vele activiteiten die er zullen 
zijn, noem ik graag nog de Bevrijdings-
vuurestafette. In de nacht van 4 op 5 
mei halen lopers uit Pijnacker-Noot-
dorp het bevrijdingsvuur uit Wagenin-
gen en brengen dat naar onze gemeen-
te. Een prachtig symbolisch gebeuren. 
Uiteraard herdenken we zoals altijd in 
de kernen bij de monumenten op 4 
mei de mensen die hun leven gaven 
voor onze vrijheid. Ook zijn we op 10 
mei aanwezig bij de herdenking van de 
Slag om Ypenburg. Kortom: veel acti-
viteiten. Ze zijn alle van groot belang. 
Daarom vinden wij het ‘natuurlijk’ dat 
er in Pijnacker-Nootdorp rondom het 
thema vrijheid veel te doen is.”

“ Vrijheid is niet  
de gewoonste zaak  
van de wereld.”
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Pijnacker-Nootdorp was en is een pionier op het gebied van geothermie.  
Geothermie is aardwarmte. Aardwarmte is heet water dat zich op een diepte 
van rond de 2.500 meter in de bodem bevindt. Hoe dieper je gaat hoe warmer 
het water wordt. Een aardwarmtebron heeft twee boringen: een om het hete 
water naar boven te pompen en een om het afgekoelde water terug te brengen in 
de bodem. Je boort schuin naar beneden zodat de bronnen een paar kilometer 
bij elkaar vandaan zitten. Het water dat je terugbrengt, is na een aantal jaren 
weer gewoon op temperatuur. 

Tomatenkwekerij Van den Bosch in 
Lansingerland was de allereerste, maar 
daarna volgden Ammerlaan The Green 
Innovator aan de Nootdorpseweg in 
Pijnacker en Duijvestijn Tomaten aan 
de Komkommerweg. Deze bedrijven 
hebben voor hun pionierschap flink 
leergeld moeten betalen. En ook 
slaapuurtjes moeten inleveren. Vooral 
Leon Ammerlaan heeft door de jaren 
heen flink wakker gelegen. Ammer-
laan The Green Innovator van Leon 
en Menno Ammerlaan kweekt per 
jaar 600.000 grote groene planten in 

allerlei soorten en variëteiten voor de 
vergroening van onder meer woon- 
kamers en kantoren. 

School en zwembad
Behalve de eigen kwekerij met zes 
hectare aan de Nootdorpseweg, voor-
ziet Ammerlaan ook een groot aantal 
andere kwekers van aardwarmte. In 
totaal ruim zeventig hectare. Verder 
houdt Ammerlaan 500 flatwoningen  
in Pijnacker-Noord warm, plus zwem-
bad en sportcentrum De Viergang en 
het Stanislascollege aan de Sportlaan. 

Duijvestijn Tomaten houdt nu nog 
alleen de eigen tomatenkwekerij op 
temperatuur. Dat is een oppervlakte 
van 15 hectare waar volgend jaar nog 
tien hectare bij komt. Duijvestijn 
kweekt verschillende soorten toma-
ten en sorteert en verpakt die veelal 
in eindverpakking. De productie is 
ongeveer tien miljoen kilo per jaar. Dit 
moderne bedrijf dat naast mensen van 
talloze nationaliteiten ook Pijnackerse 
scholieren werk biedt, is voortdurend 
aan het innoveren en verduurzamen 
op het gebied van techniek, personeels-
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TEKST: SJAAK OUDSHOORN 

Leon Ammerlaan Menno Ammerlaan Ted Duijvesteijn

Geothermie

    Pijnacker-Nootdorp  
  
 

aardwarmte 

voorloperbijzondere 
op gebied van



beleid, afzet en productontwikkeling. 
Een van de bijproducten van de aard-
warmte zijn de smaakvolle gedroogde 
tomaatjes die Duijvestijn afzet.  

Tuindershof
Het was de bedoeling dat Duijvestijn 
Tomaten in de naburige toekomsti-
ge wijk Tuindershof 500 woningen 
gasloos en CO2-vrij zou gaan verwar-
men, maar dit gaat jammer genoeg 
niet door. Er komt nu een systeem met 
warmte/koude-wisseling en warmte-
pompen. Dat de aardwarmtetoepas-
sing hier niet doorgaat, heeft vooral te 
maken met afschrijvingstermijnen. Een 
kweker kan economisch niet verder 
kijken dan 15 jaar terwijl een ontwik-
kelaar/bouwer over een periode van 
dertig jaar zekerheid verlangt en over 
die periode investeringen wil kunnen 
uitsmeren. Het werd nu dus te duur. 

Aardwarmtepioniers
De ‘aardwarmtepioniers van Pijnacker’ 
zijn best tevreden over de medewerking  
die ze door de jaren heen van de 
gemeente hebben gekregen. Er zou 
alleen water naar boven komen, maar 
toen kwam er toch olie mee of zelfs 
gas en olie. Het gevolg was dat er dure 
afvanginstallaties moesten komen om 
water te scheiden van olie en gas. Iedere 
keer stond de gemeente Pijnacker- 
Nootdorp met zijn opeenvolgende 
wethouders klaar om mee te helpen, 
te masseren, overleg los te wrikken, 
mee te sturen aan oplossingen en zelfs 
geld te lenen. Duijvestijn heeft proble-
men gehad, maar Ammerlaan nog veel 
meer. Een paar jaar geleden brak diep 
onder het aardoppervlak een leiding, 
zodat het systeem stilviel. In zo’n geval 
is er gelukkig nog wel een back-up via 
een zogenoemde WKK-installatie met 
een gasturbine die alle afnemers op 
temperatuur houdt inclusief de eigen 
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groene-plantenkassen. Niemand zal 
ooit in de kou hoeven zitten! 

Pijp in de pijp
Er is toen letterlijk ‘diep’ nagedacht 
over een oplossing in de vorm van een 
pijp in de pijp of een omleiding over 
een aantal meters. Technisch was dat 
mogelijk, maar het gevolg was capa-
citeitsverlies. Uiteindelijk is besloten 
tot een hele nieuwe boring, tot een 
grotere diepte en met een grotere 
capaciteit. Ook die boring kende de 
nodige problemen, maar recent is het 
project afgerond en intussen komt er 
water van bijna tachtig graden in grote 

hoeveelheden naar boven. De totale 
capaciteit van 450 kuub wordt nog 
lang niet ten volle benut. Er kunnen 
dus nog warmte-afnemers bij. Er wordt 
regionaal en zelfs nationaal gewerkt 
aan zogenoemde warmterotondes. 
Dat betekent dat verschillende bron-
nen van heet water aan elkaar worden 
gekoppeld, met als gevolg meer effici-
entie en meer risicospreiding. Ook dit 
is best een complex verhaal met allerlei 
politieke aspecten vanuit verschillende 
belangen, maar de tijd en het klimaat 
vragen om grote stappen voorwaarts. 

Ambitieus 
De warmtebronnen zijn er – ook op 
het vlak van restwarmte en afvalwarm-
te die anders worden verspild – en kun-
nen een belangrijk element zijn in de 
terugdringing van het CO2-overschot 
dat algemeen wordt gezien als ‘de 
schuldige’ van aarde-opwarming en 
klimaatverandering. Pijnacker-Noot-
dorp is ambitieus op dit punt: in 2050 
moet de gemeente helemaal CO2- en 
klimaatneutraal zijn. 

Het boren was letterlijk en figuurlijk een technisch hoogstandje. 

Belangrijk om kennis en installaties te koppelen  
De geothermie-ontwikkeling staat niet stil. Overal in het land wordt naar 
aardwarmte geboord. Alleen in Westland zijn er al zo’n zeven installaties en 
ook Lansingerland doet flink mee. Landelijk zijn er nu een kleine twintig. Zo-
als de koppeling van verschillende bronnen nog in de kinderschoenen staat, 
zo kan ook de ‘kenniskoppeling’ nog een stuk beter. Er worden ervaringen 
uitgewisseld en er wordt kennis gedeeld – over dingen die lukken en dingen 
die misgaan – maar het kan beter, zeggen de aardwarmtepioniers! 

voorloper



“Als ze gemolken 
moeten worden, lopen  
mijn koeien over   

het fietspad naar de  

boerderij!” 
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Het groene gebied tussen Pijnacker en Nootdorp ontwikkelt zich in korte 
tijd tot een fantastische recreatiezone. Kronkelende fietspaden, meertjes, 
speelweides, bos en weilanden kenmerken het gebied. Daar vind je ook de 
enige, nog actieve boerderij die Nootdorp heeft. Op de hoek Randstadrail/
Hofweg/Balijbos melkt Piet Post (79) nog dagelijks zijn koeien. Natuurlijk 
Pijnacker-Nootdorp in optima forma.

Door de oprukkende woningbouw 
verhuisde het familie-boerenbedrijf 
van Piet Post in 2004 van de Hoge-
veenseweg naar de huidige locatie 
aan de rand van Nootdorp. Je zou het 
woonhuis en de boerderij met stallen 

TEKST: RON LABORDUS 

de laatste bebouwing van de villawijk 
’s-Gravenhout kunnen noemen en de 
eerste en enige bebouwing van het 
Balijbos. Een nieuw fietspad verbindt 
Pijnacker en Nootdorp en ontsluit het 
gebied. Piet Post: “Fietsers rijden voor 

de boerderij langs en hebben regel-
matig te maken met mijn koeien die 
het fietspad oversteken. Natuurlijker 
kan toch bijna niet! Je moet geen haast 
hebben als je hier fietst.”

Koeien melken
Vanuit zijn boerderij kijkt Piet Post over 
de weilanden. Het boerenwerk doet hij 
alleen met af en toe assistentie van zijn 
zwager: “Twee keer per dag melk ik de 
koeien. Ik heb er 14. We zijn een melk-
veehouderij. ’s Morgens om zes uur  
is de eerste ronde. Zodra ik het licht 
in de stal aan doe, komen ze er al aan. 
Hetzelfde om vijf uur ’s middags voor 
de tweede melkronde. Als je alleen 
werkt, is 14 koeien goed te doen. 
Bijkomend werk is grasmaaien voor 
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Piet Post

De laatste nog 
actieve boer 
in Nootdorp



de wintervoorraad. En verder schoon-
maakwerk, uitmesten en onderhoud 
aan de boerderij en aan de stallen. Zo 
ben je de hele dag wel bezig.”

Grasetende ganzen 
Piet Post tot slot: “Naast de koeien 
heb ik nog een stier. Die is uiteraard 
voor het nageslacht. Het is immers 
zo dat alleen koeien die kalveren melk 
geven. Vandaar. De kalfjes hou ik deels 
of ik verkoop ze. De melk wordt om 
de drie dagen opgehaald. Een echt 
stamboekras heb ik niet. Wel een paar 
Lakenvelders. Een prachtgezicht in 
de weilanden. Ik geniet dagelijks van 
de rijkdom van de natuur. Bijna alle 
bekende weidevogels kom je er tegen. 
Geweldig. De laatste jaren wel heel 
veel ganzen. Daar zijn we als boer niet 
zo blij mee omdat ze flink veel gras 
eten. Dat zijn dure kostgangers. Tege-
lijk is het wel een bijzonder gezicht als 
je zo’n vlucht ganzen heen en weer ziet 
vliegen. Voorbijgangers blijven regel-
matig staan om foto’s te maken. Niets 
mooier dan een weiland met koeien in 
een fris, groen landschap.”

‘Nootdorpse boerderijen en hun bewoners’

Piet Post komt uiteraard ook voor in 
het nieuwe boek van de vereniging 
Noitdorpsche Historiën dat in sep-
tember is verschenen: “Nootdorpse 
boerderijen en hun bewoners”. 

