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Máár... Citymarketing in coronatijd is anders. We hebben 
allemaal op verschillende manieren te maken (gehad) met 
de huidige crisis. Zowel persoonlijk, als gezin, als familie, 
als club, als vereniging, als ondernemer, als particulier. 
Veel bleek niet meer mogelijk. Zorgen, onrust en verdriet 
kwamen veelal in de plaats voor wat we altijd zagen als de 
gewoonste zaken van de wereld: winkelen, sporten, recreëren, 
uitgaan, feest vieren, kerkbezoek, op bezoek gaan, oppassen, 
huwelijksfeesten, verjaardagen, vrijwilligerswerk. Zelfs  
gewoon naar school en naar je werk gaan bleek niet meer  
te mogen en te kunnen. De wereld moest op slot. 

Trots?
Wat moet je dan met je trots!? Langzaam maar zeker pakten 
we de draad op. Alhoewel het niet altijd meeviel, bleven 
we positief en optimistisch. En hoe akelig soms ook, begrip 
bleef er. En waardering. Waardering met name voor de zorg- 
medewerkers, de gehele medische sector en de handhavers. 
Waardering en steun eveneens voor eenzamen, die de gevol-
gen van de lockdown op treurige wijze moesten ervaren.

Trots!
Inwoners van Pijnacker-Nootdorp bleken vindingrijk en 
flexibel te zijn. Dat lieten we merken in het steunen van 
onze clubs en verenigingen tot en met het steunen van onze 

lokale ondernemers in winkels, bedrijven en horeca. Wat te 
denken van al die prachtige acties bij en voor de zorgcentra? 
Het lijkt erop dat wij ons weten te vinden en te schikken in 
de nieuwe werkelijkheid. Natuurlijk is alles anders!? Tegelijk 
is en blijft er veel hetzelfde. Laten we het samenvatten 
onder de noemer trots. Trots dat we de crisis aangaan met 
ons allen in solidariteit, begrip en respect. Trots dat we met 
elkaar in een nieuwe werkelijkheid Pijnacker-Nootdorp zijn. 
Daar lees je in dit magazine boeiende artikelen over.  
Namens alle medewerkers en het Citymarketingteam  
wensen wij je veel leesgenoegen en een heerlijke zomer.

Ron Labordus  

Met dit Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine 

willen we laten zien dat we er als inwoners 

trots op mogen zijn in Pijnacker-Nootdorp  

te wonen, te werken, te recreëren en meer. 

Trots op zoveel moois, boeiends, interessants 

en lezenswaardig dat we te bieden hebben. 

Deze zomer-editie is opnieuw een uitgave van 

Citymarketing Pijnacker-Nootdorp.   

Voorwoord

Alles is anders of toch hetzelfde?



   Geocaching:  

schatzoeken  
                voor jong en oud

Het klinkt als een spannend boek,  
of als illegale praktijken, maar niets is 
minder waar. Moeder en dochter doen 
aan geocaching (spreek uit: dzjieo- 
kèsjing). Samen vormen zij team  
Doolhof. Geocaching is een avon-
tuurlijk spel waarbij je op zoek gaat 
naar een cache: een doosje met een 
logboek, dat verstopt is in de openbare 
ruimte. De coördinaten staan op in-
ternet, zodat je met een GPS-apparaat 
(bijvoorbeeld je mobiele telefoon) op 
zoek kunt gaan naar de ‘schat’.

Geheime schat
De cache waar team Doolhof naar 
zoekt, zou volgens de aanwijzingen on-
der een brug moeten liggen. Na enig 
zoeken vindt Norah een broodtrommel 

met daarin een logboek. “Yes, er zitten 
ook leuke ruilspulletjes in!” Ze schrijft 
de datum en haar teamnaam in het 
boekje, terwijl Carla het online logboek 
in de Geocache-app invult. “Wauw, we 
hebben er nu al 300 gevonden!”, roept 
ze, terwijl Norah het doosje zorgvuldig 
terugstopt. Gelukkig zijn er geen andere 
mensen te zien, want de vindplaats 
moet natuurlijk wel geheim blijven!

Lekker buiten bezig
Geocachen is een leuke manier om 
lekker buiten bezig te zijn. Een gewo-
ne wandeling wordt zo al gauw een 
avontuur. En niet alleen voor kinderen. 
De groengebieden rond de dorpen 
Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw lenen 
zich prima voor een mooie wandel- of 
fietstocht langs een aantal caches. Maar 
ook in de dorpskernen kun je ze vinden. 
Vaak op plekken met een interessant 
verhaal. Zo leer je je woonplaats weer 
eens van een andere kant kennen. 

Denkwerk
Houd je van puzzelen? Dan biedt geo-
caching bijzondere uitdagingen. Soms 

moet je wat moeite doen om aan de 
coördinaten van de cache te komen. 
Rekenreeksen, cryptische vragen, 
legpuzzels. Het daadwerkelijk vinden 
van de cache is dan bijna bijzaak. In 
andere gevallen hebben de eigenaren 
veel werk gemaakt van de behuizing 
van hun cache. Dan heb je speciaal 
gereedschap nodig om ze te pakken te 
krijgen: bijvoorbeeld een magneet aan 
een touwtje of een hengel. Of het zijn 
zogenaamde veldpuzzels: om bij het 
logboek te komen moet je ter plekke 
nog puzzelen hoe je de cache open 
krijgt. Hoe dan ook, geocaching is 
uitdagend voor jong en oud!

Cache-eigenaren
Maar wie zorgt er eigenlijk voor het 
onderhoud van al die caches? Dat 
zijn cache-eigenaren zoals Dan en 
Monique Segijn uit Pijnacker. Als team 
Xiefehl_en_Mozique hebben ze al bijna 
200 caches verstopt. “Het kost best 
een beetje tijd om ze allemaal na te 
lopen: zit er geen water in het doosje, 
is er nog genoeg schrijfruimte in het 
logboek?” 

Lekker buiten bezig

“Weet je zeker dat-ie hier ligt? Ieuw, het is hier nat”, piept Norah. “Ja, maar 

jij bent de kleinste, jij kunt er makkelijker onder”, antwoordt moeder Carla, 

om zich heen spiedend of er geen dreuzels in de buurt zijn.

“ Geocaching geeft je een doel  
om lekker naar buiten te gaan.”

TEKST: EDITH MUSCH    FOTO: REMCO VAN VONDELEN

4 NatuurlijkPN.nl



   Geocaching:  

schatzoeken  
                voor jong en oud

Toch weerhoudt het ze niet om nieuwe 
caches te plaatsen. “Op de kaart op 
geocaching.com kun je makkelijk zien 
waar de caches liggen. Delfgauw en 
Pijnacker liggen best vol, maar in Noot-
dorp is er nog wel ruimte”, vertelt Dan. 
Omdat hij uit het onderwijs komt, heeft 
Dan de voorkeur voor cryptische aan-
wijzingen: “Mijn caches zijn qua uiterlijk 
redelijk eenvoudig en goed te vinden. 
Hoewel ik een hengelcache niet schuw, 
gaat het mij vooral om het spelen met 
taal, de verborgen boodschappen in de 
tekst.”

Doel 
“Het is een beetje een uit de hand 
gelopen hobby, maar wel eentje 

waar we goede vrienden aan hebben 
overgehouden”, zegt Monique, die 
doordeweeks voor de Stichting Welzijn 
en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 
werkt. “In de weekenden gaan we er 
vaak samen op uit. Geocaching geeft 
je een doel om in beweging te komen 
en lekker in de natuur bezig te zijn. 
Gelukkig is het groen in deze gemeen-
te altijd dichtbij.” 

Geocaching als reisgids
Het team Xiefehl_en_Mozique heeft al 
meer dan 40.000 ‘finds’ op zijn naam 
staan. Zelfs vakanties staan in het teken 
van geocaching. “We hebben geen 
reisgids meer nodig, de bijzondere 
plekjes vinden we via de caches en de 

bijbehorende verhalen”, aldus Moni-
que. Carla van team Doolhof beaamt 
dit: “We hebben inderdaad plekken in 
Pijnacker-Nootdorp gevonden waar-
van wij het bestaan niet wisten. En we 
zijn nog lang niet uitgezocht!”

Geen dreuzel meer zijn
Wil je ook een poging wagen? Begin-
nen met geocaching is eenvoudig. 
Verzin een originele teamnaam en 
registreer je daarmee op geocaching.
com. Download daarna een geoca-
ching-app op je telefoon. Zoek een 
leuke cache uit op de kaart en ga op 
pad. Gefeliciteerd, je bent niet langer 
een dreuzel!

NatuurlijkPN.nl 5

Verzamelen  
Naast de gele smileys op de kaart (van gevonden caches) kun je ook tastbare 
objecten verzamelen. Bijvoorbeeld de speciale Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 
woodies, waarvan er honderd over verschillende caches in de gemeente zijn 
verspreid. Ze zijn erg gewild, dus wees snel! Volg Natuurlijk Pijnacker-Noot-
dorp op Facebook en Instagram voor hints.

Cachetips 
Règah stègah (GC56XJ0)
Spitfiretje (GC4Y23V)
Kinderliedjes: Boer wat zeg je van 
mijn kippen (GC8HCVZ)
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Ze liggen verstopt, je moet goed zoeken en je komt op plekken waarvan je het bestaan niet wist.



De zomervakantie staat voor de deur. Alle gebruikelijke evenementen zijn  
afgelast, maar de organisatoren van Jeugdland en de Nootdorpse Vakantie-
week  hebben al hun creativiteit uit de kast gehaald om tóch iets leuks aan  
te kunnen bieden.

Als kind lijkt de zomervakantie 
eindeloos. Dat blijkt uiteindelijk niet 
helemaal waar, want die weken vliegen 
om, corona of geen corona. Het ziet er 
alleen allemaal anders uit! 

Nootdorpse Vakantieweek
De tweede week van de zomervakan-
tie staat in Nootdorp sinds jaar en dag 
in het teken van de Nootdorpse vakan-
tieweek. Deze week voor Nootdorpse 
basisschoolkinderen vanaf vijf jaar, ooit 
opgezet voor kinderen zonder vakan-
tieperspectief, beleeft dit jaar zijn 53e 
editie, zij het aangepast. Lesley van 
der Leur heeft als kind heel wat mooie 
vakantieweken meegemaakt, en is nu 
nog steeds Vakantieweekganger, maar 
nu als hoofdleiding. “De vakantieweek 
is ieder jaar een feestje; er zijn families 
die hun vakantie om die week heen 
plannen. Wij werken in groepjes met 
een vast programma, met vooral veel 
bewegingsspellen buiten. In de vakan-
tieweek gaan we normaal gesproken 

ook een dag met een bus weg, naar 
Drievliet of Monkeytown. Dit jaar 
hebben we keihard gewerkt aan een 
aangepast, leuk én veilig programma.”

Activiteitenboxen
“We hebben twee activiteitenboxen 
ontwikkeld, één voor kinderen van de 
onderbouw en één voor die van de 
bovenbouw. We komen iedere dag 
online met een speciaal programma. 
In de boxen zit materiaal dat wordt 
gebruikt bij die activiteiten. We gaan 
uiteraard tekenwedstrijden, proefjes, 
een speurtocht en knutselactivitei-
ten doen. Maar we gaan ook digitaal 
koken waarbij kinderen thuis kunnen 
meedoen. Verder komen er digitale 
danslessen door Sportstudio Sansi, 

yoga door Mica Yoga en voetbaltrucs 
door Nootjebal. Het leuke is dat de 
filmpjes online blijven staan, zodat de 
kinderen de activiteiten kunnen doen 
wanneer ze dat willen en zo vaak als 
ze willen. We willen een platform gaan 
opzetten waarin kinderen hun filmpjes 
met elkaar kunnen delen en die van an-
dere kinderen kunnen bekijken. Voor 
deelname moeten kinderen zich wel 
vooraf aanmelden”, legt Lesley uit.

