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Wereldwinkel Pijnacker ….                                                                      

De origineelste cadeauwinkel

Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom! Meld je aan !

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

            Ook voor uw Sinterklaas en Kerst attentie.

Alleen samen krijgen  
we corona onder controle

Natuurlijk 
houden we 
1.5 meter 
afstand!
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Wat een prachtplek en wat een prachtreclame voor Pijnacker- 
Nootdorp. Landelijker kan het bijna niet met het prachtige 
Dobbeplasgebied en de molen volop in beeld. Oud-Tour  
de France winnaar en geboren en getogen Nootdorper Jan 
Janssen was de eregast. Hij maakte het ‘plaatje’ compleet 
door met enthousiasme niet alleen over zijn beginjaren 
als wielrenner te praten maar ook over het unieke van 
Nootdorp en omgeving. Een betere ambassadeur kunnen we 
ons als gemeente eigenlijk niet wensen. Jan, nog bedankt! 
Een paar dagen eerder kwam ik Jan op de Veenweg tegen. 
Hij was aan het fietsen met zijn tweelingbroer Aad, zijn 
vrouw Cora en een groot deel van de familie om te kijken 
naar hun roots. “Wat is er veel veranderd”, liet Jan weten, 
zoals altijd rap van tong. “Je herkent een heleboel niet meer, 
maar er is nog genoeg over gelukkig. Het hele oude is weg, 
maar de sfeer van vroeger zit er nog steeds in. Dat moeten 
we zo houden.”

Houden zo!
Dat moeten we zo houden! Daar sluiten we ons bij aan. 
Verbeteren waar noodzakelijk en waar mogelijk, met behoud 
van alles waar we trots op mogen en moeten zijn. Trots 
bijvoorbeeld op ons gemeentelijk erfgoed, waar we in deze 
uitgave van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp over schrijven 

naar aanleiding van de succesvolle Open Monumentendag. 
Trots ook op veel andere zaken in deze uitgave zoals het  
125 (!) jarig bestaan van onze ijsclubs, de talloze excursie 
mogelijkheden, lokale ondernemers en in het bijzonder de 
in Nootdorp woonachtige Francis van Broekhoven. 

Samen sterk
Op deze pagina een foto van Jan Janssen en op de cover 
de altijd vrolijke Francis in een feestelijke entourage. Een 
bewuste keuze van ons. Zo gaan we de ‘donkere dagen van 
december’ in. We gaan er beslist een zo gezellig mogelijke 
maand van maken. Wat de tweede coronagolf voor gevol-
gen heeft en wellicht nog krijgt, weten we nu nog niet. We 
zullen en moeten ons er met elkaar doorheen slaan. Laat 
dat een mooie wens en gedachte zijn voor de komende 
kerstdagen, oud-en-nieuw en zeker voor het nieuwe jaar: 
Samen sterk staan! Namens alle medewerkers wens ik u dat 
toe. Samen de energie en het enthousiasme opbrengen om 
samen sterk te staan.
 
Ron Labordus (eindredacteur) 

Op de avond van de start van de Tour de France 

kwam de televisie-uitzending van de Avond-

etappe uit onze gemeente. De hele ploeg met 

presentatrice Dione de Graaff was corona- 

veilig neergestreken op de locatie van de  

Nootdorpse IJsclub achter molen Windlust  

aan de Oudeweg.  

Voorwoord

Samen sterk staan

Jan Janssen vertelt tijdens de Avondetappe met zijn bekende 
enthousiasme over zijn sport en zijn geboortegrond. 

FOTO: ROEL VAN DORSTEN

Controleer altijd welke (lokale) coronamaatregelen er gelden!



Feestelijk genieten  

          van en in  
  Pijnacker-Nootdorp 

Winterse groentjes  
Op natuurlijkpn.nl staat een heerlijke 
fietsroute die je door het hele dorp 
leidt. Óók in de winter. Onderweg 
door Delfgauw kom je langs Hoeve 
Biesland. Kun je meteen een stop 
maken bij de boerderijwinkel voor wat 
winterse groenten. Helemaal handig 
als je de keuken ingaat om het recept 
op bladzijde 30 te maken! Net buiten 
de fietsroute, maar ook een topper wat 
betreft biologische, lokale groenten: 
Groenteboerderij Millenaar in Pijnacker. 

Schaatspret 
Volgens weerman Piet Paulusma 
hebben we binnen nu en zes jaar een 
Elfstedentocht. Hier in Pijnacker- 
Nootdorp zijn we íets bescheidener 
dan onze Friese landgenoten. Wij zijn 
allang blij als we binnenkort de ijzers 

Winterse hotspots 

In groten getale samenkomen tijdens winterse evenementen zit er dit 

jaar niet in. Maar dat betekent niet dat er alleen of in klein gezelschap niet 

genoeg te beleven is in onze gemeente. Deze fijne hotspots en activiteiten 

warmen je helemaal op voor de feestdagen! 

“ Lekker warm  
genieten van een  
sprookjesachtig 
winterwonderland.”

TEKST: ELISE MOOIJMAN    FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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Om de hoek bij Café du Midi kun je op een boomstam geheel corona- 
proof je afgehaalde warme chocolademelk met slagroom en appeltaartje 
nuttigen. 

Controleer altijd welke (lokale) coronamaatregelen er gelden!



Feestelijk genieten  

          van en in  
  Pijnacker-Nootdorp 

Uitagenda  
Houd de Uitagenda op natuurlijkpn.nl in de gaten om te zien welke  
activiteiten en/of evenementen deze winter nog meer plaatsvinden.  
En ook niet onbelangrijk: we leven momenteel in veranderlijke tijden.  
Controleer dus altijd welke lokale coronamaatregelen er gelden voordat  
je op pad gaat. 

Op de Facebookpagina van Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt vind je een over-
zicht van veel restaurants die culinaire hoogstandjes to-go aanbieden.

onder mogen binden om IJsbaan  
Nootdorp te betreden. Houd het 
kwik goed in de gaten, want hopelijk 
is schaatsen een van de activiteiten 
waar we deze winter wel van kunnen 
genieten. Klaar met schaatsen of kijk je 
liever toe? Bij Restaurant Buytenhout, 
om de hoek, kun je een stomend heet 
bakkie koffie afhalen. Dat maakt langs 
de baan staan extra plezierig. 

Winterwonderland 
In Pijnacker-Nootdorp, en net daar-
buiten, aan tuincentra geen tekort. 
En in deze tijd van het jaar betekent 
dat maar één ding: kerstshows! Lekker 
warm genieten van een sprookjes- 
achtig winterwonderland. Kun je  
meteen wat leuke items scoren om je 
huis feestdagen-proof te maken volgens 
de stylingtips van Yvonne van Buijtene, 
te vinden op bladzijde 14. Uiteraard 
wordt in de tuincentra rekening ge-
houden met de huidige coronamaat- 

regelen. Check de website van de  
winkel waar jij naar toe wilt voor de 
laatste stand van zaken.