Auteur Willem Jansen: “Je kunt het 
je bijna niet meer voorstellen als je 
nu door Nootdorp wandelt. Waar 
nu huizen staan, graasden koeien. 
Een landschap gekenmerkt door 
grasland, tochten en schuiten. Hier 
en daar waren er platte kassen en 
hoge schoorstenen. Daar werd tuin-
bouw bedreven. Dat is nog geen 
vijftig jaar geleden.” 

Vanaf 1850
“Het boek beschrijft 92 boerderijen 
langs de wegen waaraan ze lagen. 
Het boek bevat bijzonder veel foto’s 
uit persoonlijke fotoalbums. Het 
is uniek dat veel oude namen van 
Nootdorpers nu voor iedereen een 
gezicht krijgen. Dit boek biedt een 
gedetailleerd inzicht in het boeren-
leven in Nootdorp vanaf 1850 tot op 
heden. Het is een blader-, kijk- en 
leesboek, dat de herinnering aan 
agrarisch Nootdorp levend houdt.”

‘Nootdorpse 
boerderijen en 
hun bewoners’  
is te koop bij 
Boekhandel 
Bruna in winkel-
centrum Parade 
Nootdorp en 
boekhandel Van Atten in Pijnacker.
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“ De bedrijvenparken 
zijn goed ontsloten 
en makkelijk  
bereikbaar.”
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Nieuwe bedrijven  
voelen zich meteen thuis  
in Pijnacker-Nootdorp

Chantal Groenewegen, medewerker 
marketing en communicatie van 
Vistapaint, zegt dat het bedrijf nu zo’n 
vier jaar in Nootdorp zit. Het bedrijf 
van directeur Roderick Reichert was 
voor die tijd gevestigd in Voorburg/
Den Haag. Nieuwbouw op een andere 
plek was nodig vanwege de ruimte 
die bij de vorige vestiging te beperkt 
geworden was. Op de huidige locatie 
heeft Vistapaint veel meer magazijn- 
ruimte. Het bedrijf heeft zo’n 25  
medewerkers in dienst, van wie op  
dit moment één uit Nootdorp.
 
Ruim en groen
Uiteraard zijn alle medewerkers met 
het bedrijf meeverhuisd naar Nootdorp. 
Chantal en haar collega Ron zeggen 
dat ze de ruimte en de groene inrich-
ting van Heron en de directe omge-
ving erg op prijs stellen. “Het is lekker 
werken hier. Dat hoor ik van meerdere 
collega’s.” Een sterk punt van Noot-
dorp en Heron is de ontsluiting. Als 
importeur van een groot arsenaal 
vooral specialistische verf, plamuur 
en wandafwerkingsmaterialen, levert 
Vistapaint met name aan de groothan-
del door heel Nederland en dan is het 
belangrijk om vanaf de vestigingsplek 
snel op de rijkswegen te zijn. Vanaf 
Heron zit je heel snel op de A12. 

Op bedrijvenparken Heron in Nootdorp en Boezem Oost in Pijnacker vestigen 
zich met regelmaat nieuwe bedrijven. Ook op bestaande bedrijventerreinen 
zijn veel nieuwkomers, maar bedrijven die helemaal nieuw bouwen, vallen 
natuurlijk wat meer op dan bedrijven die een bestaand pand overnemen. 
We vroegen enkele bedrijven naar hun beweegredenen om zich in deze 
gemeente te vestigen. 

Bedrijvenparken Heron en Boezem Oost

TEKST: SJAAK OUDSHOORN 
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Tim van Heugten

Goed bereikbaar
Een andere nieuwkomer op Heron is 
Van Heugten Tours. Dit bedrijf was 
voorheen te vinden langs de West-
vlietweg in Voorburg en ‘woont’ nu 
veel ruimer in Nootdorp. Het familie-
bedrijf van pa Marcel en zoon Tim van 
Heugten bestaat ongeveer tien jaar en 
is heel snel gegroeid. De onderneming 
telt rond de twintig touringcars en 
busjes en is daarmee actief in de hele 
Haagse regio. En ook meer en meer in 
Nootdorp, terwijl het bedrijf pas een 
maand operationeel is hier. “We zijn 

heel goed ontvangen hier in Noot-
dorp. De vergunningverlening voor 
de nieuwbouw verliep heel soepel. En 
intussen voelen we ons al helemaal 
thuis. Een goede bereikbaarheid en 
ontsluiting is voor ons bedrijf natuurlijk 
heel belangrijk. We hebben hier goed 
de ruimte om verder te groeien. Wat 
we ook prettig vinden is dat Pijnacker- 
Nootdorp de ambitie heeft om te 
verduurzamen. Wij zitten ook op die 
toer door bijvoorbeeld met zo schoon 
mogelijke motoren te werken”, aldus 
Tim van Heugten. 



De grafische bedrijven Impressed print 
& sign uit Pijnacker en Drukkerij Van 
de Sande uit Nootdorp zijn vanaf het 
eerste uur betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het Natuurlijk 
Pijnacker-Nootdorp magazine. Direc-
teur en eigenaar van Impressed print & 
sign Sandra Haket kijkt tevreden terug 
op de eerste uitgave: “We hebben veel 
enthousiaste reacties ontvangen. Het 
mooiste compliment vind ik dat zelfs 
mensen die jarenlang in Pijnacker- 
Nootdorp wonen, waren verrast door 
de artikelen.” 

Recycling
Duurzaamheid staat bij de twee bedrij-
ven hoog in het vaandel: beide werken 
met FSC-papier en milieuvriendelijke 
producten.“De grafische branche is 
sinds een jaar of tien enorm veran-
derd“, licht Raymond van de Sande, 
mede-eigenaar van het familiebedrijf 
Drukkerij Van de Sande, toe. “Schade-
lijke vloeistoffen die vroeger werden 
gebruikt zijn vervangen door che-
mieloze processen en bij de productie 
van papier zijn zowel het waterver-
bruik als de CO2-uitstoot aanzienlijk 
teruggedrongen.” Sandra Haket: “Het 
magazine wordt gedrukt op FSC-papier 
afkomstig uit bossen die verantwoord 
worden beheerd. Papier wordt niet 
meer gebleekt met chloor, maar is 
door het gebruik van milieuvriendelijke 
methodes wel net zo wit. Papier dat 
overblijft, wordt gerecycled. Daarnaast 
werken we met milieuvriendelijke inkt 
en worden drukplaten apart opgehaald 
voor hergebruik.“

Drukproces
Maar wat is de route die het Natuurlijk 
Pijnacker-Nootdorp magazine aflegt 
voordat het bij je op de deurmat valt? 
Raymond van de Sande neemt ons 
stap voor stap mee door het drukpro-
ces. “Nadat de redacteuren teksten 
hebben aangeleverd, maakt vormge-

ver Theo van Vliet ze op en controleren 
wij of ze druktechnisch in orde zijn. 
Daarna wordt het bestand ‘op inslag 
gezet’: pagina’s worden in een speci-
fieke volgorde naast elkaar geplaatst 
zodat ze later op de juiste plek in het 
magazine komen. Vervolgens brengt 
de plaatbelichter de digitale informatie 
met een laser over op aluminium druk-
platen. Hierna spannen we de platen in 
op de offset drukpers. Elke plaat met 
zijn eigen kleur: Black, Cyaan, Magenta 
en Yellow. Daarna wordt eerst de voor-
kant van het papier bedrukt en dan de 
achterkant. Per uur gaan er 10.000 tot 
12.000 drukvellen door de machine. 
De volgende stap in het proces is de 
afwerking waarbij het magazine wordt 
geniet en ten slotte op maat gesneden 
voor een net eindresultaat. Hopelijk 
zijn de lezers weer net zo enthousiast 
als bij de vorige uitgave!”

Het contrast kan niet groter zijn: waar je vroeger binnenstapte in een  
naar inkt ruikende drukkerij met een oorverdovend geluid van stampende 
machines, heerst er nu een haast serene stilte in een schone werkruimte.  
De grafische branche heeft de afgelopen jaren milieuvriendelijk werken 
omarmd en tot standaard verheven.
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Moderne drukkers belasten het milieu niet.

Magazine Natuurlijk Pijnacker- 

                           duurzaam  
 

“ Wij hopen dat  
ook deze uitgave  
enthousiast door  
de lezers wordt  
ontvangen.”

TEKST: JESSICA DAVILAR 

Nootdorp

   gemaakt



“ Door afval te scheiden en te recyclen 
kunnen we op een eenvoudige manier 
een duurzame stap zetten.”

NatuurlijkPN.nl 17



“ Ik blijf   
terug 
komen  
in Pijnacker” 

18 NatuurlijkPN.nl

Profvoetballer Mike van Duinen:



De snelle aanvaller speelt alweer  
een tijdje bij PEC Zwolle maar hij was 
de eerste maanden van het nieuwe 
seizoen niet op de televisie rennend, 
vliegend en schietend te bewonderen 
vanwege een gebroken middenvoets-
beentje. Daar is Mike met succes aan 
geopereerd. 

Wat is PEC Zwolle eigenlijk voor club 
als je het vergelijkt met je vorige 
clubs? “PEC heeft veel gelijkenissen 
met Excelsior, alleen is het allemaal 
net iets groter. Zowel ADO, Excelsior 
als PEC zijn warme clubs met veel 
vrijwilligers die je zowel op als naast 
het veld met alles willen helpen. PEC 
leeft heel erg in de regio en je merkt 
dat veel mensen nauw betrokken zijn 
bij de club.” 

Je hebt een tijdlang in Pijnacker ge-
woond. Hoe lang precies en hoe kijk 
je terug op die tijd? “Ik heb ongeveer 
acht of negen jaar met veel plezier in 
Pijnacker gewoond. Een groot gedeel-
te van mijn vriendengroep heb ik in 
Pijnacker leren kennen bij Oliveo Voet-
bal. Ik kom daardoor nog regelmatig in 
Pijnacker om ze aan te moedigen.”
 
Wat vind jij het meest bijzondere 
van Pijnacker en wat is het mooiste 
plekje buiten het veld van Oliveo 
dan? “Pijnacker is gewoon een heel 
prettige plek om te wonen en te zijn. 
Ja wat is de mooiste plek? Dan kies 
ik toch voor waar ik gewoond heb. Ik 

woonde in Tolhek tegenover de basis-
school. Na school gooide ik dan snel 
mijn tas thuis af en ging ik direct weer 
naar buiten om lekker te voetballen 
of om andere spelletjes te doen. Ik 
heb hier prachtige jeugdjaren meege-
maakt.”  

Je hebt in je jonge jaren een aantal 
jaren bij Oliveo gespeeld. Wat was 
en is het voor club? Wat heb je er 
geleerd? “Ik weet nog dat ik een 
proeftraining mee heb gedaan bij 
Oliveo. Ik werd meteen goed opgevan-
gen en voelde mij daar prettig. Er hing 
een gemoedelijke sfeer en we speelden 
ook nog eens op een goed niveau. Zo 
speelden we in de D-jeugd (leeftijd 11 
of 12 jaar red.) tegen clubs als ADO en 
Feyenoord. Ook nu voelt Oliveo nog als 
mijn club en kom ik er waar mogelijk 
nog vaak kijken.” 

Er is bij Oliveo nu een echt Mike van 
Duinen Jeugdtoernooi. Hoe vind je 
dat? “Natuurlijk vind ik dat super! Ik 
ben erg dankbaar en trots dat ze een 
toernooi naar mij hebben vernoemd. 
Afgelopen jaar was de eerste editie 
en ik vond het mooi om te zien hoe 
de kinderen het naar hun zin hadden 
tijdens het toernooi.”  