Jeugdland Pijnacker
In Pijnacker is het dorp al bijna vijftig 
jaar tijdens de laatste week van de va-
kantie volledig uitgestorven. Honder-
den kinderen tussen de vijf en twaalf 
jaar lopen dan heerlijk te banjeren op 
het sportpark, waar deze keer op de 
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TEKST: LINDA VAANDERING    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Lesley van der Leur met de Nootdorpse 
Vakantieweek activiteitenbox. 

Evelien Stikkelman bedacht het 
Jeugdland-activiteitenboek.

Ondanks corona genoeg te doen deze zomer

Je bent jong  
en je wilt wat!

De hele zomer- 
vakantie lekker aan  
de gang, met digitale 
instructies.



terreinen van Oliveo, DSVP en HCP 
voor de 48e keer Jeugdland zou worden 
gehouden. Jeugdland, dat met zijn 
vele vrijwilligers vorig jaar de Vrijwilli-
gersprijs ontving, betekent lekker spe-
len en vooral doen wat je leuk vindt. 
Voorzitter Henny Antonissen is het nog 
lang niet zat. “Er is voor ieder kind iets 
leuks te doen, van knutselen en spor-
ten tot het razendpopulaire hutten 
bouwen. We zijn niet alleen supertrots 
op de Vrijwilligersprijs, maar ook blij 
met het bedrag. We zijn nu al hard aan 
het sparen om over twee jaar, tijdens 
het vijftigjarig bestaan, iets speciaals 
te doen!” Dit jaar is het oerend stil op 
het sportpark. Maar de Jeugdlanders 
zouden de Jeugdlanders niet zijn als 
niet tóch iets hadden verzonnen. 

Uniek boek
Evelien Stikkelman, hoofdleiding 
Sport en Spel, maakte een uniek 
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Jeugdland-activiteitenboek, met 
puzzels, kleurplaten en aanwijzingen 
om de activiteiten, die normaal op 
Jeugdland gedaan kunnen worden, 
thuis te kunnen doen. Bij het boek 
krijg je een eigen Jeugdlandavatar. 
Met deze avatar neem je deel aan alle 
interactieve activiteiten. Kinderen 
kunnen alle creatieve resultaten en 
uitdagingen fotograferen en opsturen 
naar Jeugdland. ‘The Voice Of Jeugd-
land’ gaat gewoon door. De kinderen 
kunnen filmpjes van zichzelf opsturen 

waarin ze zingen, playbacken of een 
eigengemaakt lied brengen, en dan is 
er vrijdagavond een digitale prijsuit-
reiking. Het boek is vanaf half juli te 
koop bij Kantoorboekhandel Van Atten 
en Sigarenmagazijn ’t Moortje. De 
kinderen hebben dan de hele vakantie 
de tijd om de activiteiten uit het boek 
te doen en opdrachten te maken. 
Tijdens de echte Jeugdlandweek, 24 
tot 28 augustus, komen deze foto’s en 
filmpjes elke dag online via de website 
en sociale media van Jeugdland.

Lekker spelen en vooral doen wat je leuk vindt, zoals in Delfgauw bij het Free Run park.

“ Normaal gesproken zijn er families  
die hun eigen vakantie om de  
georganiseerde weken heen plannen.”



“ Fotograferen is voor mij als dansen:  

sierlijkheid vastleggen  
in een beeld.”

Aan de muur van haar kantoor hangen 
de prijswinnende foto’s. Allemaal 
verschillend: een liefdevolle omhelzing 
van een vader met zijn kinderen, brui-
loftsgasten van wie het plezier afspat 
en een klein meisje, vastgelegd op het 
moment dat ze nét niet bij de snoepjes 
kan die op tafel staan. Wat ze gemeen 
hebben, is dat er iets gebeurt. De kijker 
is als toeschouwer onderdeel van de 
situatie en voelt de emotie van het  
moment. Een verhaal met meerdere  
lagen verteld door één enkel beeld, 
juist dat is typerend voor een ‘echte Jill’. 

Droom
Creativiteit zat er bij Jill altijd al in: 
zeven jaar danste ze bij een Braziliaans 

showballet, waarna ze als freelance 
danseres onder andere naar Ibiza reisde 
voor een tv-special van Frans Bauer en 
optrad voor Nederlandse militairen in 
Bosnië. Een toekomst als danslerares 
zag ze niet zitten. Na een studie Perso-
neel en Arbeid werkte ze als account-
manager en HR adviseur. Ondanks het 
feit dat het werk haar prima afging, 
merkte ze dat ze niet op haar plek zat. 
Jill: “Omdat ik onze jonge kinderen 
vaak fotografeerde, stelde mijn vriend 
voor om iets met fotografie te doen. 
Hij zag dat ik daar blij van werd. Een 
passie was geboren!” Na een opleiding 
aan de Fotovakschool gaf ze een kleine 
vijf jaar geleden haar baan op toen 
bleek dat werk én foto-opdrachten 
niet meer samengingen. “Ik had niet 
de intentie om beroepsfotograaf te 
worden. Het was mijn droom, maar ik 
had niet gedacht dat die werkelijk zou 
worden. De keuze om mijn baan op 
te geven was een groot risico, maar ik 
dacht: waar word ik nou blij van?”

Betrokken
“Tijdens ceremonies kan ik soms zo 
ontroerd worden dat de tranen over 
mijn wangen lopen. Door de corona- 
crisis zijn veel bruiloften uitgesteld, 
maar er is ook een bruidspaar dat juist 
wel wil trouwen. De wereld staat op 
pauze, voor veel mensen is de corona- 
crisis een moment van reflexie. Mijn 
verwachting is dat als het weer moge-
lijk is, bruiloften nóg intenser gevierd 

zullen worden dan tot nu toe. Door 
momenteel geen bruidsreportages te 
kunnen maken, besef ik eens te meer 
dat mijn passie daar ligt. Ik mis het 
enorm. Omdat ik meer tijd beschik-
baar heb, richt ik me nu op boudoir- 
fotografie: het vastleggen van een 
vrouw in haar kracht. Dat stond al 
langer op mijn wensenlijstje. Sommige 
bruiden geven voor de bruiloft deze 
reportage cadeau aan hun aanstaande.”

Awards
“Ik wil graag de beste zijn in wat ik doe. 
Om mezelf te toetsen stuur ik foto’s in 
naar wedstrijden. Het is natuurlijk een 
hele eer om prijzen te winnen, maar 
‘beste fotograaf’ genoemd worden 
vind ik onwerkelijk. Er zijn zoveel goede 
fotografen en er is nog veel dat ik wil 
leren. Bruidsparen mee terugnemen 
naar het gevoel dat ze hadden tijdens 
hun bruiloft, daar draait het voor  
mij om. We weten nu: niets is meer 
vanzelfsprekend.” 

Een prestatie om trots op te zijn: de Nootdorpse Jill Streefland won in 2019 

maar liefst twee prijzen. Een foto award bij Bruid & Bruidegom Magazine én  

de prijs voor Beste Trouwfotograaf 2019 in Nederland, België en Luxemburg 

georganiseerd door Masters of Wedding Photography. Dat smaakt naar méér!

Jill Streefland

“ Het is mooi  
fotograferen bij  
molen Windlust  
en aan de  
Dobbeplas.”
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TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

De vrijwillige chauffeurs hebben de tijd en vinden het leuk de passagiers te 
vervoeren.

Buurtbus al jaren 
een begrip!

Twee zeer moderne Mercedes acht- 
persoonsbussen rijden van maandag tot 
en met vrijdag van 08.00 tot 17.45 uur. 
“Zo’n zeventig vrijwillige chauffeurs rijden 
op deze bussen, zij maken een ronde  
van twee uur waarbij zij door alle woon-
kernen van onze gemeente komen. Het 
is een gewoon openbaarvervoersmiddel: 
buslijnnummer 284,” aldus voorzitter 
Joop van Gasteren van de stichting 
Buurtbus Pijnacker-Nootdorp. 

Voor iedereen, jong én oud
In tegenstelling tot wat vaak wordt ge-
dacht, is de buurtbus er voor iedereen 
en niet alleen voor ouderen. Iedereen 
kan gebruik maken van de buurtbus. 
Je hoeft geen lid te zijn. Buschauffeur 
Piet van der Stap: “Als je wilt instappen, 
steek dan je hand op. Dat kan langs de 
hele route, als het maar veilig is om te 
stoppen. Een bagage of rollator kan 
gewoon mee in de bus.” De vriendelijke 
chauffeurs helpen je als het nodig is 
met instappen. Steeds meer mensen 
weten de buurtbus inmiddels te vinden. 

Overstappen
De bus komt in de verschillende kernen 
bij onder andere de winkelcentra, de 
verzorgingshuizen en langs de stations 
van RandstadRail. De buurtbus heeft 
goede overstapmogelijkheden op 
andere bussen en trams. Handiger  
kan het dus niet.

Betalen is makkelijk
Voor mensen die minder goed ter been 
zijn, is de buurtbus zeker een uitkomst. 

De bussen hebben een lage instap.  
Het is mogelijk vooraf te bellen om te 
laten weten dat je mee wilt. De chauffeur 
weet dan waar je wilt instappen en 
houdt daar dan rekening mee. De rit 
kan worden betaald met een OV-chip-
kaart of met een bankpas/creditcard. 
Jongeren met een OV-studentenkaart 
mogen zelfs gratis mee!

Een uitje
Een van de passagiers die we tijdens 
ons rondje spreken: “Sommige men-
sen zien een rit met de buurtbus als 
een uitje. Zij stappen in, hoeven niet 
specifiek ergens heen, maar genieten 
van de twee uur durende rondrit door 
de gemeente. Er wordt wat gekletst 
met medepassagiers en genoten van 
de omgeving. Het gebeurt ook dat 
passagiers voorkeur hebben voor een 

bepaalde chauffeur. Als hun favoriete 
chauffeur rijdt, rijden zij gezellig mee 
terwijl zij nergens heen hoeven. De 
buurtbus heeft zo ook een sociale 
functie!”

De bus in coronatijd
“De buurtbus heeft tijdelijk even  
niet gereden maar sinds 2 juni rijdt de 
buurtbus weer volgens de volledige 
dienstregeling”, aldus Leo Toet,  
pr-coördinator. “Het is fijn dat de  
buurtbus weer rijdt. Er zijn een paar 
aanpassingen. De chauffeur zit afge-
schermd en zal geen assistentie verle-
nen bij in-en uitstappen. Vanaf 13 jaar 
is een mondkapje verplicht, het aantal 
zitplaatsen is teruggebracht van 8 naar 
6, de losse kaartverkoop is tot nader 
order niet mogelijk en er kan alleen 
worden betaald met een OV-kaart.”

Buurtbus Pijnacker-Nootdorp vervoert passagiers binnen de gemeente  

Pijnacker-Nootdorp en komt op plaatsen in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw  

en Oude Leede waar andere OV-bedrijven niet komen. De bus is een begrip  

in de gemeente en bestond in 2019 veertig jaar.

Voor jong en oud

 



Op 5 mei 2020 was het precies 75 jaar geleden dat de geallieerden  
Nederland bevrijdden van een lange periode van Duitse bezetting.  
Nederland viert feest! Dat stond ook op de agenda voor 2020: we vieren 
75 jaar vrijheid in heel Nederland. Natuurlijk stond in onze gemeente  
de kalender vol met speciale activiteiten voor jong en oud. 

Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid startte 
op 23 januari met het ontsteken van 
Levenslicht in de hal van het gemeen-
tehuis. Levenslicht was een tijdelijk 
lichtmonument van kunstenaar Daan 
Roosegaarde. Het kunstwerk, onder-
deel van het nationale lichtmonument 
van 104.000 herdenkingsstenen, stond 
symbool voor het aantal uit Nederland 
weggevoerde Joden, Roma en Sinti. 
Ook in Pijnacker-Nootdorp zijn er  
Joodse inwoners te betreuren.  