Natuurlijk culinair  
Bij Café du Midi in Delfgauw – kom je 
ook langs tijdens die fantastische fiets-
route – kun je heerlijk warme chocola-
demelk met slagroom of koffie en een 
ambachtelijk appeltaartje afhalen. De 
bekertjes zijn van stevig karton en het 
bestek is van hout. Geen zorgen over 
wegwerpplastic dus! Je dag afsluiten 
met een culinair hoogstandje? De 

drive-thru (ook fietsers zijn welkom) 
van Grand Café 1837 in Nootdorp is 
weer open. Op de Facebookpagina van 
Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt vind je 
overigens een overzicht van restaurants 
waar je momenteel jouw maaltijd  
to-go kan krijgen! 
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   “Ik vind het nog steeds  
  raar als mensen mij  
   als BN-er bekijken”

“Ik ben snel onder de indruk van 
beroemdheden. Soms denk ik: hoe 
is het mogelijk dat ik hier rondloop”, 
lacht Francis van Broekhuizen. “Ik 
geniet overal heel erg van,  wilde 
altijd al optreden en performen. In de 
finale van De Slimste Mens speelde 
ik tegen NOS-verslaggevers Astrid 
Kersseboom en Jeroen Grueter. Alle 
publiciteit heeft uitnodigingen voor 
andere programma’s opgeleverd. Ik 
was de smaakmaker van het seizoen 
zeiden ze. Blijkbaar spreek ik verschil-
lende groepen kijkers aan. Mensen 
zijn vaak verbaasd, ze verwachten 
niet dat een operazangeres praat 
zoals ik, daarnaast ben ik Feyenoord-
fan, rooms-katholiek en getrouwd 
met een vrouw. Ook werk ik mee aan 
out-of-the-box initiatieven zoals 

‘Feyenoord de opera’, wat collega’s 
niet zo snel doen. Waar mijn brede 
ontwikkeling vandaan komt? Die 
heb ik van huis uit meegekregen. Mijn 
broer draaide Stravinsky, terwijl ik te-
gelijkertijd naar Maria Callas luisterde 
en mijn moeder ’Toen was geluk heel 
gewoon’ keek. Een grote herrie dus!” 

Tweede loopbaan
“Ik had nooit gedacht dat ik van 
zingen mijn beroep kon maken. 
Zangtalent zit wel in de familie: mijn 
vader zingt, zijn tante en grootvader 
hadden ook een mooie stem. Tijdens 
mijn studie maatschappelijk werk 
zong ik bij dezelfde zangvereniging 
als mijn vader en had ik zangles. Een 
gerenommeerde zangpedagoge 
raadde me het conservatorium aan. 
In de week dat ik afstudeerde, werd 
ik aangenomen bij vier conservatoria. 
Zowel aan het Amsterdamse conser-
vatorium als bij de Opera Academie 
ben ik cum laude afgestudeerd. 
Muziek heeft bij mij als katalysator 
gewerkt om te beseffen wie ik ben.“

Dorpsgevoel
 “Nootdorp heeft een gezellig dorps-
gevoel. Ik hou daarvan. De sociale 
cohesie is beter dan in een stad. Als 
ik door winkelcentrum Parade loop, 
word ik steeds aangesproken. Mensen 
vragen zelfs of ik bij hun thuis kom 
koffiedrinken. Blijkbaar vinden ze me 
gezellig. Hoe leuk het ook is, kan ik 
daar helaas niet aan gaan beginnen. 
Ik woon hier graag in de luwte. Ik ben 
geboren in Den Haag, opgegroeid in 
Wassenaar en woonde twee jaar in 
Limburg. Ik was zó blij toen ik weer 
naar Den Haag verhuisde en dat Haag-
se accent hoorde. Ik heb daar wat mee. 
We hebben jaren fijn gewoond in Den 
Haag tot dit huis in Nootdorp op ons 
pad kwam. Het bevalt hier goed.”

Corona
“Met thuisblijven heb ik geen moeite, 
want eigenlijk ben ik een huismus. In 
het begin was ik huiverig om corona 
te krijgen, maar als ik kan zingen weet 
ik zeker dat ik niet ziek ben. Mijn  
theatertour ‘Bij twijfel hard zingen’ 

Sinds zes jaar woont operazangeres Francis van Broekhuizen in Nootdorp.  

Weg van het mediageweld dat sinds haar deelname aan Maestro in 2017  

losbarstte. BN-ers als Chantal Janzen, Linda de Mol, Frits Sissing en Eva Jinek 

zijn haar collega’s. Na deelname aan de tv-programma’s ‘De Slimste Mens’, 

’All Together Now’ en ‘Ik hou van Holland’ is ze zélf een Bekende Nederlander 

geworden: “Ik vind dat maar vreemd.” 

Operazangeres Francis van Broekhuizen:

“ Eigenlijk ben ik  
een huismus.”

TEKST: JESSICA DAVILAR     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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“  Mijn moeder zag me al op  
een brommertje rijden met  
geitenwollen sokken aan.”

“ Ook deze  
coronaperiode  
gaat voorbij.”
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Francis van Broekhuizen: “Mijn 
vader heeft me geleerd altijd op 
mijn gevoel af te gaan en mijzelf 
te blijven.”

 was gelukkig net klaar en gaat 
volgend jaar in reprise, maar de 
samenwerking met de Nederlandse 
Reisopera is afgelast. Dit jaar bracht 
ook mooie dingen: tijdens de lock-
down heb ik thuis filmpjes opgeno-
men en via crowdfunding heb ik de 
cd uitgebracht ‘Francis zingt voor u’. 
Die is ook te beluisteren via Spotify. 
Het zingen voor ouderen in de tuin 
van verzorgingstehuizen, zoals bij 
Veenhage, was dankbaar om te 
doen. Het ontroert me als ik zie hoe 
een ouder echtpaar elkaar aankijkt 
tijdens het Ave Maria en terugdenkt 
aan een speciaal moment. Ik moet 
daar niet te lang naar kijken, anders 
kan ik niet meer zingen. Ook deze 
tijd gaat voorbij moeten we maar 
denken.”

Feestdagen
“Muziek van Bing Crosby, Frank  
Sinatra en Engelse Christmas Carols 
geven mij echt een kerstgevoel. Met 
mijn ouders en broer zongen we als 
familiekoor op kerstavond in verpleeg-
huizen in Katwijk en Hilversum of het 
LUMC. Normaal gesproken breng ik 
Eerste Kerstdag gezellig door met 
familie en vrienden en de dag erna  
samen met mijn echtgenote. Betrek-
kelijk rustig, dat vind ik fijn. De periode 
voor kerst is vaak heel druk met  
optredens bijvoorbeeld met de  
Kerst-Sing-Along in Den Haag, dit jaar 
online. Ook kan ik me dan opladen 
voor producties die in januari begin-
nen. Met Oud en Nieuw heb ik niet 
zoveel, dan lig ik het liefste om tien  
uur in bed.”  



Hiep, hiep, hoera! IJsvereniging Pijnacker, de Nootdorpse IJsclub en IJsvereniging 
Voorwaarts Delfgauw bestaan dit jaar 125 jaar. Het blijkt toen een superkoude 
winter geweest te zijn, waarschijnlijk zijn daarom in 1895 de verenigingen 
opgericht. 

Voor het schaatsen op de eigen  
ijsbanen zijn de verenigingen afhanke-
lijk van natuurijs en dat is er helaas niet  
iedere winter. Het hele jaar door wor-
den wel andere activiteiten georga-
niseerd. De jubileumactiviteiten zijn 
door de omstandigheden voor een 
deel in de ‘ijskast’ gezet.

IJsvereniging Pijnacker
“De eerste jaren vonden de schaats- 
activiteiten plaats op de Oostlaanvaart 
en op de Plas van Buijsen, daarna 
op de sloten van de Groenteveiling. 
Later werd er een echte schaatsbaan 
gemaakt langs het spoor tussen de 
huidige Goudenregensingel en de 

Weigelialaan. Ook werd er geschaatst 
op het land van Joop van Adrichem aan 
de Zuidweg. Vanaf 1975 is de vereni-
ging neergestreken aan de Rijskade”, 
vertelt voorzitter Peter Suyker.

Trainingen op de Uithof
“Onze vereniging wacht niet alleen op 
natuurijs, maar is zes dagen in de week 
te vinden op De Uithof in Den Haag 
voor trainingen”, zegt bestuurslid en 
tevens jeugdcoördinator Jacqueline 
van Winden. De jeugdleden, volwasse-
nen en ‘de specials’ rijden er hun trai-
ningsrondes en op zondag soms nog 
wedstrijden. ‘De specials’, 13 jaar gele-
den opgericht door Joop Koot, hebben 
een lichte beperking maar hebben heel 
veel plezier in het schaatsen en zijn 
super-fanatiek. “In de zomer organise-
ren wij zogenaamde ‘landtrainingen’ 
om de spieren in conditie te houden. 
Er wordt gefietst, geskeelerd en aan 
krachttraining gedaan.” 
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DOOR MONIQUE VAN DE SANDE    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Als er geen ijs is, wordt er geschaatst op De Uithof in Den Haag.