Waar woon je nu en is er een kans 
dat je ooit terugkeert in Pijnacker? 
“Ik woon op dit moment in Rijswijk 
en Zwolle, dat bevalt mij heel erg 
goed. De kans is groot dat ik na mijn 

carrière weer in Rijswijk neerstrijk. Ooit 
terug naar Pijnacker? Zeg nooit nooit. 
Het blijft daar heerlijk ruim en groen 
wonen!” 

Voorlopig is natuurlijk alle aandacht 
gericht op je leven en werk als prof-
voetballer, maar denk je wel eens 
over wat je daarna gaat doen? “Ik 
denk er zeker over na, al vind ik het wel 
erg lastig. Voordat ik als profvoetballer 
begon, wist ik eigenlijk ook al nooit 
wat ik wilde gaan doen en daar is nog 
niet zoveel in veranderd. Voor nu hoop 
ik het nog wel even als profvoetballer 
vol te houden en focus ik mij daarop.” 

Wil je nog mensen noemen die voor 
jou belangrijk waren in Pijnacker of 
ze de groeten doen? “Mijn vrien-
dengroep waar ik vroeger bij Oliveo 
mee gevoetbald heb. Ik zal ze niet 
allemaal bij naam noemen. Of het nou 
in Duitsland of in Zwolle is, ze volgen 
mij en komen altijd een paar keer per 
jaar naar een wedstrijd kijken. Echt 
topgasten!”

NatuurlijkPN.nl 19

“ Na school snel lekker 
buiten een partijtje 
voetbal spelen.” 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN 

Profvoetballer Mike van Duinen woonde in zijn  

jeugdjaren lange tijd in Pijnacker en bewaart daar 

goede herinneringen aan. Waar Mike ook voetbalt, 

hij komt regelmatig terug in het dorp van zijn 

jeugd. Hij heeft er nog veel vrienden, die op  

hun beurt Mike overal waar hij voetbalt, komen 

opzoeken. Mike heeft gespeeld bij ADO Den Haag, 

Fortuna Düsseldorff, Excelsior Rotterdam en nu 

staat hij onder contract bij PEC Zwolle. 



Heerlijk genieten 
dicht bij huis!

Ingeklemd tussen Rotterdam, Den Haag 
en Zoetermeer ligt Pijnacker-Nootdorp 
als een kleine parel in een groengebied. 
Niet voor niets heet een van de natuur- 
en recreatiegebieden de Groenzoom. 
Deel uitmakend van de Groenblauwe 
Slinger is deze recreatieve en ecologi-
sche verbinding tussen Midden-Delf-
land en het Groene Hart bedoeld om 
te voorkomen dat gemeenten aan 
elkaar groeien. Het karakter van een 
Oudhollands open polderlandschap 
met afwisselend waterpartijen en riet- 
en graslanden met daarboven prachti-
ge wolkenluchten is hier goed te zien. 
Sinds 2016 beheren de gemeenten 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

samen met het Hoogheemraadschap 
Delfland en Beheercombinatie de 
Groenzoom dit gebied.

Krekengebied
Fietsen we van de Groenzoom ten 
zuiden van Pijnacker richting Noot-
dorp, dan komen we uit bij regiopark 
Buytenhout: een aaneenschakeling 
van vijf natuur- en recreatiegebieden 
die samen een groene long van 15 
kilometer vormen tussen Delft en 
Zoetermeer. Verschillende wandel- en 
fietsroutes voeren van het prachtige 
Krekengebied bij Delfgauw naar de Ba-
lij in Zoetermeer. Het Virulypad, recent 
vernieuwd met een verbreed fietspad 

en een apart wandel- en ruiterpad, is 
daarin een belangrijke schakel voor 
zowel recreanten als woon-werkverkeer. 
Vanwege het groene karakter van de 
omgeving zijn de bermen bijvriendelijk 
ingericht en ingezaaid met een speciaal 
bloemenmengsel. 

Dobbeplas
De route leidt verder langs het gebied 
van de Dobbeplas met haar wuivend 
riet, gedomineerd door de korenmo-
len Windlust waar molenaars bij gun-
stige wind op zaterdag de wieken laten 
draaien. “Een mooie stop onderweg. 
Doordeweeks malen we het meel dat 
uitstekend geschikt is voor het bakken 
van brood en pannenkoeken”, aldus 
vrijwillig molenaar Dirk Pereboom. 
In de zomer zwemmen bezoekers in 
de Dobbeplas en is het speeleiland 
aan het strandje leuk voor kinderen. 
Ook ’s winters is dit een attractieve 

“Een parel in het groen”

De mist trekt op boven de weilanden, zonnestralen beroeren de dauwdruppels 

op het gras. Vogels kwetteren en maken zich op voor een nieuwe dag. 

Pijnacker-Nootdorp ontwaakt. Gelegen op een kwartiertje van de stad maar 

toch landelijk, is het eenvoudig om dichtbij huis te ontspannen in de natuur. 

Nieuwe fiets- en wandelroutes leiden langs de meest pittoreske plekjes. 

Ook te paard of per kano valt veel te ontdekken. 
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“ Een groene long 
van 15 kilometer 
lengte.”

TEKST: JESSICA DAVILAR 



Heerlijk genieten 
dicht bij huis!

omgeving, soms kan er geschaatst 
worden op een tijdelijke ijsbaan achter 
de molen. 

Bieslandse Bos
Het naastgelegen Bieslandse Bos, in 
het verlengde van de Delftse Hout, 
maakt ook deel uit van regiopark Buy-
tenhout. “Voor de veiligheid van de 
bezoekers heeft Staatsbosbeheer hier 
bomen gekapt en recentelijk herbe-
plant met een mix van voornamelijk 
inheemse boomsoorten. De fondsen 
hiervoor kwamen uit financiële bijdra-
gen van het Groenfonds van Dunea 
en Staatsbosbeheer, het Nationaal 
Bossenfonds en stichting Trees for All. 
Door het opknappen van het speelbos 
de Biesbush is het gebied aantrekkelij-
ker gemaakt voor recreatie. De ingang 
is gemarkeerd door een fraaie houten 
uil, gemaakt door kunstenaar Anton 
Klijnsmit. Nieuwe bankjes, picknick-
tafels en natuurlijke speelelementen 
nodigen uit om met een andere bele-
ving het bos te verkennen. Het reeds 
aanwezige trekvlot heeft nog steeds 
aantrekkingskracht op jong en oud”, 
licht boswachter Michiel Spek van 
Staatsbosbeheer toe.

Zuidpolder
Wethouder Peter Hennevanger trof 
het goed toen hij dit voorjaar zei dat de 
Zuidpolder bij Delfgauw “een van de 
mooiste open gebieden” binnen onze 
gemeente is. Omdat het leefgebied 
van weidevogels als de grutto, de 
kievit en de tureluur onder druk staat, 
hebben de gemeente Pijnacker-Noot-
dorp, de provincie Zuid-Holland, het 
Hoogheemraadschap en Staatsbosbe-
heer dit voorjaar de intentie uitgespro-
ken zich in te zetten voor het uitbrei-
den ervan. Dit kan door de waterstand 
van de landbouwgrond te veranderen 
en bomen en struiken te verwijderen 
en een open gebied te creëren.
Bij de Zuidpolder behoren ook de 
schitterende Ackerdijkse Plassen waar 
een vogelhut uitnodigt om verschil-
lende vogelsoorten te observeren en 
de bezoeker vanuit de uitkijktoren de 
skyline van Rotterdam ziet.

Voor ieder wat wils
Eigenlijk zijn vanuit Pijnacker, Noot-
dorp, Delfgauw of Oude Leede alle 
genoemde natuur- en recreatiege-
bieden dichtbij en zijn routes door 
knooppunten onderling te combineren 
tot de gewenste afstand. Paarden-
liefhebbers kunnen hun hart ophalen 
door buitenritten te maken. Kanovaar-
ders zullen genieten van een geva-
rieerde tocht van ruim 15 kilometer 
in de Groenzoom, waarbij vanaf het 
water bijna geen bebouwing te zien 
is, maar wel zwanen en lepelaars. De 
gebieden zijn goed te bereiken met 
eigen vervoer en zijn gemarkeerd met 
een informatiebord. Informatie is ook 
digitaal beschikbaar op de gemeente-
lijke website. Op of langs de route zijn 
voldoende horecagelegenheden om 
voldaan te genieten na een mooie dag 
buiten.
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Meer informatie  
Groenzoom:  www.degroenzoom.nl  
Bieslandse Bos : www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/bieslandse-bos
Dobbeplas, Regiopark Buytenhout, Zuidpolder:  www.pijnacker-nootdorp.nl



De saamhorigheid, het hechte verenigingsleven en de vele vrijwilligers  

die culturele evenementen organiseren, dát is de meerwaarde van  

wonen in het landelijk gelegen Pijnacker-Nootdorp. Er is een ruime keuze 

op cultureel gebied: van beeldende kunst tot muziek, zang, dans en toneel. 

Als toeschouwer genieten of zelf deelnemen: alles kan.

In Pijnacker-Nootdorp is altijd iets te doen

Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp 
zijn de talloze evenementen die sinds 
jaar en dag door enthousiaste vrijwilli-
gers worden georganiseerd. Denk aan 
Koningsdag dat jaarlijks in alle kernen 
wordt gevierd, de alom bekende Noot-
dorpse Kermisweek met de kortebaan-
draverijen of de kunstmanifestatie De 
Verbeelding. 
Tijdens dit culturele weekend, dat al 
meer dan 25 jaar plaatsvindt, voert 
een speciale kunst- en cultuurroute 
de fietser of wandelaar langs de meest 
uiteenlopende locaties met tal van 
optredens en exposities van lokale 
kunstenaars. 

Evenementen
Maar ook voor nieuwe initiatieven is 
ruimte, zoals voor het Dobbe Lente-

festival. Een gezinsuitje bij uitstek: 
overdag een speciaal activiteiten-
programma voor kinderen, omlijst 
door muzikale optredens en gezellige 
foodtrucks en een avondprogram-
mering voor volwassenen. Zuidpop 
en NootPoP, andere jonge muzikale 
evenementen, bieden een podium aan 
zowel jong als ouder regionaal talent. 
Lokale ondernemersverenigingen ge-
ven eveneens een impuls aan cultuur. 
Het Straattheaterfestival in Pijnacker  
is hier een goed voorbeeld van. Daar-
naast is er een breed aanbod aan 
overige culturele activiteiten. 

Podiumkunsten
Dansen, zingen, muziek maken of toch 
liever deel uitmaken van een theater-
gezelschap? Het is allemaal mogelijk. 

Het recent verbouwde theater CulturA 
& Zo in de Dorpsstraat in Nootdorp 
staat open voor iedereen. Bekijk een 
optreden van de dansschool, luister 
naar een muziekvoorstelling of geniet 
van stand-up comedy of een film. Ook 
op andere locaties zijn door het jaar 
heen uitvoeringen van de verschillen-
de toneel- en muziekverenigingen die 
de gemeente rijk is.

Beeldende kunst
Van kleinere beelden binnen woonwij-
ken tot de grote beelden bij de entree 
van Pijnacker, Nootdorp of Delfgauw: 
er is veel kunst te zien in de openbare 
ruimte. Een wandeling combineren 
met het bekijken van kunst? Dat kan! 
Er is zelfs een kunstroute door Noot-
dorp, waarbij kinderen aan de slag 
kunnen. 

Monumenten
Ook aan het verleden wordt aandacht 
besteed binnen Pijnacker-Nootdorp. 
Zo zijn er 90 gemeentelijke monumen-
ten en 17 rijksmonumenten waarvan 
sommige tijdens Open Monumenten-
dag te bezichtigen zijn. De historische 
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Kunst en cultuur bepalen de sfeer in de gemeente

“ Cultuur verbindt, 
verwondert en  
verrast.”