Raadzaallezing
Begin maart heeft burgemeester  
Francisca Ravestein de verhalenbundel 
van de schrijversgroep Oostland Literair 
met verhalen over 75 jaar vrijheid nog 
in ontvangst kunnen nemen. Daarna 
werd alles anders… In maart stond de 
raadzaallezing door prof. Dr. Rob de 
Wijk op de agenda. Door het corona- 
virus kon deze lezing in de raadzaal 
niet doorgaan. Het niet doorgaan 
betekent geen afstel. Zodra er moge-
lijkheden zijn, zal de lezing later dit jaar 
worden georganiseerd. En natuurlijk 
hopen we dat al die mensen die zich 

destijds al hadden aangemeld dan ook 
weer willen komen.

Vrijheid-express
De vrijheid-express, die op 16 april in 
Pijnacker en Delfgauw zou staan, kon 
ook helaas niet doorgaan. En eind april 
moest ook het dilemmaspel worden 
afgezegd. Onder leiding van een 
veteraan zou de winnende school dit 
keuzespel spelen. Met behulp van een 
digitaal spel zou de veteraan de leerlin-
gen keuzes laten maken over dilemma’s 
in oorlogstijd. Hij zou verhalen vertel-
len over oorlogsherinneringen met als 
doel het belang van leven in vrijheid 
door te geven. 

Dodenherdenking
Op 4 mei is de dodenherdenking wel 
doorgegaan. In aangepaste vorm en 
met 1,5 meter afstand van elkaar heeft 
de burgemeester een korte overden-
king uitgesproken. Zowel in Pijnacker 
als in Nootdorp heeft zij samen met 
een raadslid een krans gelegd. De  
verenigingen die normaal gesproken  
’s avonds een krans/bloemstuk leggen, 

hebben ook nu de gelegenheid gekre-
gen dit te doen. De kranslegging vond 
’s morgens plaats. 

Bevrijding
Voor 5 mei stond een feestelijke 
intocht van lopers met het Bevrij-
dingsvuur op het programma. Zij 
zouden het bevrijdingsvuur, dat zij in 
Wageningen hadden opgehaald, naar 
alle kernen van de gemeente brengen. 
Ook het bevrijdingsfestival in Pijnacker 
en de Vrijheidsmaaltijden konden 
niet doorgaan. In alle kernen was een 
vrijheidsmaaltijd georganiseerd waar 
heel veel inwoners al maanden aan 
werkten. Wat heel mooi is, is dat alle 
organisatoren van de maaltijden zich 
inspannen om op 5 mei 2021 de maal-
tijden wel door te laten gaan.

Concerten
Twee concerten zouden muzikale 
invulling aan het thema 75 jaar vrijheid 
geven: de theatervoorstelling ‘De 
Weg’ van mezzosopraan en harpiste 
Ekaterina Levental en als apotheose 
natuurlijk het Vrij Land concert van 

Ook Pijnacker-Nootdorp herdenkt  
ondanks coronacrisis 75 jaar vrijheid

Leven in vrijheid: iets  

om te koesteren  
en te vieren 

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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de Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso. Een multimediale ver-
telling over vrijheid, wie deze vrijheid 
bewaken en wat voor impact vechten 
voor vrijheid heeft. Gelukkig zijn voor 
beide activiteiten nieuwe data gevon-
den. ‘De Weg’ wordt op 23 oktober 
in CulturA & Zo ten tonele gebracht. 
De Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso komt op 11 juni 2021 
een ander prachtig concert geven in 
sporthal De Viergang.

Alles anders!?
“Corona maakt alles anders. Daar hoef 
ik u niets over te vertellen, u hebt dit 
allemaal zelf ervaren. Het is wennen 
voor iedereen, maar mensen zijn blij 
dat ze nu eindelijk weer leuke dingen 
kunnen doen”, zegt burgemeester 
Francisca Ravestein. “Natuurlijk moet 
de 1,5 meter afstand daarbij nog wel 
worden nageleefd. Juist in deze moei- 
lijke tijd is het belangrijk om leuke 
dingen te blijven doen met het gezin of 
uw collega’s. Wij zijn er dan ook trots 
op dat er binnen onze gemeenschap 
zoveel leuke, lieve en mooie initiatie-
ven zijn ontstaan. Natuurlijk hebben 
ook wij op gebied van evenementen 
op cultureel gebied en 75 jaar vrijheid 
veel moeten inleveren.”

Uitagenda 
“Heeft u er ook weer zo’n zin in?  
Hou de Uitagenda op Natuurlijk  
Pijnacker – Nootdorp in de gaten.  
Binnenkort gaan wij berichten wan-
neer de Raadzaallezing, de theater-
voorstelling De Weg en het concert 
van de Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso weer op de kalender 
staan. In deze tijd waarin het corona-
virus iedereen treft, is er ook veel 
veerkracht. In september zal er een 
beeldenexpositie in het Emmapark te 
zien zijn van Stichting De Verbeelding. 
Er is een stroom van creativiteit op 
gang gekomen. Daar zijn we trots op.” 
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Leven in vrijheid: iets  

om te koesteren  
en te vieren 

“ Heeft u er ook  
weer zo’n zin in?  
Hou de Uitagenda  
in de gaten.”



Het zoemt 
in Pijnacker-Nootdorp

“Het heeft alles te maken met 
groenbeheer, het creëren van nest-
gelegenheden en de aanplant van 
insectvriendelijke bomen en planten, 
die het hele jaar door voedsel leveren”, 
vertelt Warringa, die in zijn vrije tijd 
enthousiast imker is en op het groene 
dak van het gemeentekantoor een  
van zijn bijenkasten heeft geplaatst.

Idylles
De bewustwording van het belang 
van insecten is de laatste jaren fors 
toegenomen. Vijf jaar geleden is bij 
RandstadRail-halte Pijnacker-Zuid de 
eerste vlinderidylle ingezaaid. Daarna 
volgden er meer; in de Groenzoom, in 
Delfgauw en in Nootdorp. Een vlinder- 
idylle, of ‘idylle’ want het gaat om meer 
dan alleen vlinders, is een stuk grond 
met een bestaansrecht van ten minste 
vijf jaar, dat is ingezaaid met verschil-
lende wilde planten, die voeding voor 
vlinders en andere insecten bieden.

Tellingen
Biologe Caroline Elfferich hoort als vrij-
williger bij de telgroep die de nectar-
planten en vlinderpopulatie in de idylle 
bij Pijnacker-Zuid bijhoudt. “Mensen 
verwachten van alles bij het woord 
idylle, maar het is géén weelderig 
gebeuren. Het duurt een paar jaar voor 
de plantengroei tot wasdom komt. 
Ook de insectenpopulaties hebben 
tijd nodig om te groeien. We tellen 
nu veertien soorten vlinders. Daarvan 
komt het icarusblauwtje het meest 
voor. De droge, hete zomers van de 
afgelopen jaren waren erg zwaar voor 
veel planten en insecten. De zanderige 
bodem verdroogt enorm, de planten 
hangen slap en droog, en bieden geen 
voedsel aan de insecten. De idylles zijn 
allemaal verschillend. Deze bij Pijnac-
ker-Zuid is op zandgrond ingezaaid. 
Daar groeien heel andere bloemen 
dan in de klei van de Groenzoom. En 
andere bloemen lokken ook andere 

insecten aan. Overigens zijn de idylles 
een prachtig initiatief, maar ze maken 
natuurlijk maar een klein deel uit van 
het hele ecosysteem. Bloeiende bermen 
kunnen soms nóg meer diversiteit aan 
bloemen en insecten bevatten.”

Verrommelen
Caroline, Rob, en Moniek zijn het 
over één ding eens: we moeten meer 
verrommelen, ook in eigen tuin. Laat 
eens wat blad en snoeiafval liggen of 
plaats hoopjes zand voor bijensoorten 
die daarin nestelen. Mensen schrikken 
soms als bermen gemaaid worden, 
maar daar is over nagedacht. De plant 
moet de tijd krijgen om zaad te laten 
vallen, maar door laten groeien is niet 
altijd wenselijk. Op dit moment wordt 
er gewerkt met de schaapskudde, en 
met gedeeltelijk maaien, dus een deel 
níet maaien. Dat is ook voor de aanne-
mers nog even wennen, maar dat geeft 
alle planten en dieren een goede kans.

Pijnacker-Nootdorp kreeg in 2019 het predicaat ‘bijvriendelijke  

gemeente’. Wat is dat precies en wat hebben we daaraan? Ecologe  

Moniek Wibier, biologe Caroline Elfferich en Rob Warringa, beheer groen 

en sport bij de gemeente, leggen uit hoe Pijnacker-Nootdorp zoemt. 

Bijzondere bijvriendelijke gemeente

“ We moeten  
veel meer  
verrommelen.”

TEKST: LINDA VAANDERING     FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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Natuurlijke beplanting tegen eikenprocessierups
Dit voorjaar heeft de gemeente vogelnestjes opgehangen in Pijnacker 
langs de Klapwijkseweg, bij de sportvelden en in Nootdorp langs de Poort 
van Nootdorp. De bedoeling is vogels zoals koolmeesjes te lokken, zodat 
die zich tegoed kunnen gaan doen aan de rupsen, waaronder de eiken- 
processierups. Tegelijkertijd is een stuk berm aan de Klapwijkseweg ingezaaid 
met een speciaal zaaimengsel en wordt de berm nog maar tweemaal gemaaid 
in plaats van 26 keer. De verwachting is dat de insecten die daardoor worden 
aangetrokken op hun beurt weer extra vogels aantrekken, die ook eiken- 
processierupsen eten.
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“ Minder keren maaien helpt  
het behoud van de insecten.”

Caroline houdt met de 
telgroep de nectarplanten 
en vlinderpopulatie in  
Pijnacker-Zuid bij.
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Na een aantal noodzakelijke 
aanpassingen kunnen we gelukkig 
weer ‘een terrasje pikken' en zowel 
binnen als buiten genieten van 
onze horeca.



Steun ondernemers  
in Pijnacker-Nootdorp 

Het kan weer: een tafeltje reserve-
ren bij jouw favoriete restaurant in 
Pijnacker-Nootdorp. In de periode dat 
horecabezoek onmogelijk was, zijn 
veel ondernemers met creatieve oplos-
singen gekomen. Van drive-thru’s tot 
kant-en-klare lunchboxen, afhaalmaal-
tijden en fancy diners waar je thuis 
nog de laatste hand aan moet leggen. 
Vanwege de anderhalve meter afstand 
tussen tafeltjes kunnen veel horeca- 
ondernemingen nog niet op volle 
toeren draaien en gaan daarom door 
met het afhalen van maaltijden. Kijk op 
de website van je favoriete restaurant 
om te zien wat het biedt. 

In bloei 
Pijnacker-Nootdorp is een echte 
tuindersgemeente. Kwekers zitten 
met grote overschotten bloemen, 
planten en groenten vanwege de vele 
evenementen die niet doorgaan. Een 
deel van hun producten bieden zij 
aan in (tijdelijke) winkeltjes langs de 
weg. Op www.heeloostlandhelpt.nl/
pijnacker-nootdorp vind je - onder het 
tegeltje met tulpen - een fijne fietsroute 
langs een variatie aan tuinders.  
 
Grotere terrassen 
Na een rondje fietsen is niets lekkerder 
dan neerploffen op een terrasje. En 
gelukkig kan dat weer. Alleen kunnen 
horecaondernemers minder klanten 
ontvangen dan normaal. Gemeente 

Pijnacker-Nootdorp staat daarom extra 
terrasruimte toe. Wethouder Ilona  
Jense: “Met een tijdelijke uitbreiding 
van de terrassen komen we onder- 
nemers tegemoet. Toch zal het voor de 
horeca zeker nog niet altijd makkelijk 
zijn, omdat er in de meeste gevallen 
nog steeds minder mensen op het terras 
passen dan normaal. We werken eraan 
om maximaal ondernemerschap moge-
lijk te maken, zeker ook in coronatijd.”

Koop Lokaal
Shop je graag in eigen dorp, maar  
wil je in deze coronatijd je bezoek aan 
een winkel zo kort mogelijk houden? 
Kijk dan eens op www.kooplokaal-
pijnackernootdorp.nl. 