Bijzondere en mooie dorpshistorie

     Jubilerende ijsverenigingen  
verlangen naar een  

     strenge winter

“ 8oo schaatsers  
klunend over de dijk, 
geweldig.” 



Koninklijk
IJsvereniging Pijnacker is een gezellige 
vereniging met 670 leden die draait op 
vrijwilligers en betrokken ouders. “Wij 
kregen zelfs een koninklijke erepen-
ning”, vertelt Peter. In de winter wordt 
er een schaatskamp georganiseerd en 
in april nog een kampweekend. Zodra 
in november de schapen van het land 
zijn, wordt het land aan de Sportlaan 
onder water gezet en begint het 
wachten op de kou. “Kampioene: Jutta 
Leerdam is in haar jeugd ooit bij ons 
begonnen. Wil je net zo goed worden 
als Jutta Leerdam, dan moet je bij ons 
komen schaatsen”, glundert Peter.

De Nootdorpse IJsclub
De Nootdorpse IJsclub is een gezonde 
vereniging met een functioneel club-
huis, goed materiaal en een mooie 
(skeeler)baan. “Dat is niet altijd zo  
geweest”, vertelt Hans van der Sman 
die al 56 jaar in diverse functies bij de 
IJsclub is betrokken. In 1969 was er 
zelfs een financiële schuld bij de bank 
en bij boer Piet Post. “Piet heeft ons de 
schuld kwijtgescholden. Ook verlich-
ting moest zelfs wel eens worden ge-
leend. Nu is alles fantastisch in orde”, 
vertelt voorzitter Hans van de Sande.

Skeeleren
“Omdat er weinig natuurijs is, doen wij 
er andere activiteiten bij. Vanaf 1993 
is er een actieve hardloopgroep, de 
Dobbelopers. Zelfs Joris Voorhoeve, 
toen minister van Defensie, heeft de 
halve marathon bij ons gelopen. In 
de zomer wordt er veel geskeelerd en 
is de skeelerbaan een aantal avonden 
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gereserveerd voor verschillende 
skeelerclubs”, zegt Van de Sande. “Wij 
hopen op een strenge winter zodat wij 
net als in 1997 weer een Dobbetocht 
kunnen organiseren: een tocht over de 
Dobbeplas, richting Delftse Hout en 
klunen over de dijk. Een stempel halen 
bij de stempelpost en dan weer terug. 
800 mensen schaatsten mee, dat 
waren nog eens tijden”, grijnst Van der 
Sman. “Zodra er voldoende vorst  
in aantocht is, wordt de baan onder 
water gezet. En als de baan opengaat, 
is er oud-Hollands schaatsplezier op 
een prachtig-verlichte baan, met uiter-
aard heerlijke koek en zopie”, vertelt 
Van de Sande trots.

Voorwaarts Delfgauw
De baan in Delfgauw ligt sinds 1999 op 
de huidige plek aan de Rijksstraatweg, 
eerder moest IJsvereniging Voorwaarts 
Delfgauw verkassen voor de komst van 
de wijk Emerald. “Het bijzondere is dat 
deze ijsbaan eigendom is van de IJsver-
eniging”, vertelt Arie Gravesteijn. Arie 
is al 50 jaar bestuurslid waarvan 48 jaar 
als penningmeester. “Ooit is de baan 
in 1937 gekocht voor 4750 gulden. Er is 
een mooi clubhuis ‘Het IJskristal’ en de 

baan ligt er goed bij. Onze oude voor-
zitter Jan de Wilde noemde onze baan 
zelfs onze Alma-Ata-baan, genoemd 
naar de hoogste ijsbaan ter wereld. Zo 
trots was hij.”

Vaandel
Anneke Bitter is zes jaar voorzitter. 
“Tijdens mijn voorzitterschap hebben 
wij 1,5 dag kunnen schaatsen. Kinder-
opvang Zon maakt nu gebruik van 
clubhuis ‘Het IJskristal’. Verder is er van 
september tot en met half april één 
keer in de twee weken een klaverjas-
avond. Jan Langeveld organiseert dit 
al zo’n 20 jaar. De jaarvergadering in 
november wordt altijd gevolgd door 
een bingoavond met mooie prijzen. 
IJsvereniging Voorwaarts beschikt over 
een echt vaandel dat al 123 jaar oud 
is. Onlangs is het vaandel helemaal 
opgelapt en ziet het er weer op en top 
uit”, vertelt Anneke enthousiast. “De 
vereniging heeft een hecht bestuur 
met gezellige mensen, iedereen heeft 
z’n taak en voert die taak zo goed 
mogelijk uit! We verlangen echt naar 
een lange ijsperiode, zodat de borden 
‘baan open’ kunnen worden opgehan-
gen op de bruggen”, besluit Arie.

Trots op het historische vaandel.

In Nootdorp organiseert het actieve bestuur ook hardloopwedstrijden.

“ Toegekende koninklijke erepenning  
is de kers op de taart.”



Cultuur zorgt  
    voor verbinding

In de Cultuurnota vormen aandacht 
voor de jeugd, een cultuurcoach, kunst 
in de openbare ruimte, de Uitagenda, 
aandacht voor ons erfgoed en cultuur- 
educatie enkele opvallende speerpun-
ten. Verschillende van deze speer-
punten zijn reeds gerealiseerd zoals 
het kunstwerk in het Emmapark, de 
Uitagenda en de inzet van cultuur- 
coördinator Mienke Pouw. 

Aandacht voor erfgoed
Mienke Pouw is dit jaar aan de slag  
gegaan met het coördineren van  
de Open Monumentendag in onze  

gemeente. “Zes verschillende rijks-  
en gemeentelijke monumenten  
hebben onderdeel uitgemaakt van  
de Open Monumentendag, die plaats- 
gevonden heeft in het weekend van  
12 en 13 september. Een belangrijke 
eerste stap om het rijke culturele erf-
goed van onze gemeente verder onder 
de aandacht te brengen”, geeft Mienke 
aan. Dit jaar konden drie monumenten 
in Pijnacker, een in Nootdorp en twee 
in Delfgauw bezocht worden waardoor 
inwoners en geïnteresseerden in alle 
drie de kernen (nader) kennis konden 
maken met het culturele erfgoed. De 

monumenten zijn ondanks de huidige 
omstandigheden en maatregelen 
goed bezocht. “Tijdens het weekend 
van Open Monumentendag hebben 
we 100 bezoekers gehad. Bewoners 
konden het gebouw, waar ze zo 
vaak langs rijden of lopen, ook van 
binnen zien en kennis maken met de 
schoonheid en de geschiedenis”, aldus 
Charles van der Mast, voorzitter van 
de werkgroep Open Monumentendag 
Parochiekern Joannes de Dooper. Louis 
van der Meijden, eigenaar van boerde-
rij Onder de Zeven Linden: “De reacties 
van de mensen na het passeren van de 
poort, waren positief.  Voor het pand 
een drukke weg en eenmaal binnen 
de rust en sfeer van een monument.” 
Boswachter Senne Meijers kon 300 
bezoekers de eeuwenoude boerderij 
en het vogelrustgebied laten zien in de 
Ackersdijkse Plassen. “Samen met een 
groep enthousiaste vrijwilligers is er 
een hele positieve dag neergezet waarbij 
iedere bezoeker met een glimlach naar 
huis ging.” Ab Rolvink (mede-organi- 
sator Bartholomeuskerk Nootdorp): 
“Belangrijk om mensen te laten zien dat 
goed onderhoud en beheer van een  

Creatief actief zijn, is goed voor je ontwikkeling en voor je persoonlijkheids- 

vorming. Je leert jezelf ontdekken, je kwaliteiten en mogelijkheden kennen, 

maar ook je grenzen. Je ontwikkelt vormen van samenwerken, conflicten 

oplossen, uitdagingen aangaan, flexibel zijn en teleurstellingen verwerken.  