In Pijnacker-Nootdorp kun je je aansluiten bij een van de tientallen 
verenigingen. Je bent er welkom.

TEKST: JESSICA DAVILAR, MARCELLA DELISSEN-OSKAM



In Pijnacker-Nootdorp is altijd iets te doen

verenigingen in Pijnacker en Nootdorp 
organiseren regelmatig activiteiten en 
hebben inmiddels diverse publicaties 
uitgebracht.

Bibliotheek Oostland
De drie vestigingen van Bibliotheek 
Oostland zijn gevestigd in het ver-
nieuwde CulturA & Zo in Nootdorp, in 
Buurt & Zo in Pijnacker en in het recent 
geopende Buren van Delfgauw. Naast 
de lezersservice bieden ze ook andere 
diensten en activiteiten: van debat tot 
ontmoeting, van taalondersteuning 

Daarom investeert Pijnacker-Nootdorp 
niet alleen in een gevarieerd aanbod 
voor volwassenen, maar ook in cultuur- 
educatie voor kinderen, waarbij er 
wordt samengewerkt met het onder-
wijs. Door kinderen op jonge leeftijd 
in contact te brengen met kunst in al 
haar vormen, leren ze hun fantasie te 
gebruiken, te kijken naar hun omge-
ving en te vertellen over wat ze zien, 
horen en voelen. Want ‘jong geleerd, is 
oud gedaan’.

Buurtknip
Bewoners die een leuk idee hebben 
voor een culturele activiteit voor hun 
buurt, kunnen bij de gemeente een 
bijdrage aanvragen via de Buurtknip. 
Kijk op www.pijnacker-nootdorp.nl/
buurtknip en realiseer dat idee! 

Kortom, het hele jaar door worden 
voor jong en oud evenementen  
georganiseerd. 
Je bent van harte welkom!
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tot codeclub, het kan allemaal bij de 
bibliotheek. 

Cultuurnota
Dit jaar is er een nieuwe Cultuurnota 
gemaakt, waarbij de inbreng van inwo-
ners en culturele organisaties is mee-
genomen. De ambitie van de gemeen-
te is duidelijk: cultuur meer op de kaart 
zetten en het culturele aanbod de 
komende jaren nog beter afstemmen 
op de grootte van de gemeente. Want 
cultuur verbindt, verwondert, verrast 
en draagt bij aan sociale ontwikkeling. 

In het vernieuwde CulturA & Zo voelt jong en oud zich thuis.



De gezelligste 
huiskamer van 
Delfgauw

De gezelligste huiskamer van 
Delfgauw vind je bij De Buren. Dat 
klinkt wat cryptisch maar De Buren is 
de nieuwe naam voor wat voorheen 
het café was van de fraaie Sporthal 
Emerald in de Florijnstraat. De Buren 
van Delfgauw is een verbindend 
ontmoetingspunt voor Delfgauw. 
Met behulp van allerlei oud-Hollandse 
materialen en meubels is een huiska-
mer ingericht waar iedereen uit de wijk 
gebruik van kan maken. Het project 

is een samenwerkingsverband tussen 
verschillende partijen en staat onder 
leiding van SBJ SamenSterk. Dat laatste 
is een ‘verbond’ tussen de Stichting 
Welzijn en Ondersteuning Pijnac-
ker-Nootdorp (SWOP), de Bibliotheek 
Oostland en de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Midden-Holland. 

Gezellig!
Miranda de Bruijn van de ijssalon trekt 
letterlijk de (ijs)kar bij De Buren van 

Delfgauw. Zij doet er alles aan om de 
gezelligste huiskamer van Delfgauw 
nog gezelliger te maken. “We verzor-
gen ook lunches: tosti’s, uitsmijters, 
belegde broodjes en pannenkoeken. 
Bezoekers komen terug omdat ze het 
een heel gezellige ontmoetingsplek 
vinden. Jong en oud komt hier lekker 
werken of om even bij te kletsen.”

Openingstijden
Miranda de Bruijn stoeide eerst nog 
een beetje met de openingstijden. Ze 
wil er het liefst zo veel mogelijk zijn 
voor bezoekers, in elk geval zes dagen 
per week.  
Check www.burenvandelfgauw.nl voor 
de openingstijden en de agenda. Wil 
je ook iets organiseren in De Buren van 
Delfgauw? Stuur dan een mail naar 
burenvandelfgauw@gmail.com.

De Buren van Delfgauw werd officieel geopend op 1 mei 2019. De opening 

ging gepaard met barista-workshops, meidenwerk, een koersbaldemo, een 

balletoptreden en mooie woorden van burgemeester Francisca Ravestein 

en wethouder Hanneke van de Gevel: “Deze huiskamer is een mooie aan-

winst voor de bewoners van Delfgauw.”
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Een aanwinst voor de bewoners

“ Je kunt er  
gewoon even  
binnenwandelen.”



Het Huis van Heron 
  is uit de startblokken!

Heron is het bedrijvenpark in wording 
in de zogenoemde Gouden Driehoek 
tussen de A12, de RandstadRail-lijn  
Den Haag/Rotterdam en de aloude 
’s-Gravenweg in Nootdorp. In deze 
driehoek komt snel een modern be- 
drijvenpark tot ontwikkeling. De onder- 
nemers/bedrijven hebben ambitie,  
ook richting duurzaamheid. In 2023 is 
Bedrijvenpark Heron afgebouwd en in 
dat jaar wil ‘de vereniging van eigena-
ren’ – om het even zo te noemen – dat 
het park tot de koplopers van de duur-
zame bedrijventerreinen in Nederland 
behoort. Bedrijven als Fugro en Van 
Gils Automotive zijn daarbij aanjagers. 

Actief verduurzamen
Vanuit deze ambitie is het Huis van 
Heron voortgekomen. Dat is nu nog 
een online platform waar allerlei ken-
nis, kunde, initiatieven, mogelijkheden 
en meningen omtrent ‘verduurza-
ming’ bij elkaar gaan komen. Het Huis 
van Heron beperkt zich niet tot het 
energievraagstuk: het gaat over de ver-
duurzaming van je omgeving en daar-
bij spelen circulariteit en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemerschap 
ook een rol. Het Huis van Heron is niet 
voorbehouden aan de bedrijven op He-
ron; het is voor iedereen, bedrijven en 
particulieren, die met vragen zit over 
het hoe en wat van verduurzamen. 

Kennis centraliseren
Kirstin de Boer: “De hele materie 
rondom verduurzaming en circulair 
bouwen en maatschappelijk onderne-
men is nog zo ontzettend in ontwik-
keling dat het voor een individuele 
ondernemer en particulier best lastig 
is om daar de weg in te vinden en op 
de juiste momenten de goede keuzes 

te maken. Heel veel mensen willen wel, 
maar vinden het moeilijk om concreet 
stappen te zetten. Een keuze die je 
vandaag maakt, kan morgen alweer 
achterhaald zijn. De bedoeling van het 
Huis van Heron is: online en fysiek een 
plek creëren waar alle benodigde kennis 
over mogelijkheden, ontwikkelingen, 
behoeften en oplossingen bij elkaar 
wordt gebracht en dan zodanig, dat 
mensen niet alleen tips en adviezen kun-
nen krijgen, maar feitelijk op weg gehol-
pen worden: van advies, financiering tot 
realisatie of onderdelen daarvan.”

Voor gemeente en regio
Daniël Koningen vult aan: “Er zijn 
daarbij geen begrenzingen: het is voor 
eigenaren en bewoners van woningen, 
voor ondernemers, voor non-profit- 
organisaties, kennisinstellingen en 
overheden. Het gaat ook verder dan 

de grenzen van Pijnacker-Nootdorp. 
De ambitie is om van betekenis te zijn 
voor de hele regio. Het is wel geweldig 
hoe de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
zich achter het initiatief heeft ge-
schaard, een startbudget heeft vrijge-
maakt en samen met andere partijen 
het Huis van Heron van de grond helpt 
krijgen.” 

Tiny Heron House
Kirstin de Boer en Daniël Koningen 
hebben onlangs bij de Oostlanddag 
aan ondernemend Oostland het een en 
ander verteld over het Huis van Heron. 
Het huis is nu nog louter virtueel maar 
begin 2020 komt er een concreet ‘huis-
je’ – een Tiny Heron House – op Heron 
bij de RandstadRail-halte Nootdorp. 
De bedoeling is dat daar later een 
groter en volledig circulair Heron Huis 
wordt gerealiseerd. 

Het Huis van Heron? Wat is dat dan? En waar komt het vandaan? We leggen 

het uit, samen met de kwartiermakers Kirstin de Boer en Daniël Koningen 

van het bureau Aestate Ontrafelexperts. 

Op weg naar een duurzaam bedrijvenpark

“ Met gemeente, bedrijven, bewoners en  
particulieren snel concrete stappen zetten.”
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We spreken Idir in de goed verscholen 
studio van Blasterjaxx op een bedrijven- 
terrein ergens tussen Den Haag en 
Gouda. “We kunnen hier heerlijk werken 
en er is toch een beetje afstand tussen 
wonen en werken”, zegt Idir die de 
muziek even uitzet voor een gesprek 
met het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 
magazine. De 27-jarige dj/producer 
woont in een rustig wijkje in Nootdorp, 
niet ver van Hotel Van der Valk. “Een 
ideale plek. Lekker rustig en je zit zo op 
de snelweg. De afstand tussen Noot-
dorp en onze studio is met de auto 
heel goed te doen.”

De Winde
Idir woont al sinds zijn derde in Noot-
dorp. Zijn ouderlijk huis stond aan de 
Gentiaan in de wijk Achter het Raad-
huis. “Ik zat op basisschool De Winde 
en daarna op het Montaigne Lyceum in 
Den Haag.” Hij vindt Nootdorp een ge-
weldig dorp en kent er ook ontzettend 
veel mensen. “Jazeker, de Nootdorpse 
Kermisweek is altijd het hoogtepunt 
van het jaar.”

Keyboardles
Idir is van huis uit heel muzikaal. Toen 
hij tien was, stuurden zijn ouders hem 

naar keyboardles. “Muziek maken is 
heerlijk. Ik vond alleen niet zo veel aan 
de lessen omdat het erg traditioneel 
was. Je leerde noten lezen en liedjes 
spelen vanuit een boekje. Ik wilde zelf 
dingen creëren, maar de leraar zei: ‘je 
moet eerst de basis beheersen’ en daar 
had hij gelijk in.”

Muziek als bindmiddel
Voordat Idir dj en producer werd, 
speelde hij in bandjes met namen 
als Domination en Steenzuur. Vanuit 
een buurthuis in Ypenburg leerde Idir 
via een andere dj zijn makker Thom 

Nootdorper Idir Makhlaf vormt samen met Thom Jongkind het wereld- 

beroemde producer-dj-duo Blasterjaxx. In korte tijd zijn ze met hun elektro-

nische dancemuziek doorgedrongen tot de wereldtop. Blasterjaxx treedt 

wereldwijd op, vaak op grote dancefestivals. Deze zomer hebben ze een 

album met 23 nummers uitgebracht, Perspective, dat begin september al 

tien miljoen streams telde.

Wereldwijd bekend van grote dancefestivals 

   Wereldberoemde  
Blasterjaxx-man  
    komt tot rust langs de  

waterkant in Nootdorp

TEKST: SJAAK OUDSHOORN 
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Jongkind kennen. Het klikte meteen. 
“Hij vond dat ik vette muziek maakte 
en dat vond ik van hem ook. En samen 
kon het alleen maar beter gaan”, zegt 
Idir.