Sociale onderneming 
Met Gezond Boerenverstand is in  
meer dan vijftig gemeentes, waar 
onder Pijnacker-Nootdorp, een ‘Koop-
lokaal-platform’ aan het opzetten. 

Aanmelden is gratis voor ondernemers 
evenals het aanbieden van producten. 
Klanten doen hun aankoop online en 
halen het product op in de winkel of 
krijgen het thuisgestuurd. “Wij verdienen 
hier niks aan”, vertelt Maurice van de 
Brug van Kooplokaal. “Omdat we een 
sociale onderneming zijn, vinden we 
het belangrijk om ons steentje bij te 
dragen. We zijn nog in de opstart- 
fase. Momenteel hebben we vijftien 
aanbieders, maar hopelijk worden dat 
er snel meer.”

Ze hebben het de afgelopen maanden niet makkelijk gehad, die ondernemers. 

Zelfs nu alles langzaamaan weer op gang komt, is het voor sommigen  

een uitdaging om het hoofd boven water te houden. Hoe ondersteunt de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ondernemers en wat kun jij doen?  

Hieronder een overzicht van al het moois dat onze gemeente te bieden 

heeft in deze coronatijd. 

Shop lokaal 

“ Met een tijdelijke 
uitbreiding van de 
terrassen komen 
we ondernemers 
tegemoet.” 

TEKST: ELISE MOOIJMAN      

FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Een ding is zeker: de coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk cultuur 
is voor Nederlanders en hoezeer culturele uitingen  gemist worden. Dat 
geldt ook voor Pijnacker-Nootdorp. Maar deze periode laat ook zien hoe 
flexibel deze sector op de situatie heeft ingespeeld om inwoners toch te 
voorzien in een behoefte. 

Dat de gemeenteraad van Pijnacker- 
Nootdorp het belang van cultuur 
onderschrijft, blijkt uit het feit dat 
de Cultuurnota in september 2019 
unaniem is aangenomen. Om cultuur 
binnen de gemeente een impuls te 

TEKST: JESSICA DAVILAR     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

geven, is in de Nota een aantal doelen 
benoemd waarvan er inmiddels drie 
zijn gerealiseerd: het aanstellen van een 
cultuurcoördinator, de Uitagenda 
en de verkiezing van een lokaal 
kunstwerk. “Het maakt niet uit of 

iemand een kunstvorm beoefent of 
alleen toeschouwer is. Cultuur brengt 
mensen samen”, vertelt burgemeester 
Francisca Ravestein. “Het aanbod aan 
culturele activiteiten voor jong en oud 
in onze gemeente is iets om trots op te 
zijn. Dat veel plannen en evenementen 
wegens corona geen doorgang konden 
vinden, is een enorme tegenvaller. 
Grote waardering daarom voor alle 
initiatieven die zijn ontstaan na de 
corona-uitbraak.”

CulturA & Zo: herstart 
Het verbouwde Nootdorpse CulturA & 
Zo maakte met ruim 37.000 bezoekers 
in drie maanden tijd een vliegende 
start. Een geslaagde verbouwing zorg-
de samen met een gastvrij onthaal al 
snel voor een warm huiskamergevoel. 
Enthousiaste inwoners kwamen met 
een stroom van initiatieven en artiesten 
namen er zelfs promotiefilmpjes op. 
Tot de corona-uitbraak en we ‘op slot’ 
gingen. Tijdens deze verplichte pauze 
maakte CulturA & Zo van de nood een 
deugd en pleegde allerlei onderhoud 
waaronder het verfraaien van de  
balletzaal. En zoals het deze enthousias-
te organisatie betaamt, zijn de plannen 
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Trots op culturele activiteiten  

Een warm hart
voor cultuur 



voor de heropstart van de theaterpro-
grammering alweer in de maak.

Aangepaste dienstverlening
Vanuit de gedachte: “wat kan wel?” 
is Bibliotheek Oostland een thuisbe-
zorgservice voor boeken gestart. Half 
mei waren er al 6300 boeken bezorgd. 
Ook bij kinderen met leesproblemen 
of grootletterboeken voor senioren. 
Voor zowel leden als niet-leden zijn 
200 verrassingstassen samengesteld, 
een aantal instellingen met kinder-
opvang leent boeken, vertelplaten en 
vertelkastjes en medewerkers van het 
Taalhuis houden iedere werkdag een 
telefonisch spreekuur. 

Cultuurcoördinator 
Door de coronacrisis heeft de in 
maart aangestelde cultuurcoördinator 
Mienke Pouw per telefoon en mail het 
culturele veld verkend. Als schakel 
tussen inwoners, het culturele veld en 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp peilt 
ze de behoefte bij cultuuraanbieders, 
inventariseert waar ze in de uitvoe-
ring tegenaan lopen en wijst hen op 
beschikbare regelingen. Door binnen 
de huidige mogelijkheden mee te den-
ken, wordt geprobeerd de cultuursec-
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tor een hart onder de riem te steken. 
Hierdoor kan een dansschool bijvoor-
beeld toch lesgeven in de buitenlucht. 

Snel en eenvoudig
Na inventarisatie onder inwoners en 
cultuuraanbieders in het kader van 
de Cultuurnota bleek een behoefte 
te bestaan aan een centrale plek waar 
activiteiten geregistreerd staan. Om 
hieraan tegemoet te komen kunnen 
inwoners en bezoekers van buiten de 
gemeente sinds februari online de 
Uitagenda raadplegen. Op de web-
site ‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’ 
kan men eenvoudig activiteiten op 
het gebied van recreatie in Pijnacker, 
Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede 
selecteren op datum, plaats of soort. 
Natuurlijk kun je binnenkort ook alle 
informatie over de uitgestelde evene-
menten rondom 75 jaar vrijheid zoals 
de Raadzaallezing, theatervoorstelling 
De Weg en het concert van de Konink-
lijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 
op de Uitagenda terugvinden. 

Samen kiezen voor kunst
In samenwerking met Stichting  
Kunstweek realiseert de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp het project ‘Elk 

jaar een nieuw kunstwerk’, zoals 
beschreven in de Cultuurnota. Een ver-
kiezing waarbij inwoners samen met 
een deskundige jury een kunstwerk 
van een lokale kunstenaar selecteren 
dat in de openbare ruimte komt te 
staan. In maart zijn kunstenaars uit de 
gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lan-
singerland en Delft uitgenodigd om 
een ontwerp in te sturen. Behalve een 
aantal criteria betreffende afmetingen 
en gewicht waren ze vrij in hun keuze 
voor onderwerp of materiaal. Uit de 
12 inzendingen is een top 8 bepaald 
waarop inwoners tussen 1 juni en 3 juli 
konden stemmen. In juli maakt een 
deskundige jury de definitieve keuze 
uit de drie meest gekozen ontwerpen. 
Na de zomervakantie volgt de feestelij-
ke onthulling van het kunstwerk in het 
Emmapark in Pijnacker.

“ We gaan  
weer genieten  
van cultuur.”

Directeur Petra Togni en Manuela Bijl (pr) nodigen je uit in de aangepaste zaal van CulturA & Zo!

Kijk op de  
Uitagenda voor  
interessante  
activiteiten.



Het begon met de aanblik van een 
wanhopige kweker in de ogen van 
initiatiefneemster José Flaton. De 
man zei dat het goed ging, maar het 
ging helemaal niet goed. Hij kon zijn 
producten aan de straatstenen niet 
meer kwijt. José maakte een Facebook-
pagina aan en binnen een week was 
Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt één 
groot vrijwilligersbedrijf, dat hulpvraag 
en hulpaanbod bij elkaar bracht. Een 
simpele sneeuwbal werd heel snel een 
leuke lawine.

Gehaakte hartjes
Het begon met lokale verkoop van 
bloemen en het rondbrengen van 
‘goed eetbare overblijfselen’ van de 
restaurants, die zondag 15 maart op 
slag moesten sluiten. Het groeide uit 

tot een zee van zelfgemaakte kaartjes, 
gehaakte hartjes, cadeautasjes, spon-
tane of geplande muziekuitvoeringen 
bij verzorgingshuizen en wooncentra 
voor ouderen, enzovoort. Mensen 
voelden zich eenzaam en kregen geen 
bezoek. Ze konden wel een beetje 
verrassende aandacht gebruiken en 
heel veel actievelingen wilden wel iets 
doen voor HPNH. “Heel vlug waren er 
150 vrijwilligers en 1.600 te bezoeken 
adressen. De ene actie volgde op de 
andere en het is nog lang niet afgelo-
pen”, meldt José. Kijk maar eens op de 
site en de levendige Facebookpagina.
 
800 kaarten
Angela Ammerlaan en Thea van 
Winden zijn vrijwilligers die op hun 
eigen wijze voortdurend actief zijn. 
Angela heeft in de rustige avonduren 
en de weekenden 250 hartjes gehaakt 
en ‘handletterspecialiste’ Thea heeft 
tegen de 800 grote en kleine kaarten 
gemaakt. Steeds weer een beetje 
anders met gebruikmaking van allerlei 
stans-, knip-, plak- en kleurtechnieken. 
Normaal doet ze dat als zzp-er. Ze  
organiseert workshops voor volwasse-
nen en voor de kinderen op basisschool 
’t Spectrum, waar ze conciërge is, 
hoewel heel wat mensen denken dat ze 
de directeur is. Thea en Angela vonden 
het geweldig leuk om hun bijdrage te 
leveren. Behalve hartjes levert Angela 
ook nog eens 300 paprika’s voor een 

volgende actie. Eens per week zet 
HPNH een ‘Kanjer van de Week’ in het 
zonnetje. Leuk om op Facebook over 
hun drive te lezen: ze hebben energie 
en ze willen iets doen voor mensen 
die gedwongen alleen thuis zitten. 
Die mensen een hartje onder de riem 
steken is hun motivatie. 

Ernstig ziek
Een van die mensen is Joop Schoof,  
een Nootdorpse Hagenaar wiens vrouw 
ernstig ziek is, daardoor is  hij zelf 
mantelzorger geworden. “Ineens stond 
er een voormalig docente van de school 
waar ik voorheen voor hulpsinterklaas 
speelde aan de deur. Ze zei dat ze nu 
een keer een surprise voor mij had; een 
leuk tasje met allerlei lekkers. Ik weet 
nog niet waar mijn vrouw en ik het aan 
te danken hadden en wie onze naam en 
adres heeft doorgegeven. Maakt ook 
niet uit. We waren heel blij verrast!”

Hoe mooi zou het zijn als HPNH een 
blijvertje is, ook als corona straks de 
deur en de wereld uit is! 

Scholen dicht, restaurants gesloten, iedereen thuis en de bloemenpracht 
van onze siertelers hing slap. Juist op dat verstilde moment kwam Heel 
Pijnacker-Nootdorp Helpt (HPNH) met een noodgang in beweging. 

18 NatuurlijkPN.nl

Een groot vrijwilligersbedrijf

Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt 

toont sociale kracht 

“ Ik weet nog niet  
waar we het aan te 
danken hebben.”

TEKST: SJAAK OUDSHOORN       FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

www.heeloostlandhelpt.nl/pijnacker-nootdorp
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“ We hebben energie en willen  
iets doen voor de medemens.” 



Historie herleeft 
in nieuw natuurgebied

Tot 1932 was het niet mogelijk om gratis tussen Pijnacker en Berkel heen en 

weer te reizen. Als fietser of voetganger betaalde je een cent om voorbij het  

’t Meerhek te komen. Dat was het zogenoemde ‘tolhek’ op de Klapwijkseweg 

tussen beide dorpen. 

Het nieuwe tolhek laat zelfs de brandweer gratis door

TEKST: SJAAK OUDSHOORN    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Het nieuwe tolhek staat prachtig te pronken in De Groenzoom. 