Je ontdekt waar je talent of talenten liggen en waar niet! In Pijnacker- 

Nootdorp is met geïnteresseerden en belanghebbenden in allerlei 

vormen van kunst en cultuur veel overleg geweest hoe bovenstaand in  

de gemeente gestalte te geven. De Cultuurnota is er het vruchtbare  

bewijs van. Hoe wordt er in de praktijk vorm aan aangegeven?

Breed cultureel aanbod uitgangspunt Cultuurnota

10 NatuurlijkPN.nl

TEKST: RON LABORDUS    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Boerderij Ackerdijkse Plassen.



“ Een bijzondere  
manier om jong en 
oud met ons cultureel 
erfgoed in aanraking 
te brengen.”
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Vrijwilligers van de 
Historische Verenigingen 
vertellen kinderen over 
ons gemeentelijk  
erfgoed.

monumentaal, gezichtsbepalend  
gebouw tot mooie resultaten kan  
leiden. Zo leveren we met veel plezier 
een bijdrage aan het vele fraaie dat 
onze gemeente te bieden heeft.” Een 
gedeelde mening van de deelnemende 
monumenten was dat de lokale organi-
satie positief was. Niet alleen vanwege 
de communicatie en PR, maar ook 
omdat daarmee specifiek aandacht is 
voor het lokale culturele erfgoed. 

Cultuureducatie 
Niet alleen met de Open Monumen-
tendag is er aandacht voor ons cultu-
reel erfgoed. Ook binnen een van de 
andere speerpunten van de Cultuur-
nota wordt hier aandacht aan besteed. 
Dit gebeurt met de Cultuurtrein, het 
programmaplan vanuit Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK). “We richten ons 
middels kunst- en cultuuractiviteiten 
op de jeugd met onder andere de Erf-
goedleerlijn”, legt coördinator van de 

Cultuurtrein Charmaine Hulsbosch uit.  
“Er zijn professionele lessen ontwik-
keld waardoor kinderen kennis maken  
met de vele gemeentelijke- en rijks- 
monumenten in Pijnacker-Nootdorp.  
In samenwerking met onze historische 
verenigingen maken ze kennis met ons 
erfgoed. Daarin gaat het niet alleen 
over het gebouw, maar juist ook over 
je gevoel erbij, je waardering, het 
onder woorden brengen van mooi of 
lelijk. Ook over waarom die vrijwilligers 
hun werk doen en het ervaren dat je als 
oudere én als jongere daar ook een rol 
in kan spelen. Zo brengen we hopelijk 
jong en oud bij elkaar. Scholen kunnen 
zich via de Cultuurtrein ook aanmel-
den om kennis te maken met andere 
vormen van kunst en cultuur.” 

Professionele begeleiding 
“Vertegenwoordigers van verenigingen 
komen dan naar school en proberen 
kinderen te enthousiasmeren”, ver- 

volgt Charmaine. “De Cultuurtrein 
laat kunstenaars en leerkrachten niet 
in het diepe zwemmen, maar biedt 
gelegenheid tot gerichte opleiding en 
coaching. Zo gaat er geen energie ver-
loren en krijgen projecten maximale 
aandacht. Het is fantastisch te ervaren 
met hoeveel graagte kinderen eraan 
meedoen en om ze creatief bezig te 
zien. Met elkaar stellen we hen in staat 
om door creativiteit zich de zogenaam-
de 21ste eeuw skills eigen te maken. 
Zoals samenwerken, conflicten oplos-
sen, oplossingsgericht denken, denken 
in wat je kan en je talent ontdekken. 
Dat is van belang. De samenwerking 
tussen de Cultuurtrein en kunstenaars 
werpt ook zijn vruchten af richting 
de verenigingen en instellingen in de 
hoop en verwachting dat kinderen ‘er 
niet genoeg van kunnen krijgen’ en lid 
worden. We richten ons op alle kinde-
ren: want gelijke creatieve kansen voor 
iedereen is een centraal uitgangspunt.”

Boerderij Onder de Zeven Linden. Joannes de Dooper kerk Pijnacker.

Bartholomeuskerk Nootdorp.



Coronaproof  
ontspannen… het kan!

Roos van der Meijden, Liesbeth 
Bos, Patty Pijper-Mulder en Mylène 
van Ravenswaay konden van maart 
tot september niet fysiek lesgeven. 
Workshops en evenementen werden 

afgelast. Maar ze lieten zich niet op 
hun kop zitten en maakten hun lessen 
coronaproof. Een andere inrichting van 
het atelier, kleinere groepen, mond-
kapjes en digitale media maken het 
mogelijk dat cursisten weer samen 
plezier in creëren beleven.

Schilderen en tekenen
“Al voor corona was ik online actief 
met het aanbieden van schilder- 
cursussen en tijdens de lockdown trok 
de website duidelijk meer bezoekers”, 
aldus de Pijnackerse Roos van der 
Meijden. “Dat ik van maart tot septem-
ber geen fysieke schilder- en tekenles-
sen kon geven heb ik heel erg gemist. 
Het gaf me wel de mogelijkheid om 
mijn eigen schilderijen af te maken 
voor exposities. Tips gaf ik telefonisch 
of via WhatsApp. Niet alleen ik, maar ook 
de cursisten merkten een grote behoef-
te om elkaar weer te ontmoeten.”

Keramiek
Kunstzinnig dynamisch coach Liesbeth 
Bos geeft creatieve workshops en cur-
sussen keramiek: “Met de workshop-
serie ‘Uit je hoofd, in je handen!’ help 
ik overbelaste mensen weer in contact 
met zichzelf te komen door middel 
van afwisselende creatieve opdrachten 
in mijn atelier in Pijnacker. Er is geen 
goed of fout, het gaat om werken op 
gevoel. Cursussen keramiek geef ik in 
het ruime atelier in Voorschoten.”

Mozaïek
“Mozaïeken geeft ontspanning,” ver-
telt Patty Pijper-Mulder. “Iets wat we 
nu zeker kunnen gebruiken. Cursisten 
verbazen zich vaak over het eindresul-
taat. In mijn atelier Moma in Pijnacker 
is plek voor vier volwassenen per keer. 
Ook ideaal voor kinderfeestjes of een 
workshop op maat.”

Speksteen
Mylène van Ravenswaay verzorgt 
cursussen en workshops speksteen 
bewerken in CulturA & Zo en in Zoe-
termeer: “In drie dimensies werken is 
heel anders dan op een plat vlak. Het 
is verrassend welke vorm en kleur er in 
speksteen verborgen zitten. De kracht 
van steen is de ontdekkingstocht 
waard. Fysieke klachten hoeven geen 
belemmering te zijn, want speksteen 
is zacht.”

KunstKamer M
Wel werk, maar geen ruimte om te ex- 
poseren? Kom dan naar KunstKamer M 
in de Nootdorpse Dorpsstraat. Kun-
stenares Margot Labordus-Kerklaan 
heeft haar voormalig schildersatelier 
omgetoverd tot expositieruimte:  
“Iedereen kan hier exposeren en  
met in achtneming van de corona-
maatregelen familie en bekenden  
uitnodigen.” In deze coronatijd staat  
er boeiende kunst in de zes etalages. 
De moeite waard.”