Door het lint
Thom studeerde communicatie aan 
de Hogeschool InHolland in Den Haag. 
Idir deed beeld-, geluid- en podium-
techniek aan het Grafisch Lyceum in 
Rotterdam. “Het was best een leuke 
opleiding, maar toen ik eenmaal met 
Thom samen muziek ging maken, 

voelde ik dat dit mijn toekomst was en 
dat ik moest stoppen met mijn oplei-
ding om alles uit de muziek te kunnen 
halen. Ik heb dat toen met een mentor 
besproken en die zei: als dat jouw ge-
voel is, dan moet je dat gevoel volgen. 
Pas daarna vertelde ik het tegen mijn 
ouders. Die gingen door het lint! Mijn 
vader zei dat ik met muziek nooit een 
euro ging verdienen. Mijn moeder was 
zo boos dat ze meteen € 250,- huur 
ging vragen.”

“Mijn ouders waren gescheiden en  
omdat mijn vader er iets relaxter in 
stond, ben ik bij hem gaan wonen. 
Maar hij had veel last van het volume  
– wij leefden vooral ’s nachts – dus 
toen ontstonden daar weer irritaties 

over. Uiteindelijk ben ik in de studen-
tenkamer van Thom gaan wonen. Die 
was hooguit twintig vierkante meter 
groot, maar we konden daar doen 
wat we leuk vonden en waar we goed 
in waren: muziek maken. We hadden 
geen cent en moesten het soms doen 
met een beetje brood en maïs uit blik!”

Doorbraak
In die periode, rond 2011, was Idir een 
jaar of 18 en Thom rond de 20. Het 
klikte enorm en ze maakten al snel 
hele mooie dingen die het goed deden 
bij de liefhebbers van electrohouse, 
progressive en big room house. In 
2012 brachten ze al veel muziek uit en 
in 2013 beleefde Blasterjaxx de grote 
doorbraak met het nummer Faith. 

Idir: “Af en toe hadden ze in huis  
wel last van het volume!”



Aan de rand van Nootdorp 
staat het pand van Event- & 
Partycentrum het Witte Paard. 

Een schitterende en goed bereikbare locatie. 
De moderne en sfeervolle aankleding is 
doorgevoerd in alle feestzalen.  
Het Witte Paard beschikt over drie zalen voor 
gezelschappen vanaf 20 gasten. 
Voor alle mogelijke bijeenkomsten en feesten zijn 
de ruimtes werkelijk perfect.   

De beste locatie voor... alles

Bedrijfsfeesten | Workshops | Catering

www.wittepaard.nl

de beste   supplementen       speciaal voor  jou...
Kom voor persoonlijk  

advies naar   
Vitaminstore Pijnacker!

de persoonlijke  
healthcoach

Vitaminstore Pijnacker Raadhuisplein 6 



waren.” In 2015 besloten ze in goed 
overleg dat Thom de shows en het 
toeren zou blijven doen en dat Idir zich 
helemaal op het maken en producen 
van muziek zou gaan richten. Het was 
erg wennen en Thom had toch wel het 
gevoel dat hij zijn maatje kwijt was. 
Intussen hebben ze de balans al lang 
weer gevonden. Het is de muziek die 
hen blijft binden. 

Nieuw album
Het afgelopen jaar hebben ze heel 
hard gewerkt aan hun eerste album 
Perspective. Een heel album maken 
is best bijzonder in deze wereld die 
vooral van single naar single beweegt. 
“Het was heel pittig. We leggen de lat 
heel hoog en zijn dus eindeloos aan het 
schaven en verbeteren tot iets wat we 
echt goed vinden en waar we helemaal 
achter staan. We hebben ook veel 
gedoe gehad over rechten en zo.”

Visie
Idir vertelt dat het creëren van nieuwe 
muziek bij Blasterjaxx steeds meer 
gebeurt in samenwerking met muzi-
kanten en singer/songwriters. “Je krijgt 
daardoor meer één proces waarbij 
melodie, tekst en de instrumentale 
invulling gelijk op gaan. Als je alles 
zelf doet, loop je wel eens vast en kom 
je er niet zo snel uit. En als je samen 

bezig bent, dan heb je met elkaar 
meer hersenen en meer creativiteit, 
zodat er altijd wel weer een oplossing 
is. Je moet wel allemaal dezelfde visie 
hebben. Anders werkt het niet. Ik vind 
ook dat onze muziek nog steeds beter 
wordt. Als ik dingen hoor van vijf jaar 
geleden, dan denk ik: nou, dat zouden 
we nu niet goed genoeg hebben 
gevonden.”

Roem
Het verhaal van de pa van Idir – je gaat 
nooit een euro verdienen met muziek 
– is wel een beetje anders gelopen. 
Want Blasterjaxx is wereldberoemd 
en er gaan miljoenen om in de hogere 
regionen van deze business. Toch 
blijven Idir en Thom het samen muziek 
maken op nummer 1 zetten. Veel geld 
verdienen is leuk, maar de basis blijft 
met muziek bezig zijn.

Rustiger
Idir is privé in wat rustiger vaarwater 
terechtgekomen. Je kunt ook zeggen: 
in rustiger Nootdorps viswater. “In 
mijn vrije tijd vis ik veel. Daar word ik 
lekker rustig van. Nootdorp heeft zo 
veel mooie slootjes en plassen waar 
je goed kunt vissen”, zegt Idir die de 
Dobbeplas en molen Windlust de 
mooiste plekjes vindt in Nootdorp. Hij 
hoopt hier nog heel lang en  lekker te 
blijven wonen.

Visumproblemen
Daarna ging het heel snel. Blasterjaxx 
bestormde in no time de wereld van 
de grote dj’s. Ze werden gevraagd 
om op te treden bij de WMC-week in 
Miami. De eerste keer zouden ze daar 
geen geld voor krijgen. Het was in de 
ogen van Thom en Idir geen werk en 
dus hadden ze ook geen visum nodig, 
dachten ze. De Amerikaanse douane 
dacht daar anders over. Die zag via 
internet Blasterjaxx in de programme-
ring staan en dus gingen Idir en Thom 
daar aan het werk, was de conclusie. 
“We kregen een soort no-go-stempel 
in ons paspoort, waardoor we iedere 
keer als we naar Amerika gingen uren 
kwijt waren aan de douane.” 

Balans
Tijdens de talloze shows konden Idir en 
Thom lezen en schrijven met elkaar. Ze 
voelden en vulden elkaar perfect aan. 
“Thom deed de speciale effecten en 
ik was vaak met het volume bezig. De 
eerste jaren was alles nieuw en gingen 
we van het ene hoogtepunt naar het 
andere, maar al in het tweede jaar 
ging het me steeds meer tegenstaan. 
Ik was mijn vrijheid volledig kwijt, had 
het gevoel dat ik 24 uur per dag werd 
geleefd. Hotel in hotel uit, vliegtuig 
in vliegtuig uit. Het programma was 
zo vol dat we altijd onderweg of bezig 

“ Lekker vissen in  
de rustige slootjes  
en plassen in  
Nootdorp.”
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Dorpse gezelligheid 
en persoonlijke service 

Pijnacker Centrum 

“We willen als Ondernemersvereniging 
Pijnacker Centrum een bredere club 
worden. Dus niet alleen de winkels van 
Ackershof, maar alles vanaf de Willem 
de Zwijgerlaan tot aan de winkelstrip 
van de Meidoornlaan.” Samen met 
centrummanager Titus Appel hebben 
de ondernemers grote plannen. Er is 
 een nieuw logo ontworpen en ze wil-
len veel meer evenementen en acties 

 organiseren, zoals het succesvolle 
straattheaterfestival. “Dit jaar liepen 
de steltlopers zelfs vanaf het Raadhuis-
plein naar Plus Sabine Zondag. Doe het 
ze maar eens na! Dat straattheater-
festival moet echt een nieuwe traditie 
worden”, aldus Teun.  “Natuurlijk be-
zoekt Sinterklaas Ackershof en komt er 
een kerstmarkt, dat spreekt vanzelf. Al-
les wat we doen gaat natuurlijk steeds 

De vrolijke banners met het nieuwe logo en de vele plantenbakken, geleverd 
en verzorgd door het lokale bedrijf GP Flowers, vallen al van verre op. Pijnacker 
Centrum heeft deze zomer een flinke boost gekregen en wil daar nog mee  
verder gaan. “Het centrum moet gaan bruisen”, benadrukt Teun de Vries, 
voorzitter van Ondernemersvereniging Pijnacker Centrum en eigenaar van  
de Vitaminstore op het Raadhuisplein. 

Pijnacker Centrum is goed bereikbaar 
per fiets, auto en openbaar vervoer. 

30 NatuurlijkPN.nl

Volledig aanbod: winkels en horeca 
In Pijnacker Centrum vind je letterlijk alles wat een winkelend mens nodig 
heeft. Van levensmiddelen tot witgoed, en van een kleding tot speelgoed. 
Bovendien zijn er volop horecagelegenheden. Je kunt makkelijk een dagje 
doorbrengen in eigen dorp. Neus eens bij een van de kledingzaken, koop een 
lekkere biefstuk bij slager Opstal, scoor een mooi cadeau bij de Wereldwin-
kel, of verwen jezelf met een lekker tijdschrift, boek of e-boek van Van Atten. 
Bovendien is hier dé wol- en handwerkwinkel gevestigd waar mensen vanuit 
heel Nederland naar toe reizen: Pera & Pasha. 

En tussen al het shoppen door is er vast wel tijd voor een kop koffie of lekkere 
lunch bij een van de vele horecagelegenheden in en rond het centrum. Een 
dagje Pijnacker Centrum kan een totaalbeleving zijn, zeker als er dan op 
het Raadhuisplein toevallig een gezellig festival plaatsvindt of Team4Talent 
weer eens een jeugdactiviteit organiseert.  De ruime, lichte parkeergarage 
maakt het winkelen in Ackershof nog comfortabeler. De eerste twee uur zijn 
helemaal gratis en je kunt er dagelijks vanaf 07.00 uur terecht tot het einde 
van de openingstijden van de winkels. Uitrijden kun je altijd, 24 uur per dag. 
Dus heb je ergens lekker gegeten en zijn de winkels inmiddels dicht, dan is 
uitrijden geen enkel probleem. 
  

TEKST: SJAAK OUDSHOORN 



in overleg met de gemeente en de  
vastgoedbedrijven die eigenaar zijn van 
Ackershof 1 en 2.”  

Oppimpbeurt 
Het Raadhuisplein krijgt vanaf het 
najaar een volledige oppimpbeurt. Er 
komt meer groen, mogelijk een water- 
element en een optische verbinding 
tussen Ackershof 1 (het eerste deel met 
onder andere Albert Heijn) en Ackers-
hof 2 (het nieuwere gedeelte met Dirk 
van den Broek, aan de overkant van  
het plein). Voor kinderen komen veilige 
spelelementen op het plein en meer 
bankjes voor ouders of grootouders 
om neer te strijken voor een praatje of 
een ijsje, terwijl de kinderen spelen. Het 
pop-up restaurant van Ommekantje 
bij de voormalige Rabobank was deze 
zomer een eerste stap. 

Bezorgservice 
“We willen als winkeliers onze service 
zo goed en breed mogelijk aanbieden. 
We zijn nu de mogelijkheden voor een 
brede bezorgservice aan het onder-
zoeken. Plus Sabine Zondag heeft al 
een goed werkende bezorgservice 
en daar kunnen handige combinaties 
gemaakt worden. De Vitaminstore 
heeft overigens al een eigen gratis be-
zorgservice, store to door, met Post NL 
door het hele land”, gaat Teun verder. 
“En de Wereldwinkel bezorgt al jaren 
koffie bij de gemeente, verschillende 
bedrijven en de SWOP, net als kerst-
pakketten en relatiegeschenken”, vult 
Heily van der Jagt, penningmeester 
van de ondernemersvereniging en 
coördinator van de Wereldwinkel, aan.  