Historie herleeft 
in nieuw natuurgebied

“ De oude leeuwtjes 
staan in volle  
glorie op de pilaren 
van het nieuwe 
tolhek!” 
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De Klapwijkseweg was in vroeger eeuwen 
de enige begaanbare verbinding tussen 
Pijnacker en Berkel. Het smalle weggetje 
liep tussen twee meren door: het  
Oostmeer en de Bergboezem. Deze 
twee meren waren met elkaar verbon-
den via enkele bruggen in de Klapwijk-
seweg. Het was dé manier om van 
Berkel via Pijnacker in Delft te komen. 

Tolrecht
Om geld te vergaren voor het onder-
houd van de weg en de bruggen kreeg 
de gemeente Berkel vanaf 1555 het 
recht om tol te heffen. Het ‘tolrecht’ 
werd diverse malen doorverkocht, 
maar bleef tot 1932 bestaan. Toen 
kocht de provincie het af en werd 
de Klapwijkseweg een provinciale 
weg, waar vanaf dat moment ook de 
gemeente Pijnacker financieel aan ging 
bijdragen. Het smeedijzeren hekwerk 
tussen de pilaren werd verwijderd, 
zodat het verkeer ruim baan kreeg. 
Zonder eerst te hoeven stoppen en 
tol te betalen. Vervolgens kwamen 
ook de pilaren scheef te staan. Tijdens 
de oorlog zijn de pilaren gesloopt en 
daarmee kwam een einde aan bijna 
vier eeuwen ‘tolhek’ en ‘tolrecht’.

Pilaren 
De leeuwtjes boven de pilaren bleven 
met moeite bewaard en kwamen bij de 
sloop van het gemeentehuis in bezit 
van Cor Overmeer, de voorzitter van 
de actieve historische vereniging in 
Berkel en Rodenrijs. Ze hebben nog 
een tijdje bij Cor voor zijn huis aan de 
Noordeindseweg gestaan. Nu staan 
ze weer in volle glorie op het nieuwe 
tolhek. Het tolhek is in het natuurge-
bied De Groenzoom gerealiseerd, met 
financiële inbreng van de gemeentes 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 
die allebei € 18.500,- hebben betaald. 
De resterende € 9.000,- is bijeenge-
gaard door de ruim 400 leden tellende 
– en weer groeiende – historische 
vereniging.
 
Tollenaar 
Cor Overmeer was de man die het 
initiatief nam en die vervolgens louter 
enthousiasme zag. Het is prachtig 
dat in De Groenzoom het tolhek is 
herbouwd. De pilaren zijn een kopie 
van wat er ooit stond op de Klapwijk-
seweg – ergens tussen de Groene 
Kade en de Meerweg – bij de boerderij 

van Van der Burg. Ze staan alleen tien 
centimeter verder uit elkaar, zodat ook 
de brandweer er zo nodig door kan. 
Cor Overmeer vindt het prachtig dat 
met de herbouw van het tolhek een 
stukje historie herleeft. De man, wiens 
betovergrootvader ook ‘tollenaar’ 
was, vertelt regelmatig het verhaal 
achter het tolhek, waar natuurlijk ook 
de Pijnackerse woonwijk Tolhek naar is 
vernoemd! 



Een volle prijzenkast, wereldkampioen, aanvoerder van het Nederlands 
handbalteam en voor de tweede keer naar de Olympische Spelen. Wie  
had dat ooit kunnen denken toen Danick Snelder als klein meisje bij  
handbalvereniging Oliveo in Pijnacker begon? Maar toen zette de corona-
crisis de wereld op zijn kop. Hoe is het de gouden handbalster uit Pijnacker 
sindsdien vergaan?

  “ Hoe langer ik in het buitenland woon, 

hoe leuker ik het vind om  

naar huis te gaan.”

Passie voor de sport, talent en hard  
trainen leidden tot een reeks successen 
met als bekroning de titel wereldkam-
pioen in december 2019. In een zinde-
rende finale sleepte Danick met haar 
team de winst binnen. Vijf dagen later 
ontving ze bij haar oude club Oliveo in 
een stampvolle kantine uit handen van 
burgemeester Francisca Ravestein en 
wethouder sport Peter Hennevanger de 
sportpenning van de gemeente Pijnacker- 
Nootdorp. Volgend doel: een gouden 
medaille op de Olympische Spelen in 
Tokyo, maar dat liep even anders…
 
Internationale carrière
“Als vijfjarige begon ik met handbal bij 
Oliveo, waar mijn moeder ook speelde. 
Omdat ik bij de Haagse ploeg Hellas op 
het hoogste niveau van Nederland kon 
handballen, stapte ik op mijn veertiende 
over. Bij de start van de Handbal Acade-
mie op Papendal in 2005 werd ik direct 
uitgenodigd. Na vier jaar ben ik verhuisd 
naar het Duitse Thüringen, waar ik in zes 
jaar zesmaal landskampioen werd.” Daar-
na koos de rechtshandige cirkelloopster 
opnieuw voor een buitenlands avontuur, 
nu bij de Hongaarse club Ferencváros. 
“Het was een bewuste keuze, omdat het 
me totaal uit mijn comfortzone haalde. 
Een ander land en een nieuwe taal, bijna 
niemand spreekt Engels. Inmiddels kan 

ik me aardig redden in het Hongaars. 
Daarbij wilde ik heel graag Champions 
League spelen, het hoogst haalbare op 
clubniveau. Dit is mijn vierde en laatste 
jaar in Budapest. Een leuke stad, onder-
tussen ken ik ook de plekjes waar geen 
toeristen komen. Vanaf september speel 
ik bij Síofok KC aan het Balatonmeer. 
Opnieuw een nieuwe uitdaging. Een 
team met meer internationale speel-
sters en een enthousiaste Noorse coach 
die mij er heel graag bij wil hebben.”

Corona
“Ten tijde van de corona-uitbraak was 
ik op bezoek bij mijn familie in Pijnacker”, 
vertelt Danick. “In afwachting van het 
verdere verloop van de Hongaarse 
competitie en het wel of niet doorgaan 
van de Olympische Spelen, ben ik tot 
begin mei gebleven. Als je niet weet 
of je nog in actie moet komen, kan je 
als topsporter geen afstand nemen, 
dus heb ik dagelijks hardgelopen en 
krachttraining gedaan. Toen duidelijk 
was dat er niet meer in wedstrijd-
verband gesport zou worden, ben ik 
teruggegaan naar Hongarije. Een reis 
met veel controles onderweg en twee 
weken quarantaine na aankomst. Die 
gingen me goed af: binnen trainen en 
af en toe buiten op mijn balkon. De 
coronatest bleek negatief, dus kon ik 

weer bij de club trainen, waar dagelijks 
ieders temperatuur werd opgemeten.”

Olympische Spelen 
“Voor mij was het geen verrassing 
dat de Olympische Spelen dit jaar niet 
doorgaan. Onbewust hield ik daar al 
rekening mee. Ik ga er alles aan doen om 
volgend jaar net zo fit te zijn als nu. De 
WK prestatie hebben we als Nederlands 
team echt met elkaar neergezet. We 
hebben een hele goede energie samen. 
Onze kracht is dat we voor elkaar 
willen werken en elkaar iets gunnen. 
We raken niet meer in paniek als het 
minder goed loopt. Spanning hoort 
erbij, geluk dwing je af.”

Thuiskomen
“Ik kan me enorm verheugen om terug 
te gaan naar mijn familie in Pijnacker. 
Ik ben nu elf jaar weg, maar het voelt 
nog steeds als thuiskomen. Hoe langer 
ik in het buitenland zit, hoe leuker ik 
het vind om naar huis te gaan. Als ik tijd 
heb, ga ik graag hardlopen in De Groen-
zoom of spreek ik af met vrienden voor 
een kop koffie. Aan de oude locatie 
van Oliveo aan de Monnikenweg heb 
ik goede herinneringen. En natuurlijk 
kom ik een keer een wedstrijd kijken in 
de nieuwe thuishaven van Oliveo op de 
tribune die naar mij vernoemd is!”
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Wereldkampioen handbal Danick Snelder

DOOR: JESSICA DAVILAR     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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“ De kunst is om je  
niet gek te laten  
maken door je eigen 
verwachtingen.”
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Blijf lid van je club!

In een boeiend gesprek met wethouder 
Peter Hennevanger en Louk Teunissen, 
voorzitter van de Sportraad Pijnacker- 
Nootdorp, doet eerstgenoemde de 
denkbeeldige aftrap over dit belangrijke 
onderwerp: “Bewegen is een van de 
belangrijkste motto’s in onze gemeente 
en gemeenschap. Vastgelegd in een 
breedgedragen Sportnota. Geldend 
voor alle doelgroepen en leeftijden, 

van toepassing op clubs en verenigin-
gen, maar juist ook voor instellingen 
waar bijvoorbeeld senioren samen- 
komen. Bewegen draagt bij aan je ge-
zondheid, dat wil ik blijven benadruk-
ken. Sámen bewegen is nog gezonder. 
Het sociale element is van onschatbare 
waarde. Samen sporten en bewegen 
haalt je uit een eventueel isolement en 
brengt je onder de mensen. Socialer 
kan bijna niet. Het sociale karakter 
levert een bijdrage aan je gezondheid 
en weerbaarheid.”

Bewegingsvrijheid
Louk Teunissen valt de wethouder bij: 
“Ons lichaam is niet gemaakt om stil 
te zitten. We willen actief zijn. Door 
veranderde, maatschappelijke omstan-
digheden zijn we vaak helaas genood-
zaakt minder te bewegen; denk aan 
school, kantoor en nu de coronatijd. 
We moeten dus zelf in actie komen. 
Bewegen met anderen, bewegen naar 
elkaar toe. Blij zijn dat je mag en kan 

bewegen. Niet vastzitten en vastroes-
ten maar loskomen. Maak gebruik 
van je bewegingsvrijheid. Een woord 
met een bijna filosofische diepgang. Je 
wordt er vitaal van en krijgt er energie 
door. Voor bewegen in groepsverband 
komt wat meer kijken. Naast initiatief-
nemers heb je organiserend vermogen 
nodig in de vorm van bestuurders 
om zaken op de rails te zetten en te 
houden.”
 
Je gemeente ontdekken
Peter en Louk vullen elkaar aan: 
“Natuurlijk zijn er leden en vrijwilligers 
nodig om de club en de vereniging 
draaiende te houden Dat doe je met 
elkaar. Je bent als het ware met elkaar 
naast lid ook eigenaar van de club. Dat 
is een democratisch gegeven en ver-
antwoordelijkheid. Het is van belang 
dat verenigingen overeind blijven. 
Leden moeten hun club trouw blijven 
en blijven steunen. Nu niet de rug 
toekeren, maar juist in actie komen 

“Sporten en bewegen met elkaar is extra leuk.”

Sporten kon je een paar maanden niet, maar bewogen werd er des te meer. 

Opvallend veel mensen kozen voor de fiets om ‘er even uit te zijn’ of maakten 

een flinke wandeling in de omgeving. Sportieve en creatieve ideeën ontstonden 

er ook volop. Uiteraard met in acht name van de RIVM-adviezen. Maar  

ondanks alles hunkeren we naar onze verenigingen en clubs. Want sporten 

en bewegen is leuk! Sporten en bewegen met elkaar is nog veel leuker.
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“ De vele vrijwilligers en sporters maken 
onze gemeente tot een sportieve,  
gezonde en sociale gemeenschap.”

TEKST: RON LABORDUS       FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN EN AAD DERWORT

Louk Teunissen: “Ons lichaam is 
niet gemaakt om stil te zitten.”



Blijf lid van je club!

en blijven. Beseffen dat we het in onze 
gemeente ‘rijk hebben’ want goede 
voorzieningen in de vorm van moder-
ne sportcomplexen waar het zowel 
binnen als buiten goed op orde is. En 
laten we niet vergeten dat we in deze 
tijd – enigszins noodgedwongen – 
ontdekt hebben dat wandelen en fiet-
sen in onze directe omgeving ook van 
waarde zijn. Niet alleen ontdekt dat die 
vormen van bewegen goed zijn, maar 
ook ontdekt dat Pijnacker-Nootdorp 
aan natuur en natuurschoon veel te 
bieden heeft. Zoals Johan Cruijff al zei: 
“Elk nadeel heb z’n voordeel.”