Ben je soms ook zo toe aan ontspanning? Zeker nu de dagen steeds 

korter worden, ben je in deze coronatijd vast op zoek naar wat wél 

kan! Of het nou tekenen, schilderen, mozaïeken, speksteen bewerken 

of beeldhouwen is, je vindt het allemaal in Pijnacker-Nootdorp. Daag 

jezelf eens uit, je zult versteld staan hoe creatief je bent!

Creatief de winter door

“ Met verwondering 
kijken naar wat  
je hebt gemaakt.” 

TEKST: JESSICA DAVILAR     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Liesbeth, Roos en Patty heten je van 
harte welkom.

Controleer altijd welke (lokale) coronamaatregelen er gelden!



Voor Michel en Anouk en hun kinderen Siem en Joan is een leven zonder sport 
niet voor te stellen.
 

“Waarom wij sporten? Omdat het gezond en leuk is natuurlijk! En omdat je 

nieuwe kinderen leert kennen.” Voor Joan (7) en Siem Luk (10) uit Nootdorp 

is het een uitgemaakte zaak. Ook hun ouders Anouk Derwort en Michel Luk 

houden van sport. Goed voorbeeld doet goed volgen…

“Bijna de hele week staat bij ons in het 
teken van sport”, zegt vader Michel. 
“Siem traint twee keer per week bij 
voetbalvereniging DSVP en speelt op 
zaterdag een wedstrijd, op zondag 
tennist hij bij Tennisvereniging Pijnac-
ker. Joan turnt zaterdags bij Oliveo 
en binnenkort komt daar paardrijden 
bij.” Joan vult trots aan: “Mijn droom 
is om voltige te leren: een combinatie 
van paardrijden en turnen. En ik mag 
proeftrainen bij de turnselectie. Leuk 
aan turnen vind ik rennen en springen, 
de balk en bok vind ik niet eng.”
 
Nieuwe vriendjes
Siem ziet voordelen in zowel een so-
losport als een teamsport: “Bij tennis 
kan ik als ik boos ben lekker hard slaan. 
Maar een teamsport als voetbal is ook 
leuk. Sinds dit seizoen voetbal ik bij de 
JO11-3, dat was best spannend want ik 
kende niemand. Maar het is een leuk 
team, we spreken ook na de wedstrijd 
af. Toen ik met voetbal begon, kon 
ik niet goed tegen mijn verlies, maar 
je wint en verliest samen. Dat heb ik 
echt geleerd. Dit seizoen heb ik nog 
niet verloren, want we zijn kampioen 
geworden!” 

Sportieve ouders 
Vader Michel heeft zeven marathons 
op zijn naam staan met 3 uur en 2 
minuten als snelste tijd. Echtgenote 
Anouk is door hem ook gaan hardlo-
pen: “Als ik een week niet loop, mis ik 
het. Hardlopen is echt een verslaving. 

Daarnaast sport ik al twintig jaar bij De 
Viergang, eerst spinnen en nu body 
pump. Onze verhuizing vanuit Pijnac-
ker naar Nootdorp destijds maakte dat 
niet anders.”

Lokaal betrokken
“Ik heb ruim 15 jaar bij DSVP gevoet-
bald, de club voelt voor mij als een 
warm bad. De vele vrijwilligers orga-
niseren allerlei extra activiteiten voor 
de jeugd. Om nog meer commitment 
bij de club te hebben, ben ik lid van 
de Club van 100. Door corona zijn veel 
inkomsten weggevallen en kunnen 
clubs alle hulp gebruiken. Eigenlijk zou 

iedereen zijn club nu extra moeten 
steunen”, pleit Michel. 

Corona
Dat ouders door coronamaatregelen 
niet meer mogen komen kijken maakt 
Joan niets uit: “Bij turnen mogen  
ouders sowieso niet vaak komen 
kijken, omdat kinderen van 5 of 6 jaar 
vaak naar hun papa of mama zwaaien.” 
Siem: “Ik merk er niet zoveel van, ik 
ben gewoon met mijn sport bezig.  
Nu ga ik naar training, doei!”

Met sporten kan je elke dag beginnen! 

“ Sporten is niet alleen gezond, 
maar ook gewoon leuk!”

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: REMCO VAN VONDELEN 
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Controleer altijd welke (lokale) 

coronamaatregelen er gelden!



Uit eten met Kerst? Een lang weekendje weg naar de sneeuw? Grote 
kans dat jij de feestdagen dit jaar vanwege het coronavirus thuis  
spendeert. Met deze tips van styliste Yvonne van Buijtene haal je dat 
restaurant- of hotelsfeertje gewoon in huis. Hartstikke knus. “Je huis 
gezellig maken voor de feestdagen hoeft helemaal niet duur te zijn.”

“Deze winter draait het om stoere 
romantiek”, vertelt Yvonne.  
“Warme stoffen. Aardetinten. Maar 
ook glamour. Wat je nu gaat zien is 
dat heel veel mensen thuis zijn met 
de Kerst. Vakanties vallen weg en met 
grote groepen uit eten gaan gebeurt 
ook zijn steeds minder. Met luxueuze 
stoffen als fluweel en faux fur en  
goudtinten creëer je dat restaurant-  
en hotelsfeertje gewoon thuis.”
 
Kersttrends
Yvonne: “De trends zijn momenteel 
heel uiteenlopend. Vernieuwend is het 
romantische, landelijke thema. Denk 
aan bevroren natuur gecombineerd 
met mistig grijs en pasteltinten.” 
Volgens de styliste zetten merken in 
op het ‘vakantie-in-eigen-huis-gevoel’. 
“In bijna iedere achtertuin staat tegen-
woordig een tuinhuis. De Scandina-

vische look past daar goed bij: hout, 
sneeuw, verlichte ijspegels. Je ziet dat 
mensen ook veel meer buiten koken in 
de winter. Net wintersport, maar dan 
thuis.” Voor de liefhebbers onder ons 
van dierenprint is er ook goed nieuws. 
“Kerstballen met een panterprintje, 
exotische takken en luxueuze tinten. 
Deze stijl is geïnspireerd op boetiek-
hotels. Hotels met een luxueuze, maar 
ook intieme sfeer. Gekenmerkt door 
een eigen, persoonlijke stijl. “   
 
Minimalistisch 
Om het gezellig te maken in huis 
tijdens de feestdagen hoef je volgens 
Yvonne helemaal niet over de top te 
gaan. En duur? Niet nodig! “Zelf ben 
ik veel meer van het minimalistische,” 
aldus de styliste. “Zo vind ik het leuk 
om een dennetje in een vaas met 
water te zetten. Spoel de aarde van het 

Styliste Yvonne van Buijtene geeft tips

     Zó maak jij je huis  
extra gezellig voor  
    de feestdagen

TEKST: ELISE MOOIJMAN    FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“ Met luxueuze stoffen als fluweel en 
faux fur creëer je dat restaurant- en 
hotelsfeertje gewoon thuis.”
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“ Leuk: een dennetje  
in een vaas met water 
zetten.” 

boompje af, zet ‘m in een grote vaas 
met water en hang er een paar ballen 
en lampjes op batterijen in. Ook han-
dig als je geen ruimte hebt voor een 
kerstboom. Een kerstboom buiten met 
verlichting is natuurlijk ook een idee. 
Zo haal je buiten naar binnen.”

Styling en design
Yvonne van Buijtene (56) is geboren  
en getogen in Pijnacker. Samen met  
haar man woont ze hier nog altijd 
met veel plezier. “Ik heb de mode-
vakschool gedaan en ben altijd zeer 
geïnteresseerd geweest in styling en  

interieur. Iedereen om mij heen hielp 
ik met het inrichten van hun huis. 
Daarom ben ik later een opleiding 
gaan volgen in styling en design. Elf 
jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf 
begonnen.”