Actietas 
“Wat we ook gaan doen is de bewo-
ners van de nieuw opgeleverde wijken 
in Pijnacker verrassen met een actie-
tas: een Fair Trade-tas van biologische 
katoen, gevuld met producten van 
plaatselijke ondernemers”, vertelt 
 Heily. “In de eerste plaats om hen 
welkom te heten natuurlijk én om hen 
bekend te maken met het winkelaan-
bod in het dorp: dorpse gezelligheid 
met persoonlijke service.” 

Ontspannen winkelen en (na)genieten in de horeca-gelegenheden.

“ Genieten van een  
veelzijdig aanbod.”
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Familie Van Atten zet traditie voort
Dat Intertoys verhuisd is vanaf de Kerkweg naar het pand naast boekhandel 
Van Atten aan het Emmapark is een grote vooruitgang. Met de doorgang  
tussen Intertoys en Boekhandel Van Atten gaan moeder Paulien van Atten van 
Intertoys en zoon Michiel van Atten van de boekhandel nog nauwer samen-
werken. Vader Herman is overigens ook nog bijna dagelijks in de boekhandel 
te vinden. “We zijn superblij met het resultaat; het is een echt warenhuis 
geworden. Ik ben er ook heel trots op dat wij, mijn broer in Berkel en ik in 
Pijnacker, nu als derde generatie de traditie voortzetten”, vertelt Michiel. 
Opa Jan van Atten begon in de Stationsstraat ooit met een boekhandel annex 
speelgoedwinkel.  



Pijnacker-Nootdorp telt vier woonkernen, grappig is dat iedere kern zijn of 

haar Oranjevereniging of Oranjecomité heeft. Elke Oranjeclub is anders qua 

aanpak en programma.

Zo is de Oranjevereniging Nootdorp 
niet alleen actief rond Koningsdag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, 
maar organiseert zij ook de jaarlijkse 
feestweek in augustus. Dat is voor veel 
Nootdorpers dé week van het jaar. Na 
de Kermisweek is dan het popfestival 
Nootpop begin september het laatste 
grote wapenfeit. Het jaar wordt vervol-
gens afgesloten met een grote geza-
menlijke vrijwilligersborrel. Dat doet 
de Oranjevereniging Pijnacker ook: 
een feestelijke afsluiting voor de ruim 
zeventig vrijwilligers. Een verschil met 

Nootdorp is dat Pijnacker zich louter 
op de ‘Oranjeperiode’ richt. De tijd van 
Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag.
 
Één grote ontmoetingsplek
De periode rondom Koningsdag en 
Bevrijdingsdag is nog steeds een van 
de mooiste van het jaar. Op Konings-
dag kleurt het centrum van Pijnacker 
tot één grote oranje ontmoetingsplek 
en wie weet, zijn er over een paar jaar 
weer grote tentfeesten. Die missen 
‘we’ met z’n allen wel! In alle kernen 
van de gemeente zijn de Oranjefeesten 
een ontmoetings- en feestplek voor 
alle leeftijden. Natuurlijk werkt dat in 
een klein buurtschap als Oude Leede 
anders dan in de grotere kernen.
 
Nieuwe dingen proberen
We zoomen even in op het Oran-
jecomité Delfgauw en praten met 
voorzitter Ruud Righarts (45) en Nick 
Kerklaan (32). Samen met Ruben, 
Karin, Joost, Peter en Ed vormen zij 
het Oranjecomité. “Ergens in oktober 
gaan we altijd weer de feesten van het 
volgende jaar voorbereiden. Sommige 
elementen blijven altijd bestaan, zoals 
het reveille, de optocht, het klaverjas-
sen en de muziekfeesten in onze grote 

tent, maar we proberen toch ieder jaar 
weer iets nieuws aan het geheel toe te 
voegen. Iets verrassends - zoals recent 
het hutten bouwen - waarvan de 
mensen zeggen: hé, dat is leuk”, aldus 
de voorzitter die nog eerder in het 
Oranjecomité Delfgauw zat dan dat hij 
woonachtig was in een appartement in 
Emerald. 

Steeds meer één geheel
Zijn kompaan Nick Kerklaan is een 
geboren en getogen Delfgauwenaar. 
Zoon van Bartjan Kerklaan en diens 
echtgenote José. Nick werkt als mar-
ketingman bij Goodstore in Pijnacker. 
Woont met echtgenote Stephanie en 
hun kinderen Kaj van 3,5 jaar en Mees 
van 5 maanden aan de Wethouder 
Sonneveldhof. Delfgauw is steeds 
meer één geheel geworden. Er is één 
Bewonersvereniging Delfgauw en ook 

Samen genieten van de sfeer
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Iedere kern van  
Pijnacker-Nootdorp heeft 

zijn eigen Oranjeclub 

“ Dankzij veel  
vrijwilligers is  
er veel mogelijk.”

TEKST: SJAAK OUDSHOORN 

Het hele dorp doet mee! 
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“ De steun van  
sponsoren en  
bedrijven is  
belangrijk.”

het Oranjecomité Delfgauw richt zich 
op alle inwoners van deze kern. Ieder-
een is welkom bij de twee feestweken 
die elk jaar op het Bart Dekkerveld aan 
de Vrijenban worden gehouden. Ruud: 
“Ons mooie programmablad wordt 
een paar weken van tevoren in heel 
Delfgauw verspreid, in een oplage van 
3.000 stuks, huis-aan-huis.” 

Zachte hand
Hoe lang Ruud en Nick al onderdeel 
van het Oranjecomité zijn, vinden ze 
helemaal niet belangrijk. Ruud een 

jaar of tien intussen en Nick sinds 
het Zomerfeest van 2015 met Dries 
Roelvink, toen het 45-jarig bestaan 
werd gevierd. De mannen vertellen dat 
de sfeer altijd goed is. Natuurlijk is er 
wel eens een akkefietje tussen mensen 
die een appeltje met elkaar te schillen 
hebben. Dat mag echter geen naam 
hebben. Lachend vertellen ze dat er ooit 
iemand was die tijdens een muziek- 
avond vanuit een scootmobiel drugs 
wilde gaan verkopen. Die is met zachte 
hand, met scootmobiel en al naar de 
uitgang van het feestterrein geleid. 

Ruud en Nick zeggen dat er best een 
flink budget nodig is voor de Oranje-
feesten. Subsidie van de gemeente is 
er niet, dus moet het comité het heb-
ben van de baromzet en de bijdragen 
van sponsoring. Gelukkig zijn er heel 
veel, vooral Delfgauwse, bedrijven die 
het prachtig vinden dat men gezellig 
met elkaar feestviert rond Koningsdag 
en Bevrijdingsdag! “We krijgen elk jaar 
heel veel mooie reacties van mensen 
die weer hebben genoten. Daar doe je 
het voor, naast de onderlinge gezellig-
heid”, besluiten ze.

“Het is boeiend om met elkaar iets te organiseren.”



Schatkamers in eigen dorp

De winkel van Terre des Hommes in Pijnacker
“Elke maandag staan er wel vaste 
klanten in de etalage te kijken of er iets 
interessants in staat. Op maandag rich-
ten we namelijk de etalage opnieuw in 
en als het even kan gerelateerd aan het 
seizoen. Lentedecoraties, Halloween-
spullen, kerstartikelen, noem maar op. 
Doorloop vinden we belangrijk, dus 
niets ligt hier langer dan drie weken”,  

aldus de altijd enthousiaste Elly van der 
Stel, grondlegster van het winkeltje 
van Terre des Hommes. “Zesendertig 
jaar geleden zat ik in de werkgroep van 
Terre des Hommes Pijnacker. Samen 
met Coby Haket ben ik toen aan de 
Oostlaan een winkeltje begonnen met 
tweedehands spullen voor Terre des 
Hommes. Voor Terre des Hommes was 
dit nieuw; dit soort winkeltjes waren er 
nog niet. Van het begin af aan liep het 
heel goed! Die eerste jaren waren we 
al gelukkig als we € 80,- per week kon-
den overmaken; nu is dat opgelopen 
tot € 3.500,- per week en daar zijn we 
best trots op! Met dat geld ondersteu-
nen we elk jaar twee grote projecten”, 
legt ze verder uit. 

Overgenomen
Het ooit bescheiden initiatief van Elly 
is inmiddels landelijk overgenomen en 
er zijn nu 45 winkels. “Onze winkel aan 
de Emmastraat 24 is wel de grootste 
en mooiste winkel van het land. Zeker 
ook dankzij aannemer Van der Voort 
die een paar jaar geleden voor € 1,- een 
complete aanbouw voor ons heeft 
gebouwd. Daardoor is de winkel nu 
fijn ruim en overzichtelijk en hebben 
we een aparte ruimte voor kleding 
én voor opslag. Maar zoals ik al zei, 
spullen blijven hier nooit langer dan 

drie weken. Daarna gaan die artikelen 
naar een winkel van Terre des Hommes 
in Zeeland, die veel minder spullen bin-
nen krijgt dan wij. We doen bijna niets 
weg; zelfs het ijzer, papier en lorren 
leveren nog iets op.” Kees Wijsman, 
sinds een jaar voorzitter, gaat verder: 
“Ik was echt verrast door de geweldige 
organisatie, toen ik hier begon. Alle 
72 vrijwilligers vormen een geoliede 
machine met elkaar. We hebben een 
technische dienst, die ervoor zorgt dat 
alles wat hier staat heel is en werkt. 
Er komen mensen sorteren, etaleren, 
kassadienst draaien. Sommigen zijn 
zelfs bijna niet weg te krijgen uit de 
winkel, maar er zijn er ook die regel-
matig speelgoed mee naar huis nemen 
om schoon te maken of thuis puzzels 
zitten te maken om te controleren of 
ze compleet zijn. Ik werk hier zelf elke 
maandagmorgen. Dan zoeken we de 
binnengekomen stukken uit en checken 
bijvoorbeeld of alle legostukjes nog in 
een doosje zitten.”

De winkel van Terre des Hommes in Pijnacker en Kringloopwinkel  
De Wisselbeker zijn allebei kringloopwinkels. Beide winkels verkopen  
gebruikte goederen voor het goede doel, in beide winkels is het heerlijk 
snuffelen en toch is de insteek heel verschillend. 
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De kringloopwinkels

“ Steeds iets nieuws: 
elke drie weken  
nieuwe aanvoer.”

Openingstijden
Op de website www.terredeshommes.nl/winkels/pijnacker vind je de 
openingstijden van de winkel van Terre des Hommes in Pijnacker.

TEKST: LINDA VAANDERING



Schatkamers in eigen dorp

De winkel van Terre des Hommes in Pijnacker

Kringloopwinkel De Wisselbeker Nootdorp
Het karakteristieke schoolgebouw aan 
de Molenweg is sinds tweeëntwintig 
jaar het ‘home’ van kringloopwinkel 
De Wisselbeker. “Het is een geweldig 
pand, een gemeentelijk monument. 
We begonnen met de helft van het 
pand, met de Speelotheek in de ande-
re helft. Maar nu hebben we het hele-
maal, dus dat betekent veel ruimte. En 
we hebben een gewéldige zolder, kom 
maar kijken”, vertelt voorzitter Gerard 
van de Schootbrugge, terwijl hij ons 
voorgaat op de trap. We duiken recht 
de grot van Ali Baba in, vol dozen, 
kleding, en andere schatten. “Vrijwilli-
ger Rob is degene die alles hierachter 
bijhoudt en Marry is verantwoordelijk 
voor het deel met kleding. Zij weten 
precies wat hier staat en wat er in al 
die dozen zit”, aldus Van de Schoot-
brugge.