Elkaar steunen
Tot slot brengen wethouder en voorzit-
ter de Sportraad ter sprake waarin 
bijna 40 verenigingen elkaar treffen. 
Hoe ondersteunt en enthousiasmeert 
de Sportraad zijn leden? Peter en Louk: 
“De Sportraad heeft een enquête 
uitgezet onder alle sportorganisaties 
in onze gemeente en die verwerkt 
en teruggekoppeld aan het gemeen-
tebestuur en de sportorganisaties. 
Het geeft een goed beeld van het 
reilen en zeilen van deze organisaties: 
waar liggen knelpunten, waar zou de 
gemeente en/of de Sportraad hen 

kunnen bijstaan. We bundelen aldus 
expertise om te helpen. De gemeen-
te en de Sportraad zijn er beide van 
overtuigd dat onze verenigingen een 
belangrijk onderdeel vormen van onze 
gemeentelijke samenleving. De vele 
vrijwilligers en de meer dan 30.000 (!) 
sporters maken onze gemeente tot 
een sportieve, gezonde en sociale 
gemeenschap die het verdient om 
in stand te blijven en zo mogelijk te 
groeien. De sportorganisaties hou-
den hun eigen verantwoordelijkheid 
maar gebleken is dat veel problemen 
bij meerdere verenigingen voorko-
men. Op thema-avonden spreken die 
bestuurders elkaar en kunnen ze elkaar 
helpen. Het is ook een ontmoetings-
plaats van verenigingsbesturen met 
wethouders en gemeenteraadsleden. 
Samen staan we sterk.”
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“ Verenigingen zijn een  
belangrijk onderdeel  
van onze samenleving.”

Van wanten weten   
Wethouder Peter Hennevanger heeft in zijn omvangrijke portefeuille naast 
financiën onder andere sport, onderwijs, kinderopvang en natuur en recreatie. 
Louk Teunissen is voorzitter van de Sportraad en kent het klappen van de 
zweep onder andere als sporter, ex-voorzitter en bestuurslid van korfbal-
vereniging Avanti. Beiden weten dus van wanten als ze praten over sporten, 
verenigingen, bestuurszaken en het belang van bewegen voor jong en oud. 

Wethouder Peter Hennevanger: “Sporten en bewegen is goed voor jong en oud, voor lichaam en geest!”
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de beste   supplementen       speciaal voor  jou...

Kom voor persoonlijk advies naar   
Vitaminstore Pijnacker!

de persoonlijke  
healthcoach

Vitaminstore Pijnacker  
Raadhuisplein 6 

Alleen samen krijgen  
we corona onder controle

Natuurlijk 
houden we 
1.5 meter 
afstand!
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Bel voor een persoonlijke afspraak

Gildeweg 2
2632 BA Nootdorp

Tel. (015) 310 91 80
Fax. (015) 310 88 33

E-mail. info@wittepaard.nl
Web www.wittepaard.nl

Nieuwbouwwoning gekocht in Nootdorp of
Pijnacker?

Informeer snel naar ons speciale tarief.

Huidige woning verkopen? Wij helpen graag!

Nieuwbouwwoning 

gekocht in Nootdorp  

of Pijnacker?

Informeer snel naar  
ons speciale tarief.

Huidige woning verkopen? Wij helpen graag!

Tel: 015-3109948 
nootdorp@wvk.nl

www.wvk.nl
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Sam van Tol (26) in zijn kantoor, waar  
hij zich nu met zes werknemers inzet voor 
de strijd tegen analfabetisme. 

Jonge ondernemer in  
actie tegen analfabetisme

Volgens UNESCO zijn 781 miljoen 
mensen wereldwijd analfabeet. In veel 
ontwikkelingslanden en opkomende 
markten kunnen kinderen wel naar 
school, maar ontbreekt het aan schrijf-
materialen om mee te oefenen. De 
26-jarige Sam van Tol werd hier vijf jaar 
geleden mee geconfronteerd terwijl hij 
op vakantie was in Zuid-Afrika. “Kinderen 
kregen zittend op de grond les. De 
weinige schriften die ze hadden, waren 
vies, kapot of vol. Ik dacht: kan ik niet 
iets duurzaams verzinnen dat heel lang 
meegaat?” Na thuiskomst bedacht 
Sam ‘Correctbook’: een uitwisbaar no-
titieboek waarin oneindig kan worden 
geschreven. 

Whiteboard in schriftvorm 
Om zijn ‘whiteboard in schriftvorm’ 
op de markt te brengen, haalde 
Sam een kleine € 10.000,- op via een 
crowdfundingsactie. “De eerste twee 
jaar heb ik alles zelf gedaan. De wc bij 
mijn ouders thuis in Nootdorp stond 
volgebouwd met dozen. Ik begon met 
het verkopen aan vrienden en familie.” 
Inmiddels zijn Sam’s notitieboeken te 
koop in bijna alle grote boekwinkels. 
“Voor elk Correctbook dat wij verko-
pen in Nederland, doneren we drie 
maanden schrijfmateriaal aan kinderen 
in Rwanda. We zorgen voor voldoende 

pennen, inktpotten en doekjes. De 
schriften moeten op school blijven, 
zodat ze zo lang mogelijk mee gaan. 
Lokale organisaties controleren dit 
voor ons. Een jaar na donatie komen 
we terug en vervangen we kapotte 
boekjes.” 

Duurzaam en lokaal 
Omdat Correctbook duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan, pro-
duceert het bedrijf zijn producten zo 
lokaal mogelijk. “Voor de Nederlandse 
markt produceren we in Nederland. 
Voor de Afrikaanse markt in Rwanda. 
Daarmee creëren we tevens werk- 
gelegenheid.” Eind vorig jaar ontving  
Correctbook tezamen met ontwik-
kelingsorganisatie Edukans ruim 
1,5 miljoen euro van de Nationale 
Postcode Loterij. “Met dit geld willen 
we de komende twee jaar 400.000 
kinderen helpen in Ethiopië, Kenia, 
Malawi, Oeganda en Ghana. Vanwege 

het coronavirus zijn de scholen daar 
dicht tot september. Gelukkig hebben 
we vóór de lockdown in elk van deze 
landen een productielocatie opgezet. 
Naar verwachting kunnen de eerste 
kinderen 1 januari 2021 aan de slag met 
een Correctbook!” 

Hij begon vijf jaar geleden in de Nootdorpse garage van zijn vader.  

Inmiddels is Sam van Tol’s Correctbook uitgegroeid tot een winstgevend 

bedrijf met meerdere werknemers, een productielocatie in Rwanda en 

locaties in Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda en Ghana op komst. De sociale  

onderneming strijdt tegen analfabetisme door voor elk notitieboek dat  

verkocht wordt één trimester aan wisbaar schrijfmateriaal te doneren  

op het Afrikaanse continent.  

Van Nootdorp naar Rwanda 

“ We willen de komende twee jaar 400.000 
kinderen helpen in Ethiopië, Kenia, Malawi, 
Oeganda en Ghana.” 
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Historische gebouwen met nieuwe functie 

Het Jozefhuis naast de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in 
Nootdorp is een voorbeeld van zo’n mooi pand dat behouden 
is gebleven. Het werd in 1906 gebouwd als bejaardenhuis 
met daar meteen achter een lagere school. Het zogenoemde 
Sint-Jozefgesticht en de Sint-Jozefschool. Zowel de school 
als het bejaardenhuis werden gerund door zusters van een 
congregatie uit Amsterdam. 

Bewaker op wacht
Sint Jozef staat aan de voorzijde van het karakteristieke pand 
als een bewaker op wacht. Onder het toeziend oog van deze 

voormalige timmerman is het pand in 1987 inpandig  
verbouwd tot sociaal-cultureel centrum, waar allerlei  
voorzieningen een plekje vonden. Van de toneelvereniging 
tot het consultatiebureau. Er zat ook een gezellig barretje in, 
waar menig Nootdorper tot de kleine uurtjes gezellig heeft 
zitten pimpelen, met Leo de Winter als beheerder achter de 
bar. 

Naar CulturA
Na het samengaan van Nootdorp en Pijnacker in 2002 kwam 
Theater CulturA in de Dorpsstraat tot ontwikkeling, daardoor 

Het is de moeite waard om kenmerkende historische panden qua aanzicht te 

behouden, eventueel met een andere functie als waarvoor ze gebouwd zijn. 

Jozefhuis, Raadhuis en Witte Huis behouden als markant pand

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Historische gebouwen met nieuwe functie 

Jozefhuis, Raadhuis en Witte Huis behouden als markant pand

Unieke projecten met  
alleen maar winnaars! 

NatuurlijkPN.nl 29

verloor het Jozefhuis zijn sociale functie. Verenigingen en 
organisaties die er gebruik van maakten, verhuisden naar 
CulturA of naar gebouw Nove, dat ook in de Dorpsstraat te 
vinden is. Na jaren van leegstand werd het Jozefhuis opnieuw 
verbouwd en kreeg het de voormalige woonfunctie terug. 
Met dat verschil dat het nu geen bejaardenhuis meer is, maar 
een gebouw met appartementen. En is zo leeft het Jozefhuis 
na 114 jaar dus nog ‘vrolijk’ voort met blije bewoners! 

Oude Raadhuis van Nootdorp
Dezelfde weg heeft het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
bewandeld. Vanaf 1933 stond er een raadhuis op de huidige 
plek. Vanaf 1990 staat het huidige stijlvolle gebouw er.  
Toen Pijnacker en Nootdorp in 2002 samengingen, bleef 
het Raadhuis van Nootdorp als bestuurscentrum behouden. 
Later werd besloten de oude brandweerkazerne in Pijnacker 
om te bouwen tot bestuurscentrum. Het Raadhuis van  

Nootdorp bleef als pand behouden en werd inpandig  
verbouwd: er zijn nu 24 kleine starterswoningen.

Nieuwe functie
Het derde en laatste voorbeeld van een pand dat ‘van buiten’ 
is behouden met ‘van binnen’ een nieuwe functie, is het Witte 
Huis in Pijnacker. Het oude gemeentehuis van Pijnacker  
– gebouwd midden jaren vijftig van de vorige eeuw – zou 
wijken voor de nieuwbouw van het nieuwe centrum van 
het dorp, maar een protestactie voorkwam dat. Vervolgens 
kreeg het Witte Huis een horecafunctie met terras! 



Volkstuintjes 
zijn hip!

De kindertuinen Keizerhof in Nootdorp 
zijn bedoeld om kinderen in de basis-
schoolleeftijd te leren hoe groente 
en fruit groeien. Initiatiefneemster 
en voorzitter Joke van Hagen zit elke 
zomer, als vrijwilliger, met haar handen 
in de klei aan de Laakweg. Zo’n veertig 
kinderen kunnen hier tussen april 
en oktober een tuin van één bij vijf 
meter bijhouden. Ze worden daarbij 
geholpen door een groep enthousiaste 
vrijwilligers met groene vingers. Tuin-
leider Cees Helderman, oud-tuinder, 
maakt vooraf een strak tuinplan. 

Slakkenhuis
“Voor het seizoen begint, spitten de 
stoere mannen hier de tuinen om. 
Dan is alles klaar als de kinderen 
komen. De kinderen krijgen hier lekker 
vieze handen en ervaren hoe groentes 
uit zaadjes tevoorschijn komen. Het 
mooist vinden ze het als ze met doosjes 
aardbeien, bessen en groente naar huis 
mogen. Zelfgekweekt smaakt natuur-
lijk altijd het lekkerst. Dankzij de ge-
meente hebben we hier een prachtige 
afgeschreven container, compleet met 
toilet en keukentje. Daar geven we ook 

uitleg. Vorig jaar wilde een meisje  
weten hoe een slak aan zijn huisje 
komt. Ik moest het even uitzoeken, 
maar nu weet ik ook dat een huis-
jesslak uit het eitje komt al met een 
ieniemiehuisje op zijn rug, en dat dat 
huisje meegroeit”, vertelt Joke, die 
tot haar spijt moet vertellen dat de 
kindertuinen dit jaar niet meer open 
gaan. “We hebben zelf tomaten, aard-
appelen en courgettes geplant. Sonja 
Janssen, van het kraampje hier om de 
hoek, wil ze voor ons verkopen, zodat 
we toch een beetje uit de kosten komen. 
In de berm van de kindertuinen naar 
de Laakweg hebben we bij- en vlinder-
vriendelijke bloemen gezaaid. Zo kan 
iedereen ervan genieten. En volgend 
jaar gaan we er weer samen met de 
kinderen tegenaan!”