Hergebruiken 
Nog een laatste tip van Yvonne: kijk 
bij het decoreren van je huis ook goed 
naar wat je al hebt of koop één nieuw 
item en bouw daar de rest omheen. 
“Kijk in de kast. Iedereen heeft wel een 
grote vaas. Doe er wat kerstballen in, 
een snoertje met verlichting. Of koop 

een grote amaryllisbol. Zet deze op 
een groot bord of schaal. Leg er wat 
mos, kerstgroen uit de natuur en paar 
mooie kerstballen omheen. En je hebt 
Kerst!” 



“Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!” De geleerden zijn er nog niet 
over uit of het een gezegde is uit Schotland of uit Scandinavië, maar wáár is 
het zeker. Wie in herfst en winter naar buiten kijkt en regen, wind, hagel of 
sneeuw ziet, staat vaak niet te trappelen om naar buiten te gaan. En toch is 
dat juist wat je wél moet doen. 

Want ben je eenmaal buiten, dan krijg 
je er juist energie van. Maar inderdaad: 
kleed je wel goed aan! We liepen voor  
dit artikel driemaal met een echt 

DOOR LINDA VAANDERING    FOTO: REMCO VAN VONDELEN

buitenmens mee; tweemaal flink in de 
regen en eenmaal lekker in het herfst-
zonnetje. En elke keer was het heerlijk! 

Boswachter Lisa
Boswachter Lisa Wassenaar, aan-
spreekpunt voor Staatsbosbeheer 
Midden-Delfland, is met haar collega’s 
actief op 3000 hectare groen tussen 
de Dobbeplas en Vlaardingen. “Dit 
gebied biedt zo veel variatie! Het is 
echt fascinerend om te zien hoe mens 
en natuur hier goed samengaan. In de 
zomer gaan mensen bijna vanzelfspre-
kend naar buiten, maar in de winter 
is het ook prachtig. Je vindt dan veel 
meer rust en verstilling; in de natuur en 
in jezelf. Als het gesneeuwd heeft, kun 
je bijvoorbeeld de pootafdrukken van 
kleine muisjes zien. Rond de plassen 
zie je veel eenden en ganzen en boven 
je hoofd cirkelen roofvogels. Je kunt 
het nóg leuker voor jezelf maken door 
een vogelgids te kopen. Dan weet je 

ook wat je ziet. Kijk, daar gaat een 
torenvalk”, wijst ze omhoog, als we  
in de miezerregen door het nieuwe 
Wandelbos achter de Nootdorpse 
Laakweg lopen. 

Moet je gedaan hebben
“De natuur ingaan kun je op je eigen 
manier doen. Gewoon een wandeling, 
al dan niet uitgezet, over de paden, 
of lekker met je laarzen aan door de 
modderige gebieden banjeren. Voor 
kinderen is dat heerlijk. Wij zien het 
liefst kinderen lekker in modderpoelen 
spelen. De Engelse National Trust heeft 
een lijst opgesteld met dingen die je 
gedaan moet hebben vóór je elf jaar 
bent. Bijvoorbeeld in plassen stampen, 
in de herfst blaadjes uit de lucht  
vangen, een sneeuwengel maken of 
een boshut bouwen. Ik zou hier zo 
graag ook zo’n campagne willen.  
Dit soort dingen geven kinderen  
zelfvertrouwen en vergroten hun 
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Buiten is nooit ver weg!
  

  De natuur is er 

voor iedereen  
    en is er altijd



probleemoplossend vermogen. Als 
ze een keer goed zijn uitgegleden in 
de modder, leren ze voor de volgende 
keer dat ze óf niet meer door de  
modder moeten rennen, óf steviger hun 
voeten neerzetten óf ander schoeisel 
aan moeten trekken. Maar buiten 
zijn is voor iedereen goed. De natuur 
oordeelt niet; iedereen kan hier rust 
vinden.”

Marike wandelt
Dat ervaart ook de Delfgauwse Marike, 
die met haar Instagramaccount  
@Marikewandelt haar volgers op de 
hoogte houdt van wat haar treft op 
haar dagelijkse wandelingen rond 
Pijnacker-Nootdorp. Met de hashtag 
#stapgewoonjedeuruit geeft ze 
precies aan wat ze bedoelt. “Buiten 
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is nooit ver weg. Pijnacker-Nootdorp 
heeft zo veel natuur pal om de hoek! 
Ik ben echt een buitenmens en wandel 
bijna dagelijks. Maar ik ga niet met 
een stappenteller of fitbit meten of 
ik wel genoeg gelopen heb. Het gaat 
mij om het kijken en genieten. Ik heb 
ijsvogeltjes en zwaluwen zien broe-
den, fantastisch. En het is gelukt ze te 
fotograferen!  Als je veel in dezelfde 
omgeving loopt, zie je ook wat er 
gebeurt in de verschillende seizoenen, 
zoals nu het verkleuren van de blade-
ren en vallen van de eikels”, vertelt ze, 
als we door de stromende regen door 
het Bieslandse Bos lopen, waar de 
Gelderse roos prachtig rood begint te 
verkleuren en de paddenstoelen hun 
kopjes boven de grond steken. “Elke 
keer dat je in de natuur bent, kun je 
verrast worden. Is het winter, dan heb 
je die geweldige verstilling, maar ook 
lopen in de storm kan je hoofd heerlijk 
leeg maken. Soms loop ik met een 
groepje speciaal bij zonsopkomst of 
zonsondergang. Dan is de natuur extra 
mooi”, eindigt ze enthousiast.

Op stap met NMP
Wie graag onder leiding op stap wil, 
kan dat doen met de boswachter - die 

organiseert regelmatig excursies -, 
maar ook met de NMP, de Vereniging 
voor Natuur- en Milieubescherming 
Pijnacker-Nootdorp. Maandelijks 
verzorgen zij excursies met een thema, 
soms in samenwerking met het IVN, 
het Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid. “Wij willen laten 
zien dat natuur gewoon in je eigen 
woonomgeving te vinden is”, vertelt 
Sonja Hardenbol van de NMP, tijdens 
een paddenstoelenwandeling in de 
Pijnackerse wijk Koningshof. Vorige 
maand was het thema vleermuizen. 
Ook die wonen gewoon aan de rand 
van de wijk. “We blijven de maande-
lijkse wandelingen doen. Die zijn een 
groot succes. Ze stimuleren mensen 
die misschien dreigen eenzaam te 
worden, toch hun huizen uit te komen 
en wat gezelligheid te vinden. Én je 
leert er altijd iets van”, vertelt Sonja, 
terwijl we nu eens wél lekker van de 
zon kunnen genieten.

“ De natuur  
oordeelt niet.”

Boswachter Lisa Wassenaar is voor Staatsbosbeheer werkzaam in onze regio: “Je kunt het hele jaar door de natuur in!”

“ Stap gewoon  
je deur uit.”
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De ondernemer 
        een week lang centraal 

Fiets eens over De Boezem (bestaand en nieuw) in Pijnacker, 
ga eens kijken op Ruijven in Delfgauw en achter Emerald 
bij het nieuwe bedrijvenparkje, waar ook Monkey Town zit. 
Of bezoek Oost-Ambacht (bestaand en nieuw) en Heron in 
Nootdorp. Je doet verrassende ontdekkingen en je ervaart 
de diversiteit en het niveau! 