Enthousiast
Behalve Rob en Marry, en vrijwilliger 
Joke die mee is geklommen naar de 
zolder, zijn er nog 32 enthousiaste 
vrijwilligers actief bij De Wisselbeker. 
Plony Holierhoek is hét gezicht van de 
afdeling servies- en speelgoed. “Het 
leukst aan dit werk is het contact met 
de mensen. Én dat ze blij naar huis 
gaan met een leuke vondst voor een 
leuke prijs”, aldus Plony. “De Wissel-
beker is een klassieke goede-doe-
len-winkel”, vertelt Van de Schoot-
brugge verder. “Opgericht vanuit de 
Milieugroep Nootdorp, waarin Joke 
van Hagen (nog steeds secretaris van 
De Wisselbeker, red.) zitting had. In 
overeenstemming met de toenma-

lige gemeente Nootdorp is toen De 
Wisselbeker opgezet. Het verschil met 
de Winkel van Terre des Hommes in 
Pijnacker is vooral dat De Wisselbeker 
verschillende goede doelen steunt, in 
totaal met € 50.000,- tot 60.000,- per 
jaar. “Zes grote goede doelen krijgen 
drie jaar lang € 5.000,- per jaar. Met 
die mensen hebben en houden we 
goed contact, dat vinden we belang-
rijk”, aldus Van de Schootbrugge. 

Indianen
Op het moment van dit interview zijn 
Kees van Vliet en Camila Perez van de 
Colombiaanse Stichting Mandioca op 
bezoek bij De Wisselbeker. Ook hun 
stichting, die met name Indianen be-
geleidt in het Colombiaanse Amazone-

gebied, ontvangt jaarlijks € 5.000,-. 
 Daarnaast zijn er de maandelijkse doe-
len. Deze krijgen eenmalig € 1.000,-. 
De vrijwilligers van De Wisselbeker kie-
zen deze doelen uit. En dan zijn er de 
specifiek Nootdorpse doelen. Speciaal 
om de maatschappelijke betrokken-
heid met het dorp te behouden. De 
Stichting Vrienden van Ipse de Brug-
gen bijvoorbeeld heeft geld gekregen 
voor een bankje, RKDEO heeft na de 
grote brand van twee jaar geleden 
een bijdrage gekregen, de Noitdorps-
che Historiën hebben geld gekregen 
voor de uitgave van het boek over 
Nootdorpse boerderijen, de Vrienden 
van Veenhage voor de rolstoelbus en 
Zonnebloem Nootdorp voor de viering 
van hun zeventigjarig bestaan. 

“ Als De Wisselbeker  
het niet heeft, heeft 
niemand het!”
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Openingstijden
Op de website www.wisselbeker.nl vind je de openingstijden van  
kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp.
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Waar komen die namen vandaan?

Uit de aardrijkskundelessen weet je ongetwijfeld nog dat 
‘vroeger’ de Noordzee land was en dat je bij wijze van 
spreken zo naar Engeland kon lopen. Vergelijk die situatie 
maar met de Waddenzee die bij eb nagenoeg droog komt 
te liggen. Na de ijstijd, als de enorme gletsjers smelten, 
ontstaat in een paar eeuwen tijd de Noordzee. Weer, wind en 
golfslag zorgen ervoor dat in onze kuststreek, dus ook in de 
regio Pijnacker-Nootdorp, strandwallen en duinen groeien 
die begroeid raken en uiteindelijk bewoond worden. Tussen 

‘hoog-Nederland’ en de strandwallen blijven rivieren water 
aanvoeren met als uiteindelijk gevolg een moerasachtig, 
hoogveenlandschap. 

Omgeving bepaalt de naam
Riviertjes, beekjes en veenstromen bepalen het gebied met 
zichtbare hoogtes waarop woongemeenschappen zich ves-
tigen. Een bevolking van boeren, landarbeiders, ontginners 
en ontveners. De plekken waar ze wonen, worden vaak aan-

Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede

Het zijn intrigerende namen die de kernen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

hebben. Waar komt de pijn van Pijnacker vandaan? En de noot van Nootdorp? 

Wat is de betekenis van delf, van gauw en van leede? Boeiend om even in de  

geschiedenis te duiken. Opvallend dat alle namen zijn ontstaan in het midden 

van de Middeleeuwen en een relatie hebben met het land, het water en de  

natuur. Zo is het in Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp tegenwoordig nog steeds!
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TEKST: RON LABORDUS 



Waar komen die namen vandaan?

geduid aan de hand van de kenmerken van het landschap. In 
de Middeleeuwen bestaat nog geen eenheid van schrijven, 
zodat de huidige dorpsnamen in verschillenden spellingen 
voorkomen. Ongetwijfeld zal ook de uitspraak verschillen 
van hoe wij de namen nu uitspreken. 

Pijn is geen pijn
Zo komt de naam Pijnacker van het Middelnederlandse 
‘pine’. De betekenis is pijn en straf, maar staat ook voor het 
begrip ‘moeite doen’ en ‘zware arbeid verrichten’. Zo goed 
als zeker is die laatste betekenis te relateren aan Pijnacker: 
akkers/ploegland/landbouwgrond/weilanden waar het hard 
werken is. Zeker is overigens dat de naam niet te maken 
heeft met pijnbomen die er zouden groeien.

Noot is geen nood
Zoiets geldt ook voor de naam Nootdorp. De gedachte dat 
er notenbomen staan en dat daar de naam vandaan komt, is 
vaak geopperd, maar verworpen. Het begrip ‘noot’ werd in 
de Middeleeuwen namelijk gebruikt om een gebied aan te 
duiden dat door landbouw, veeteelt of hout- en turfwinning 
inkomsten oplevert. Een gebied dat dus van ‘nut’ is. In het 
hedendaagse begrip ‘noodzaak’ en ‘nuttig’ herkennen we 
het oorspronkelijke ‘noot’ ook nog. 

Veenstromen
De namen Delfgauw en Oude Leede laten zich ook verklaren 
uit de geografische historie. Talloze veenstromen en verge-
lijkbare watertjes doorsneden het landschap. Soms werden 
wateren speciaal gegraven of werd de afwatering ervan 
verbeterd. Zo’n water was een lee of een lede. De naam van 
het buurtschap Leede dat in de nabijheid van dat water op 
enkele kreekruggen ontstond en later Oude Leede werd 
genoemd is ermee verklaard. Overigens is in de Middeleeuwen 
het woord ‘lee’ ook de aanduiding voor heuvel. Een meer-
duidige verklaring dus.

Natuurlijk natuurlijk
De Delf is een soortgelijk water in het veengebied dat 
vanwege de turfwinning langzaam maar zeker ontgonnen 
werd. De naam van de stad Delft is er ook mee in verband 
te brengen. Het begrip ‘gauw’ komt waarschijnlijk van ‘ga’ 
dat in de Middeleeuwen onder andere de betekenis heeft 
van zandrug. Op een zandrug is Delfgauw ontstaan. In de 
schrijfwijze ‘gouw’ en ‘gouwe’ is de betekenis helderder: 
landstreek of weg langs water. Zo is in ieder geval duidelijk 
dat de natuur en de omgeving de namen van de kernen ver-
klaren. Logisch in een Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp. Toen al 
en nu nog steeds! 
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 “ Een blije opdrachtgever 
en een mooi dorp”

‘Ruimte’ speelt hierbij een centrale rol, zowel fysiek als in het 
ontwerpproces. Dat zij een scherp oog hebben voor de wereld 
er omheen en tegelijkertijd de leefomgeving verbeteren daar 
bewijzen zij het dorp een dienst mee. 

R4a architecten & ingenieurs is een oude bekende in 
Pijnacker-Nootdorp. Zij zijn de architecten van het onlangs 
heropende cultureel centrum CulturA in de Dorpsstraat 
waar ze tal van projecten hebben ontworpen waaronder de 
markante woningen naast het raadhuis die perfect passen 
in het straatbeeld. Bij de kerk aan de Veenweg was R4a 
verantwoordelijk voor de aangebouwde parochiezaal en in 
’s-Gravenhout de gehele ontwikkeling van de sporthal en de 
scholen. Al ruim twintig jaar blijkt de visie en ontwerpkracht 
van dit bureau Pijnacker-Nootdorp mooier te maken. 

Duurzaam kindcentrum Klapwijk
De architecten Borgman en Klompenhouwer: “Onze werk-
zaamheden in de gemeente en de regio zijn heel divers. In 

Nootdorp realiseerden we recentelijk de nieuwbouw van 
woningen bij de oude Jozefschool, in Delft gaven wij vorm 
aan Dansschool Wesseling, in Voorburg hebben we de  
Martinuskerk heringericht en in de gehele regio nog tal van 
transformaties, begeleidingstrajecten en studies. In Pijnacker 
ontwikkelen we momenteel het Integraal Kindcentrum (IKC) 
aan de Ru Parésingel in Klapwijk met de Mariaschool (SKOP), 
kinderopvang SkippyPePijN en de gemeente Pijnacker- 
Nootdorp. Het gebouw wordt een Bijna Energie Neutraal 
Gebouw (BENG), sluit aan op het bestaande gebouw en 
krijgt een groen hart dat bestaat uit de combinatie van een 
groendak en een ‘geheime’ centrale binnentuin voor de 
kinderen.”

Sportaccommodatie Sparta
In het atelier van R4a liggen opvallende, recente tekeningen 
van een ontwerp voor het in- en exterieur van het trainings-
complex van Sparta Rotterdam. “De club wil een deel van 
het bestaande pand dat destijds door R4a is ontworpen 
verbouwen en uitbreiden naar een moderne sportaccommo-
datie van bijna 3900 m2 voor álle Spartanen. Naast het op-
geknapte thuishonk van de ‘amateurtak’ van Sparta wordt 
het pand ook het trainingscomplex van de topsporters en de 
permanente huisvesting van de volledige Jeugdopleiding.” 

De titel geeft precies weer waar R4a naar streeft, namelijk het begeleiden  
en adviseren van opdrachtgevers bij het verwezenlijken van hun droom, met 
speciale aandacht voor hun specifieke wensen. 

R4a architecten & ingenieurs:

Aan de slag met R4a?

Er is in Pijnacker-Nootdorp grote behoefte aan woon-
ruimte voor starters en senioren. R4a wil beantwoorden 
aan deze behoefte en ziet mogelijkheden binnen de ge-
meente. Het architectenbureau heeft ruime ervaring in 
het begeleiden van projecten en zoekt geïnteresseerden 
die alleen of met gelijkgestemden nieuwe woonruimte 
willen realiseren. Ook aan particuliere initiatieven kan 
R4a namelijk een grote bijdrage leveren. Van plancon-
cept tot uitwerking, bemiddeling bij contact met de 
gemeente en bouwbedrijven, bouwbegeleiding en 
oplevering. Een idee om eens vrijblijvend contact op  
te nemen met R4a?

R4a, architecten en ingenieurs   
Geestbrugkade 33 • 2281 CX  Rijswijk 
www.r4a.nl38

Klompenhouwer (l) en Borgman: ”Bij elke ontwerpopgave 
betrekken we blije opdrachtgevers in een inspirerend ontwerp-
proces waarbij we zorgen voor verrassende mogelijkheden bij 
projecteigen prioriteiten.” 



Wereldwinkel Pijnacker …. De origineelste cadeauwinkel  
van Pijnacker en Nootdorp, ook voor relatiegeschenken ! 

Het grootste assortiment 
van Tony chocolonely vindt 
u bij de Wereldwinkel!

Enthousiaste vrijwilligers 
zijn van harte welkom! Meld je aan ! 

Wat is Fair Trade?
De Wereldwinkel van Pijnacker bestaat al bijna 50 jaar en is een  
nonprofit-organisatie, die gerund wordt door vrijwilligers. Het is een 
mooie cadeauwinkel met veel originele en symbolische cadeaus  
voor jong en oud. De cadeauartikelen en food-producten worden in 
ontwikkelingslanden geproduceerd volgens het Fair Trade principe.