Verrassende, groene enclave
Verscholen achter De Notelaer aan 
de Nieuwkoopseweg in Pijnacker ligt 
het Wethouder Kerklaanpark. Wie 
door het hek naar binnen wandelt, 
bevindt zich ineens in een verrassende, 
groene enclave. Piet en Corrie Topper 
hebben hier bijna zeven jaar gele-
den een tuin weten te bemachtigen. 

Volkstuintjes in Pijnacker-Nootdorp? Natuurlijk! Veel inwoners kennen ze 
nog niet, de volkstuinen aan de Nieuwkoopseweg en Sportlaan in Pijnacker 
én de kindertuinen Keizerhof aan de Laakweg in Nootdorp. Het zijn stuk 
voor stuk paradijsjes óp aarde en ván aarde!

Altijd verse groente en fruit van eigen bodem

“ Ik ben al gelukkig  
als ik hier ben.”

TEKST: LINDA VAANDERING     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Corrie Topper beleeft enorm veel 
plezier aan haar prachtige tuin.

Rinus Maan is het gelukkigst met 
zijn handen in de klei.
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Volkstuintjes 
zijn hip!



Corrie: “In aanloop naar Piets pensioen 
zijn we gaan onderzoeken wat we 
samen zouden kunnen ondernemen. 
Dat werd dus een volkstuin. Omdat 
deze tuin zo lekker dicht bij ons huis 
is, kunnen we er vaak naar toe. De 
percelen in dit park zijn best groot, 
en er is hier gedurende het seizoen 
water en elektriciteit. Onze tuin was 
een paar jaar flink verwaarloosd; daar 
moesten we wel echt doorheen kijken 
toen we hem voor het eerst zagen. 
Er stond veel zevenblad, haagwinde 
en kleefkruid. Het eerste jaar zijn we 
bijna alleen maar bezig geweest met 
snoeien, opknappen en herindelen. 
Het onkruid proberen onder controle 
te krijgen was bijna dagelijks werk. Tot 
onze verrassing kwamen er prachtige 
hoge buxusbollen tussen het hoge on-
kruid tevoorschijn. Nu is het écht onze 
tuin. Wij hebben een combinatie van 

bloemen, bomen en een moestuin. Die 
moestuin is echt mijn ding, dat heb ik 
van huis uit wel meegekregen. Het is 
hier heerlijk en we zitten hier ’s zomers 
bijna elke dag. ’s Avonds horen we 
onze eigen egel scharrelen en de uilen 
in de bomen hierachter oehoe-en. Dan 
hebben we echt een vakantiegevoel. 
En in deze coronatijd zijn we helemáál 
blij dat we hierheen kunnen. ” 

Sier- én moestuinen
Rinus Maan is een man die helemaal 
gelukkig is als hij met zijn handen in de 
klei kan zitten. Rinus heeft een siertuin 
in het Wethouder Kerklaanpark, maar 
óók een tuin aan de Sportlaan. “Het 
verschil is dat de tuinen aan de Sport-
laan echt moestuinen zijn. Veel van 
de tuinen aan de Nieuwkoopseweg 

zijn siertuinen en meer als recreatie-
terrein in gebruik. Deze tuinen zijn 
meer basic. Er is geen waterleiding 
of elektriciteit. Water pompen we uit 
de sloot en we vangen het op als het 
regent. Wat er zo leuk is aan moestui-
nieren? Dat je van een klein zaadje zo’n 
mooie, grote plant ziet komen, die je 
nog op kunt eten ook. Ik ben al hele-
maal gelukkig als ik hier ben! Aan het 
eind van de winter kan ik niet wachten 
tot ik weer kan gaan beginnen; dan 
gaan mijn handen jeuken! Toen ik hier 
in 1995 begon, liepen er alleen maar 
tachtig-plus-mannen. Nu zijn er steeds 
meer jongeren en ook steeds meer 
vrouwen. Gezellig toch? We helpen 
elkaar allemaal en ruilen wat groente 
als dat zo uit komt. En wie op zichzelf 
wil zijn, kan dat ook rustig doen.”

“ Kinderen krijgen  
hier lekker vieze 
handen.”
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Interesse
Interesse in één van de tuinen? Voor de kindertuinen Keizerhof kun je je 
kinderen jaarlijks in februari inschrijven via info@kindertuinen-nootdorp.nl. 
Voor de tuinen in het Wethouder Kerklaanpark kun je mailen naar  
vanwindenpaul@gmail.com. En voor de tuinen aan de Sportlaan kun  
je contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp via  
verhuur.gemeente@pijnacker-nootdorp.nl
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Volkstuintjes 
zijn hip!

Joke van Hagen van de Kindertuinen vertelt aan Lisa en Robin hoe je het beste je eigen tuintje kan onderhouden.
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‘Totdat je ontdekt dat het in  
je eigen omgeving ook gewoon 

ontzettend mooi is.’



Het Dobbeplasgebied in Nootdorp, het Bieslandse Bos richting Delfgauw, 

het Balijbos op weg naar Zoetermeer en De Groenzoom tussen Pijnacker 

en Berkel. Al deze gebieden bevatten en omvatten een groot netwerk van 

fiets-, skate- en skeelerpaden, wandelpaden langs en door bosrijke natuur 

en ook diverse ruiterpaden. Er wordt volop gebruik van gemaakt. We spraken 

diverse ‘gebruikers’. 

Ze komen zelfs vanuit Schiedam  
naar ‘de natuur’ van  Pijnacker-Nootdorp 

De zusjes Sophie (13) en Lilly (11) uit 
Ypenburg-De Bras hebben na de 
uitbraak van corona hun longboard 
herontdekt. Normaal spelen deze 
meisjes hockey bij de HC Ypenburg en 
toen dat door corona een tijdje niet 
meer kon, wilden ze toch in beweging 
blijven en graag naar buiten. Dat doen 
ze nu al een paar maanden met hun 
skateboard. Ze zijn vanaf het dwars-
fietspad op weg naar de Dwarskade. 
Deze zonnige avond houden ze het bij 
een kort rondje, maar ze gaan ook wel 
verder weg. Sophie en Lilly zijn heel 

content over de mogelijkheden. “Je 
hebt overal mooie vlakke asfaltpaden 
en dat is ideaal voor een skateboard”, 
zegt Sophie. Zusje Lilly vult aan dat het 
skateboarden steeds beter en sneller 
gaat. Toch is snelheid geen doel op 
zich. Ze willen gewoon lekker bezig 
én buiten zijn. Intussen kunnen ze ook 
weer hockeyen, maar het skateboar-
den blijven ze er bij doen. 

Uit het vet
Op het asfaltpad aan de achterzijde 
van de Dobbeplas komen de zussen 

Sonja en Nancy Braat aan scheren 
op hun skeelers. Normaal doen deze 
zussen aan paardrijden, maar toen 
dat even niet meer ging, hebben ze 
de skeelers uit het vet gehaald en die 
gaan voorlopig niet terug naar zolder. 
Ze vinden het heerlijk om een paar 
keer per week een rondje te doen. De 
ene keer doen ze dat bij Nancy in de 
buurt. Zij woont in Moerkapelle. En de 
volgende keer vanuit Nootdorp waar 
Sonja woont. De zussen moeten door 
maar vertellen nog wel even dat je in 
Pijnacker-Nootdorp en omgeving een 
oneindig aantal mogelijkheden hebt 
qua routes. Als we vragen wat ze het 
allerbeste skeelerpad vinden, wijzen ze 
naar het vernieuwde Virulypad. Daar is 
het asfalt wel heel lekker glad. Ze leg-
gen hele afstanden af, maar het hoeft 
niet per se heel hard. Ze zijn lekker 
bezig en hebben heerlijk de ruimte. 

Elektrisch 
Op het al genoemde Virulypad, een 
paar honderd meter verderop, houden 
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Dat is pas genieten

“ Rond deze tijd komen 
de hazen tevoor-
schijn. Prachtig!”Een van de mooiste plekjes in Pijnacker-Nootdorp: de Dobbeplas met op  

de achtergrond molen Windlust.

TEKST: SJAAK OUDSHOORN     FOTO: REMCO VAN VONDELEN EN SJAAK OUDSHOORN



Ze komen zelfs vanuit Schiedam  
naar ‘de natuur’ van  Pijnacker-Nootdorp 

we twee fietsers staande. Het blijken 
Annette en Michel Janssen uit Pijnacker. 
Ze hebben al 51 kilometer op de teller: 
even bij vrienden in Naaldwijk geweest 
en daarna een hapje gegeten bij De 
Bonte Haas. Ze hebben sinds een tijdje 
elektrische fietsen en dat vergroot de 
mogelijkheden. “We kunnen nu ook 
richting de Reeuwijkse Plassen of dus 
even naar het Westland”, zegt Annet-
te. Michel voegt er meteen aan toe dat 
ze toch ook heel vaak gewoon in hun 
eigen gemeente en de randen daarvan 
een tochtje maken. “Het is eigenlijk 
ongelooflijk hoeveel mooie fiets- en 
wandelgebieden we binnen onze eigen 
gemeente hebben. Ik kan echt geen 
keuze maken wat het mooiste gebied 
is: De Groenzoom, Oude Leede, hier 
dit gebied met die polders en die koeien, 
het Balijbos, het is echt allemaal even 
mooi. Overal zijn de paden prima en 
is de omgeving schitterend. Als je 
ergens in Nederland fietst waar je nog 
nooit bent geweest, zeg je: jeetje wat 
het is hier mooi. Totdat je ontdekt dat 
het in je eigen omgeving gewoon ook 
ontzettend mooi is.”

Voorjaarsbloemen
Langs de Noordkade loopt een gezin 
met een hond te wandelen op het 
nieuwe wandelpad langs de vaart, 

Du Midi. Het is de vierde keer dat ze nu 
in dit gebied een ruime avondwande-
ling maken. De vader, Ferry, zegt dat ze 
onder de indruk zijn van de omgeving 
en de grote rust die er van af straalt. 
Vooral ’s avonds. Het is zonder meer 
de moeite waard om met de auto 
deze kant op te komen, vinden ook 
partner Hélène en dochter Lisanne. 
Hondje Brisney vermaakt zich ook 
prima. Terwijl de wind is gaan liggen 
en de zon over de groene weiden nog 
haar zachte gloed laat zien en voelen, 
gaat de familie Van Leeuwen langs het 
Virulypad op weg naar Delfgauw, waar 
de auto rustig staat te wachten. “Dit 
is puur genieten. En weet je wat: rond 
deze tijd komen ook de hazen tevoor-
schijn. Prachtig!”
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terwijl de avondgeur van voorjaars-
bloemen niet te missen is. De man 
filmt jonge eendjes. Het gezin blijkt 
afkomstig uit Schiedam. Ze hebben 
Delfgauw en omgeving ontdekt via de 
lunchbox en de coffee to go van Café 

Heerlijk fietsen en skeeleren dwars door de polder op het geheel vernieuwde Virulypad.



Pijnacker-Nootdorp mag zich verheugen in een grote belangstelling van  

de media. Zowel in geschreven, gedrukte vorm als op radio, televisie en 

internet. AD Delft en RTV West zijn regionaal actief met af en toe lokaal 

nieuws. Vier andere media richten zich exclusief op Pijnacker-Nootdorp: 

Telstar/Eendracht, Nootdorp NU, Pijnacker-Nootdorp Actueel en Pijnacker- 

Nootdorp.tv / Feel Good Radio. De lokale media zitten bovenop het nieuws. 