Frisse ondernemersgeest
Door de prachtige winkelcentra in de drie kernen waait 
ook een frisse ondernemersgeest. En wat te denken van de 
talloze zzp-ers en de enorme hoeveelheid ondernemers met 
een praktijk aan huis. De gemeente heeft speciaal aange-
stelde medewerkers om bestaande en nieuwe bedrijven zo 
van dienst te zijn dat ze zich kunnen ontwikkelen zoals ze 
dat voor ogen hebben. In dit katern lees je er alles over. De 
wethouder Economische Zaken, Ilona Jense, komt aan het 
woord, de vier accountmanagers die direct met het bedrijfs-
leven in contact staan, vertellen hoe boeiend hun werk is en 
we belichten twee bedrijven die in deze coronatijd ieder  

op hun eigen wijze de activiteiten met nieuwe ideeën 
voortzetten. Romynox maakt spullen voor de farmaceutische 
industrie en zag de werkvoorraad verdrievoudigen en Van 
Heugten zit in het busvervoer en zag een muur aan werk 
instorten. Ze raapten de stenen bij elkaar en bouwden een 
nieuw muurtje. Het is tekenend voor ondernemers: niet bij 
de pakken neerzitten maar tegenslag vertalen in nieuwe 
initiatieven. 

Week van de Ondernemer
Doorgaans organiseert de gemeente samen met de onder-
nemersverenigingen en enkele commerciële partners de 
uitreiking van de Ondernemersprijs Pijnacker-Nootdorp. Dit 
evenement past niet in deze barre coronatijd. Om het lokale 
bedrijfsleven en de ondernemers in de breedste zin tóch 
even in het zonnetje te zetten, was van 16 tot 20 november 
de Week van de Ondernemer met tal van ‘digitale activitei-
ten op afstand’. Kortom: volop aandacht voor Pijnacker- 
Nootdorp als superbedrijvige gemeente! 

Pijnacker-Nootdorp is een bedrijvige gemeente. Van oudsher overheerste  

de agrarische sector. Gelukkig hebben we nog een paar prachtige boeren en 

heel veel ‘mooie tuinders’. Daarnaast heeft andere bedrijvigheid zich enorm 

ontwikkeld de afgelopen halve eeuw. En dat gaat nog steeds door.

TEKST SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Ilona Jense is nu 2,5 jaar actief als wethouder Economi-
sche Zaken. Ze vindt dat één van de mooiste onderdelen 
van haar takenpakket. “Ondernemerschap en werkgele-
genheid zijn wezenlijk voor de samenleving. We hebben 
veel bedrijvigheid en de diversiteit is enorm.”

Voor de coronacrisis bezocht zij wekelijks meerdere bedrijven 
en iedere keer was ze weer onder de indruk van het vakman-
schap en de creativiteit van de ondernemers. “Of het nu 
gaat om het ontwikkelen van producten zoals het vervaardigen 
van chips, onderdelen voor IC-units, het drukken van prachtige 
glossy magazines, hergebruik van materialen of het maken 
van heerlijke chocolade. Elke keer weer is het prachtig om het 
vakmanschap en de passie van de ondernemers te zien.”

Actiegerichte agenda
Ilona Jense combineert het wethouderschap met de zorg 
voor een gezin. Samen met partner Gert-Jan heeft ze ‘drie 
prachtige ventjes’, zoals ze het zelf uitdrukt. De wethouder 
zegt over de kern van haar beleid: “Op dit moment is alles 
erop gericht om met elkaar zo goed mogelijk de corona-
tijd door te komen. Daarnaast focussen we op een aantal 
aspecten. Dat doen we met een actiegerichte agenda die 

voorlopig loopt tot 2025 met als kerndoelstelling: ruimte 
voor duurzaam en nieuw ondernemerschap. We willen een 
Pijnacker-Nootdorp met bruisende centra, een modern en 
efficiënt tuinbouwcluster en hoogontwikkelde bedrijvenpar-
ken. Een gemeente ook waar de werkgelegenheid zich vooral 
kwalitatief ontwikkelt op allerlei werklocaties.” 

Bereikbaarheid
Het groene, dorpse en ruime karakter maakt Pijnacker- 
Nootdorp blijvend aantrekkelijk. Ondernemers ondernemen 
graag in Pijnacker-Nootdorp. “De bereikbaarheid is goed en 
er is ruimte. Met vereende krachten wordt eraan gewerkt om 
de bedrijvenparken ook echt parken te laten zijn. Het doel 
is dat de bedrijvenparken CO2-vrij worden. Dat vereist een 
grote, gezamenlijke inspanning.” 

Toekomstmuziek 
Allemaal fraaie toekomstmuziek, maar in de coronatijd 
gaat het voor veel bedrijven om overleven. De gemeente 
heeft er met de accountmanagers alles aan gedaan om de 
ondernemers zo goed mogelijk bij te staan, via de landelij-
ke regelingen en lokaal maatwerk. Ilona Jense zoomt in op 
horeca en bewinkeling. “Voor de horeca is snel geregeld dat 
de terrassen groter werden. Op alle mogelijke manieren is 
reclame gemaakt voor ‘koop lokaal’. Via het Hypelab hebben 
de winkeliers in Winkelcentrum Parade kennis kunnen ma-
ken met nieuwe digitale mogelijkheden om hun klanten ook 
op afstand te kunnen bedienen. We zijn nu bezig met een 
doorstart daarvan in Parade. Dit Hypelab wordt in het najaar 
ook in Pijnacker Centrum geïntroduceerd.”

Wethouder Ilona Jense:  
“Pijnacker-Nootdorp nóg mooier maken.”

De ondernemer een week lang centraal 

“ Het is prachtig om het  
vakmanschap en de passie  
van ondernemers te zien.”

20 NatuurlijkPN.nl

Ilona Jense heeft zich in de gemeenteraad acht jaar beziggehouden met economisch beleid; nu kan ze er echt werk van maken. 
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Alles is anders in coronatijd, ook voor de ondernemers  
in Pijnacker-Nootdorp. Voor sommige is het een gouden 
tijd en voor andere juist een tijd van aanpassen. Romynox 
maakt toepassingen voor de farmaceutische industrie en 
heeft het drie keer zo druk. Van Heugten Tours zag een 
muur aan werk instorten maar ging niet bij de stenen 
neerzitten. 

Van Heugten 
Eerst Van Heugten. Sinds 2019 is Van Heugten Tours geves-
tigd op Heron in Nootdorp. Vader Marcel (57) en zijn zonen 
Wesley (34) en Tim (30) voelen zich er helemaal thuis. Het 
jaar 2020 moest een topjaar worden voor het bedrijf: er 
stond een muur aan werk op de planning maar die stortte 
in. Van Heugten raapte de stenen bij elkaar en bouwde 
een nieuwe muur. Als een van de eerste vervoersbedrijven 
hadden ze een coronabeproefde bus paraat met flexibele 
tussenschermen. Ze haalden het NOS Journaal met die bus: 
4,3 miljoen mensen hebben het filmpje gezien. 

Randstad
Naast eigen opdrachten werkt het bedrijf als onderaannemer 
voor alle grote vervoersbedrijven in de Randstad. Onder de 
merknaam van Mobiwerk houdt de familie Van Heugten zich 
bezig met vervoersdienstverlening en binnenkort ook met 
beveiliging.

Kamerleden en ministers
De filosofie van Van Heugten is dat flexibiliteit en motivatie 
van weerskanten moeten komen. Ze zijn sterk in werving en 
opleiding. Karakter en instelling vinden ze belangrijker dan 
diploma’s. Het opleiden doen ze in eigen huis. Kort en goed: 
er is heel veel touringcarvervoer weggevallen door corona, 
maar daar zijn weer nieuwe mogelijkheden voor teruggeko-

men, zoals vervoer van BSO-kinderen, schoolzwemmen en 
inzet bij het openbaar vervoer. Daarbij zijn er ook krenten in 
de pap zoals het vervoer van alle ADO-teams, inzet van aan-
gepast vervoer van Kamerleden en ministers op Prinsjesdag. 

Romynox 
Ronald van der Boon was heel lang als engineer in loondienst 
werkzaam in en voor de farmaceutische industrie, toen hij 
rond zijn veertigste de aandrang voelde om een eigen bedrijf 
te beginnen. Dat was de start van Romynox. Het bedrijf is 
werkzaam voor de farmaceutische industrie en levert com-
ponenten van veelal eenmalige test- en productie-units aan 
grote farmaceutische industrieën in Nederland en België.