De criteria voor Fair Trade zijn: 
• verantwoorde prijzen, leefbare lonen
• verantwoorde arbeidsomstandigheden
• geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
• gelijke kansen voor mannen en vrouwen
• zorg voor het milieu
• contracten afsluiten voor een langere periode
• transparantie

Twee keer per jaar, in maart en in september,  
organiseren we Fair Fashion dagen in de Wereldwinkel

Wereldwinkel Pijnacker  •  Ackershof 84, 2641 BL Pijnacker 
Telefoon 015 - 3699541  •  www.wereldwinkelpijnacker.nl  •  info@wereldwinkelpijnacker.nl

maandag 2 tot en met 
zaterdag 7 september:
✱  dagelijks proeverijen
✱  woensdagmiddag (4 september) 

en zaterdag (7 september) kinder-
spelen, kleurwedstrijd en schminken 

✱  zaterdag speurtocht en ’s middags 
percussiegroep Afrodite 14-16 uur

✱  Workshop Sieraad ontwerpen van 
Keniaanse kralen (dinsdagmiddag 
of woensdagochtend, aanmelden 
verplicht, kosten € 25,-

Wereldwinkel Pijnacker | Ackershof 84, 2641 BL Pijnacker | Telefoon: 015-3699541 | www.wereldwinkelpijnacker.nl | info@wereldwinkelpijnacker.nl

Van 10 tot en met 14 september organiseren we
weer Fair Fashion dagen in de Wereldwinkel.

Speciale aanbieding:
4 repen Tony 
Chocolonely 

naar keuze voor  €10,-

Wereldwinkel Pijnacker …. de origineelste cadeauwinkel 
van Pijnacker, ook voor relatiegeschenken!

50-jarig jubileum 
Wereldwinkels in Nederland 
(de eerste winkel is in Breukelen gestart 50 jaar geleden)

Wat is fair trade?
Fair trade is een 
samenwerkingsverband in 
de handelsketen om arbeids- 
en leefomstandigheden van 
producenten in niet-westerse 
culturen te verbeteren.
Dit gebeurt door betere (faire) 
handelsvoorwaarden aan te 
bieden en door de rechten 
van producenten en hun 
medewerkers te beschermen. 
De makers zijn vaak jonge 
dynamische ondernemers, 
waaronder veel vrouwen 
die met enthousiasme en 
vakmanschap zorgen voor 
lokale werkgelegenheid.
Fair trade draagt bij aan 
sociale gelijkheid en 
economische zekerheid.

Wereldwinkels in Nederland 
kopen hun producten in 
bij een selecte groep fair 
trade importeurs. Deze 
importeurs onderhouden 
een directe relatie met 
fair trade producenten in 
ontwikkelingslanden.

De criteria voor fair trade zijn:
• verantwoorde prijzen, 

leefbare lonen
• verantwoorde 

arbeidsomstandigheden
• geen kinderarbeid, geen 

gedwongen arbeid
• gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen
• zorg voor het milieu
• contracten afsluiten voor een 

langere periode
• transparantie

Tevens zijn wij op zoek naar 

nieuwe enthousiaste vrijwilligers, 

meld je aan bij ons in de winkel 

PROGRAMMA FEESTWEEK 

         Voor een  
  betere wereld

    Wereldwinkel Wassenaar
Rijnsburgpassage 8
2242 EW  Wassenaar
Telefoon:  070 5170909
Website:  www.wereldwinkelwassenaar.nl
Email:  info@wereldwinkelwassenaar.nl

    Openingstijden:
Maandag: 14.00 – 17.30 uur
Dinsdag - vrijdag: 10.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

Ook te vinden op Facebook en Instagram

     Wat is fair trade?

Fair trade is een samenwerkingsverband in de handelsketen om arbeids- en 
leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. 
Dit gebeurt door betere (faire) handelsvoorwaarden aan te bieden en door de 
rechten van producenten en hun medewerkers te beschermen. De makers zijn 
vaak jonge dynamische ondernemers, waaronder veel vrouwen die met 
enthousiasme en vakmanschap zorgen voor lokale werkgelegenheid. 
Fair trade draagt bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid.

Wereldwinkels in Nederland kopen hun producten in bij een selecte 
groep fair trade importeurs. Deze importeurs onderhouden een 
directe relatie met fair trade producenten in ontwikkelingslanden. 

De criteria voor fair trade zijn:
> verantwoorde prijzen, leefbare lonen
> verantwoorde arbeidsomstandigheden
> geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
> gelijke kansen voor mannen en vrouwen
> zorg voor het milieu
>  contracten afsluiten voor een langere periode
> transparantie

De Wereldwinkel is een stichting, zonder winstoogmerk. Iedereen werkt er op  
vrijwillige basis, dus zonder vergoeding. Iets voor u? Neem dan contact met ons op. 

Met dank dank aan: Fotostudio Damon, Optima Forma bv
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Hele week feest bij jarige Wereldwinkel

Op 21 augustus was het precies vijftig 
jaar geleden dat Johan Derks in Breu-
kelen, na een verblijf van twee jaar in 
Oeganda, de allereerste Wereldwinkel 
begon. In het begin was er nog geen 
sprake van een echte winkel; Derks 
verkocht rietsuiker en kunstnijverheid 
gewoon vanuit zijn huiskamer. Pas 
later kwam er een winkelpand met 
meer producten. 

Door Linda Vaandering

Nu, in 2019, zijn er 214 Wereldwinkels 
in heel Nederland. Op 15 april 1972 zag 
Wereldwinkel Pijnacker het levenslicht. 
Toenmalig burgemeester Hempenius 
gaf het startsein voor deze Wereld-
winkel. Die begon in een marktkraam 
op het Raadhuisplein en is nu geves-
tigd in de bekende fraaie winkel aan 
het Emmapark in Ackershof 2. 
“De doelstelling van de Wereldwinkel 
is nog steeds: geen hulp, maar handel. 

We moeten als samenleving gewoon 
goed betalen voor het werk dat pro-
ducenten doen, zodat er fatsoenlijke 
werkomstandigheden kunnen zijn. 
Als ouders genoeg verdienen, hoeven 
kinderen niet te werken en kunnen 
ze gewoon naar school. Dán bereik 
je vooruitgang”, aldus Heily van der 
Jagt, al vele jaren hét gezicht van We-
reldwinkel Pijnacker.

“In de winkel is een verschuiving in het 
assortiment ontstaan. Alles blijft Fair 
Trade natuurlijk, maar we hebben min-
der traditionele maskers en houtsnij-
werk. Je ziet meer moderne beelden, 
vaak symbolisch, zoals familiebeelden 
maar ook veel dierenbeelden. Ieder 
beeld is handgemaakt en daarmee 
uniek. Ook is er een mooie collectie 
keramieken schalen, handbeschilderd 
of van kleurig mozaïek, maar ook 
bijzondere schalen van olijfhout. We 
zijn gewoon de leukste en origineelste 

cadeauwinkel van Pijnacker-Nootdorp 
én we hebben de allergrootste collec-
tie chocola van Tony Chocolonely. De 
chocola is verdeeld in ongelijke stuk-
jes, waarmee wordt aangegeven dat 
de welvaart in de wereld nog steeds 
niet goed verdeeld is. Probeer maar 
eens zo’n reep te breken. Je zult zien 
dat de stukken verschillend zijn, maar 
wel allemaal even lekker. In september 
komen er drie nieuwe, limited edition, 
smaken. Wat dat wordt, is nog strikt 
geheim. Overigens zijn onze thee, kof-
fi e en andere foodproducten allemaal 
erg lekker en van heel goede kwali-
teit”, gaat Heily verder.

Hele week feest
Wereldwinkel Pijnacker gaat het 
landelijk vijftigjarig jubileum een hele 
week lang vieren. Van maandag 2 
september tot en met zaterdag  7 
september is het elke dag feest bij 
de prachtige winkel, Ackershof 84 in 
Pijnacker Centrum.
Er is iedere dag een andere proeverij 
van Fair Trade-producten in de winkel. 
Dus binnenwippen is sowieso elke 
dag een feestje. Op woensdagmiddag 
en op zaterdag zijn er spelletjes, een 
kleurwedstrijd en schminken voor 
kinderen, buiten voor de winkel. 
En op zaterdag is er een spannen-
de speurtocht. Uiteraard is er voor 
alle kinderen iets lekkers. Percussie-
groep Afrodite zorgt op zaterdag 
voor swingende Afrikaanse muziek. 
Mee-musiceren mág, graag zelfs! Ook 
op zaterdag is er een taartenproeverij 
met zoete en hartige huisgemaakte 
taarten. Allemaal vervaardigd met Fair 
Trade-producten. 

Eerlijke handel
Natuurlijk blijven de moderne wereld-
winkels ook in de toekomst solidair 

aan de handelspartners in ontwikke-
lingslanden. Eerlijke handel blijft het 
bestaansrecht. In de Fair Trade-keten 
werken wereldwinkels, importeurs en 
producenten samen. Ze onderhouden 
langdurige handelsrelaties. De impor-
teurs ondersteunen producenten in 
ontwikkelingslanden bij de bedrijfs-
ontwikkeling. De producenten krijgen 
een eerlijke prijs betaald zodat ze hun 
woon- en leefomstandigheden kunnen 
verbeteren, zonder kinderarbeid.

Cadeaupakketten
“De Wereldwinkel is ook dé plaats om 
mooie relatiegeschenken en kerst-
pakketten te bestellen. Dat kan van 
vijf euro tot honderd euro en meer. Je 
kunt natuurlijk zelf een mooi pakket 
samenstellen, maar wat ook heel leuk 
is, is een cadeaudoos geven, met een 
cadeaubon erin. Dan kunnen mensen 
de doos later vullen met wat ze zelf 
lekker of leuk vinden. Ook leuk, maar 
dan voor Sinterklaas, zijn de letterre-
pen van Tony Chocolonely. Accoun-
tantskantoor Bloemendaal en Ruigrok 
gaf het personeel eens allemaal een 
BR, en Ada’s Haarmode de letters 
ADA, natuurlijk feestelijk ingepakt. 
Maar de beginletters van de naam 
van Sint en Piet, dus SP, zijn natuurlijk 
altijd goed”, lacht Heily.

Als laatste wil Heily nog benadrukken 
dat de Wereldwinkel op zoek is naar 
nieuwe vrijwilligers. “We hebben nu 
ruim twintig ontzettend enthousias-
te medewerkers, maar er kunnen er 
beslist nog meer bij. We zoeken vooral 
mensen voor in de winkel, maar ook 
voor ander werk, zoals inkoop, prijzen 
en de PR.”
Geïnteresseerd? Kom eens langs in de 
winkel of neem contact op met Han-
neke Vulto, vrijwilligerscoördinator: 

Heily met een van de symbolische beelden: de oneindige knoop.

Kies uw  
kerstpakket bij 

de Wereldwinkel

Staat uw woning binnenkort
ook hiertussen? Bel ons

vandaag nog voor de aan- of
verkoop van uw woning!

015 - 310 99 48

VERKOCHT

ONDER BOD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
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Emmapark 106, 2641 CN Pijnacker 

Kom gezellig langs op onze nieuwe locatie. 
De winkel staat VOL met het allerleukste 
speelgoed en spellen voor jong en oud.

Ook voor bedrijven kunnen wij de kadoos 
verzorgen voor het Sintfeest. Vraag ons 
naar de mogelijkheden.

INTERTOYS PIJNACKER IS VERHUISD

@intertoyspijnacker

www.

BOEKEN | TIJDSCHRIFTEN | CADEAUS | KANTOORARTIKELEN | LIJSTENMAKERIJ

www.vanattenboek.nl