Soms lees of zie je nieuws al enkele minuten nadat het gebeurd is! Hoe gaan 

ze te werk? En zeer actueel: hoe werken ze in coronatijd?

Redacteur/verslaggever Paul Houkes: 
“‘Pijnacker-Nootdorp Actueel’ volgt 
het nieuws in tekst, fotografie en 
video. We krijgen dagelijks persberich-
ten, uitnodigingen en ‘ander’ nieuws 
binnen en we volgen intensief de lokale 
politiek via de raadsvergaderingen, 
persconferenties en gemeentelijke 
berichten. Verder gaan we zelf op zoek 
naar actuele ontwikkelingen, we schrij-
ven over achtergronden, maken inter-
views en volgen de verrichtingen van de 
belangrijkste sportclubs. Pijnacker- 
Nootdorp Actueel is te volgen via inter-

net en werkt professioneel, onafhan-
kelijk (ook van reclame en commercie) 
en neutraal.”

Nootdorp NU
Nootdorp NU verschijnt éénmaal per 
maand in gedrukte vorm en wordt in 
heel de kern Nootdorp gratis huis-aan-
huis bezorgd. Het is een magazine op 
een groot formaat en wordt gedrukt 
in full colour. Het magazine heeft ook 
een gelijknamige website. Monique 
van de Sande heeft het er druk mee als 
(eind)redacteur, acquisiteur, bladma-

nager en coördinator bezorging:  
“Als ‘nieuwsjunk’ houd ik mijn oren  
en ogen open. Mijn collega-redacteur 
Jessica Davilar en ik hebben inmiddels 
een aardig netwerk opgebouwd 
waaruit nieuws komt dat leuk is om  
te publiceren. Dorpsgenoten die iets 
interessants te melden hebben, weten 
ons te vinden omdat zij hun nieuws 
graag in Nootdorp NU willen delen.”

Feel Good
Joey Koeijvoets is als initiatiefnemer, 
presentator en coördinator nauw 

Kranten, magazines, radio, tv en internet
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    Ook in coronatijd zitten de 

lokale media
     boven op het nieuws

TEKST: RON LABORDUS      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Paul Houkes: “Voor Pijnacker-Noot-
dorp Actueel ook zelf op zoek gaan 
naar het nieuws.”

Monique van de Sande en collega- 
redacteur Jessica Davilar van  
Nootdorp NU.

Joey Koeijvoets: “Met een groot 
team zijn we verantwoordelijk voor 
de radio en tv.”
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“ Als ‘nieuwsjunk’ 
houd ik mijn oren en 
ogen open.” 

betrokken bij Pijnacker-Nootdorp.tv en 
Feel Good Radio: “De televisie zie je via 
Ziggo kanaal 43 en 44 in Nootdorp en 
SKP; de radio beluister je in Nootdorp 
op de frequentie 107.6 en in Pijnacker 
op 105.6. Met een uitgebreid team 
verzorgen we onze uitzendingen. 
Wij komen als lokale omroep aan het 
nieuws door te volgen wat er gebeurt 
in de gemeente. Daarvoor hebben we 
contacten met verschillende partijen, 
maar tegenwoordig halen we ook veel 
nieuws uit de sociale mediakanalen. Dit 
is snel en dichtbij de mensen. Wij schrij-
ven dan een artikel of gaan op locatie 
om een leuke nieuwsvideo te maken.”

Telstar/Eendracht
Telstar/Eendracht verschijnt weke-
lijks gratis huis-aan-huis in de hele 
gemeente. Het is een krant op week-
endformaat. De redactie verzorgt ook 
Telstar Online dat je via internet be-
kijkt. Vrijwel meteen nadat er nieuws 
is, vind je het daar al. Sjaak Oudshoorn, 
freelancer voor Telstar/Eendracht: 
“Lokaal nieuws is een wisselwerking: 
interessante nieuwsfeiten worden 
gemeld en je gaat zelf op onderzoek 
uit voor interviews en reportages. Het 
mooie is dat in een kleine gemeente 
alles nieuws is: van de lantaarnpaal 
die scheef gereden is tot de bevlogen 
inwoonster die in Brazilië een school 
gaat bouwen. Vaak ga ik er op de fiets 
op uit voor een door-het-dorp-fiets 
reportage. Ik laat allerlei mensen aldus 
aan het woord over actualiteiten. Dat 
vind ik altijd het leukste van dit werk. 
Van tevoren niks weten en vanuit een 
algemeen plannetje maar kijken wie je 
tegenkomt en wat ze zeggen!” 

Media in coronatijd!?
Natuurlijk heeft de coronacrisis ook 
gevolgen gehad voor de werkwijze 
van de plaatselijke media. Hoe zijn zij 
omgegaan met de lockdown? Joey 
Koeijvoets: “We hebben gedurende de 
coronacrisis een journalist met partijen 
laten bellen die initiatieven ontplooi-
den om mensen te helpen. Dit werd 
omgezet naar mooie artikelen op ons 
platform. De coronacrisis biedt een he-
leboel uitdagingen, maar aan de ande-
re kant ook een heleboel kansen. Het 
verbindt de inwoners met elkaar, ook 
via ons platform.” Sjaak Oudshoorn: 
“Het tegenstrijdige van de coronacrisis 
voor de huis-aan-huis-bladen was/is 
dat de nieuwshonger groter was/is  
dan ooit en dat de advertentiemarkt 

grotendeels instortte. Verkoop en 
redactie hebben creatief naar nieuwe 
mogelijkheden gezocht. We zijn toen 
vanuit Koop Lokaal met advertorials 
gaan werken, waarbij ondernemers 
voor een lagere prijs dan normaal 
de kans kregen om hun verhaal te 
vertellen. Ook restaurants die gingen 
bezorgen of laten afhalen maakten 
daar gebruik van. De nieuwsgaring 
gebeurde via mail, telefoon of ter 
plekke op veilige afstand. Er is in zo’n 
coronatijd zo ontzettend veel niet 
meer vanzelfsprekend dat ‘de nieuws-
bron’ eigenlijk onuitputtelijk is. Maar 
wat ik al zei: er moeten wel inkomsten 
tegenover staan, dus je kunt lang 
niet alles doen wat je zou willen doen, 
omdat de hoeveelheid redactieruimte 
altijd samenhangt met het aantal 
advertentiepagina’s.”

Uitdagende ideeën 
Monique van de Sande en Jessica 
Davilar: “Je houdt oren en ogen als het 
ware extra open. Vanuit ons netwerk 
blijven we berichten ontvangen. Veel 
werk en interviews gebeuren - en 
gebeurden - uiteraard op afstand. Veel 
evenementen waarover wij uitgebreid 
zouden publiceren in Nootdorp NU, 
zoals de Nootdorpse kermisweek en 

de Vakantieweek, gaan en gingen door 
het coronavirus niet door. Dat is even 
schakelen, terwijl het ook weer nieuws 
oplevert door allerlei acties en ver-
anderingen die (zijn) ontstaan.” Paul 
Houkes tot slot: “Aanvankelijk was ik 
wat bezorgd dat het nieuws vanwege 
de coronacrisis totaal zou opdrogen, 
maar dat is niet gebeurd. Er zijn mooie 
initiatieven ontstaan van mensen die 
anderen in deze lastige periode willen 
helpen, en daar blijft dus genoeg over 
te schrijven en op video van te laten 
zien. Voor de komende maanden 
vallen er wel veel activiteiten en evene-
menten weg waar Pijnacker-Nootdorp 
Actueel ruim aandacht aan zou hebben 
besteed. Dat zorgt voor leuke uitdagin-
gen. Ik heb allerlei ideeën voor mooie 
reportages en gesprekken waar juist 
nu meer tijd en ruimte voor is.”

Sjaak Oudshoorn (Telstar/Eendracht) is bekend om zijn op-de-fiets-door-het-dorp 
reportages: “Het nieuws ligt op straat!” 
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In haar tienerjaren kon Marinka Bos zich niet voorstellen dat ze haar hele 

leven in haar geboortedorp Pijnacker zou blijven wonen. Als ze met haar 

moeder Marja boodschappen ging doen bij de slager en de bakker, dan 

ergerde ze zich altijd enorm aan de zee van tijd die haar moeder besteedde 

aan gedag zeggen tegen en bijpraten met allerlei mensen. “Ik nam me voor 

om later in een grote stad te gaan wonen, waar het er allemaal wat minder 

burgerlijk aan toe gaat.”

Toen ze op haar achttiende aan de  
VU in Amsterdam algemene cultuur-
wetenschappen ging studeren en later 
communicatiewetenschap aan de 
UvA, is ze meteen in Amsterdam gaan 
wonen. In eerste instantie in een veel 
te druk studentenhuis en later in een 
appartementje dat haar vader Bert 
bereid was aan te kopen. Het leven  
in de stad was goed. 

Blij in Ackerswoude
Thuis in Pijnacker – waar anders dan in 
Café De Guyter – leerde ze haar levens-
partner Jonathan Reijneveld kennen. Ze 
gingen in 2015 samenwonen in hartje 
Rotterdam, maar na 2,5 jaar waren 
ze heel blij dat ze in Ackerswoude in 
Pijnacker een huis konden huren. “We 
hadden best een lekker huisje in de 
binnenstad van Rotterdam en het was 
daar ook leuk uitgaan, maar op een  
bepaald moment voelde ik me er 
totaal niet veilig meer. Het stadsleven 
is leuk, maar veel stedelingen sporen 
gewoon niet. Naast ons woonde een 
buurman die midden in de nacht de 

muziek heel hard aanzette, terwijl die 
oude huizen supergehorig zijn.”

Terug in Pijnacker
Marinka en Jonathan keerden terug 
naar Pijnacker en voelen zich er weer 
helemaal thuis: mooi huis, leuke tuin, 
prima woonomgeving en weer terug 
in Pijnacker, waar ze op ’t Speeltoneel 
zaten en waar hun vrienden en vrien-
dinnen nog steeds wonen. “Wat ik tien 
jaar geleden als burgerlijk en dorps 
zag, zie ik nu als gezellig en leuk. Mijn 
ouders wonen lekker dicht in de buurt 
en bij De Viergang kom ik nog steeds 
dezelfde gezellige mensen tegen. Naar 
de bakker en de slager ga ik nog niet, 
maar dat komt vast ook nog wel”, zegt 
Marinka die als communicatie- en 
verandermanager werkt bij Heineken. 
Jonathan is werkzaam in de ICT. ‘Terug 
in Pijnacker’ betekent voor hen vooral: 
terug in een mooie, leuke en ruime  
gezellige woonomgeving waar 
iedereen normaal doet en waar je je 
veilig en thuis voelt. Zo simpel is het 
eigenlijk! 

Oost, west, wéér thuis best!

Marinka Bos woont wéér 
heerlijk in Pijnacker  

“ Wat ik tien jaar geleden als burgerlijk en 
dorps zag, zie ik nu als gezellig en leuk.”

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Marinka Bos: “Waar je je veilig 
en thuis voelt. Zo simpel is het 
eigenlijk!”
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Voor de keuken 
om je leven 

Het is jóuw leven. Dat je ook leeft in jóuw keuken. Die moet 

een lust voor het oog zijn. Maar vooral lekker om in te koken. 

Tafelen. Werken. Vieren. Luieren. Lezen. Experimenteren. Met 

1001 ingrediënten. Of less is more. Alleen. Met je gezin. Of 

met vrienden. Alles zoals jou dat het beste past. Daar bestaat 

geen standaard keuken voor. Wij schuiven daarom graag met je 

aan tafel. Voor een prettig gesprek. Met welkome tips en eye- 

openers. Waarmee jij doet wat je wilt. 

Nootdorp   015 310 15 69
www.keukenstudiopaul.nl
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Download de gratis 
Omroep West app

Omroep West: voor al het nieuws 
uit Pijnacker-Nootdorp