Kleine schakel
Romynox is een relatief kleine schakel in het hele proces, 
maar toch heel vitaal en belangrijk. De slangen, buizen en 
afsluitkleppen die Romynox ontwikkelt, fabriceert, assem-
bleert, monteert en test, zijn onmisbaar voor het test- en 
productiewerk waar de farmaceuten dag en nacht mee bezig 
zijn, om dat wereldwijd benodigde corona-vaccin gebruiks-
klaar te krijgen. Intussen werkt Romynox aan een nieuw 
bedrijfspand op Heron in Nootdorp. Mede dankzij de klant-
gerichte medewerking van de gemeente kunnen Ronald van 
der Boon en zijn zestien medewerkers zich vooral op hun 
eigenlijke werk richten. 

Bedrijven in coronatijd

“ Als de muur aan werk instort, 
probeer je een nieuw muurtje  
te bouwen…”

Romynox werkt voor de farmaceutische industrie en heeft 
het daarom ‘coronadruk’. 

Van Heugten had als een van de eerste bedrijven een  
coronabeproefde bus paraat met flexibele tussenschermen. 
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De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderhoudt graag een 
goede, dienstverlenende relatie met bestaande en nieuwe 
ondernemers. En daarbij gaat het om alle denkbare 
groepen: kwekers, ondernemers op de bedrijvenparken, 
winkeliers, maar ook zzp-ers en ‘bedrijvigen’ met een 
praktijk aan huis. Om de ondernemers en het bedrijfs-
leven zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de 
gemeente met accountmanagers. Er zijn er vier actief. 

Rob van Dijk richt zich op de kwekers. “Mijn rol is om  
contacten te onderhouden met glastuinbouwondernemers 
en te helpen bij allerlei vraagstukken. Ik ben betrokken bij de 
verkoop van gronden en bij de reconstructie van tuinbouw-
gebieden.”

Schakel
Anita Monshouwer zegt dat de accountmanager de schakel 
is tussen de ondernemer en de vakinhoudelijke collega bin-
nen de gemeente. “Er komt een vraag van een ondernemer. 
Die spelen we door naar de verantwoordelijke collega’s voor 
beantwoording. Vaak blijven we erbij betrokken totdat de 
vraag is beantwoord. Het is ontzettend leuk om de passie 
van ondernemers te zien. Hoe ze vertellen over hun bedrijf 
en hun product. Daar kan ik echt van genieten. Het is ook 
ontzettend leuk om ondernemers op locatie te ontmoeten 
en te zien hoe ze werken.”

Criminologie
Serena Mulder heeft eigenlijk criminologie gestudeerd en 
kwam als trainee bij de gemeente terecht. Daar groeide 

ze door tot accountmanager bedrijfsleven. “We hebben in 
de eerste maanden na de corona-uitbraak veel telefonisch 
contact gehad met ondernemers. Het ging daarbij om advies 
over en hulp bij aanvragen voor de ondersteuningsregelingen 
vanuit de overheid. Het is boeiend om te zien hoe onder- 
nemers met tegenslag en met verandering omgaan en hoe 
ze met creativiteit, lef en doorzettingsvermogen dan toch 
doorpakken en andere wegen inslaan.”

Integrale aanpak
Harm Renders is projectmanager van de bedrijventerreinen 
in ontwikkeling: Boezem Oost in Pijnacker en Heron in  
Nootdorp. “Als projectmanager bedrijventerreinen ben 
ik binnen de gemeente het aanspreekpunt voor nieuwe 
bedrijven en bedrijven met een verhuiswens. We pakken de 
zaak integraal op en zijn voor de ondernemer gedurende het 
hele ontwikkeltraject het aanspreekpunt.” Harm licht dat 
verder toe: “Een huisvestingsvraag is veel meer dan het  
realiseren van een aantal kubieke meters gebouw. Nieuw-
bouw is bij uitstek het moment om zaken integraal op te 
pakken en stappen te zetten op het gebied van energie, 
klimaat, circulariteit, mobiliteit en ook sociaal/maatschap-
pelijk. Ondernemers waarderen deze aanpak zeer en zijn blij 
met een centraal aanspreekpunt.”

Accountmanagers zijn het meedenkende 
aanspreekpunt voor bedrijven 

“ Nieuwbouw is het moment om 
duurzame stappen te zetten.”

De vier accountmanagers: Rob van Dijk, Serena Mulder, Harm Renders en Anita Monshouwer (vlnr).



INHOUD

Introductie

Logo

Lettertypes

Kleuren

Pay-off

Beeldvignet

Verhoudingen

2

6

8

9

10

11

12

Achtergrond

Grafische elementen

Beeldgebruik 

Gebruik door Natuurlijk PN

Middelen

Gebruik door derden

Colofon en Contact

1

13

15

16

19

20

29

35

INHOUD

Introductie

Logo

Lettertypes

Kleuren

Pay-off

Beeldvignet

Verhoudingen

2

6

8

9

10

11

12

Achtergrond

Grafische elementen

Beeldgebruik 

Gebruik door Natuurlijk PN

Middelen

Gebruik door derden

Colofon en Contact

1

13

15

16

19

20

29

35

De ondernemer een week lang centraal 

Oostlandwerkt.nl zet zich in om 
bedrijven en inwoners binnen 
Oostland op arbeidsniveau bij 
elkaar te brengen. Van directeur tot 
administrateur, van loodgieter tot 
consultant: voor iedereen is er een 
uitdaging op fietsafstand, alleen is 
dit soms lastig te vinden. Vandaar dit 
platform, Oostlandwerkt.nl.

OOSTLANDWERKT.NL IS VOOR IEDEREEN!

OOSTLANDWERKT.NL

HET LOKALE VACATURE 
PLATFORM!

Alle vacatures en uitdagingen binnen gemeente Pijnacker-Nootdorp

Oostlandwerkt.nl

Scan de QR-code met de 
camera van je telefoon om 
naar onze website te gaan!

Op dit lokale platform vind je alle soorten 
uitdagingen en vacatures, dus denk aan; fulltime 
banen, parttime banen, stages, bijbanen en 
zzp/interim opdrachten.

Persoonlijk advies?
Bel ons gewoon even op 015-2410022, geheel 
vrijblijvend en gewoon leuk om kennis te maken!

Laat het platform voor jou werken
Laat ons weten wat je zoekt en dan houden wij 
je op de hoogte van recente uitdagingen en 
ontwikkelingen.

Hoe?
Stuur een mail naar info@oostlandwerkt.nl met 
jouw ideale uitdaging en optioneel je CV.

MELD JE NU AAN 
VOOR JOUW DROOMBAAN 
OP FIETSAFSTAND!



Sinds dit ‘afvalscheidwedstrijdje’ is 
Mieke zich er nog meer bewust van 
hoe belangrijk het is om zorgvuldig 
met je afval om te gaan. Toen ze zich 
ging verdiepen in de materie van de 
‘plastic soep’ in de oceanen, kwam daar 
nog een stukje bewustwording bij.

Pijnackernaar Florian Dirkse is daar-
mee bezig geweest tijdens en na zijn 
zeilreis rond de wereld. Op bepaalde 
plekken in de oceanen ligt als gevolg 
van stroomrichtingen zo’n verzame-
ling plastic op het water dat dit qua 
omvang vergelijkbaar is met een land 
als Frankrijk of nog groter. Er slingert 
wereldwijd overal en nergens onge-
looflijk veel plastic en ander afval. “We 
krijgen het op ons bord terug via ons 
voedsel en we ademen letterlijk plastic 
in. Niet iedereen staat daar bij stil, 
maar het is wel zo. Beter omgaan met 
afval en werken aan een meer duurza-
me wereld is een zaak van overleven. 
Het gaat om de leefbaarheid van onze 

planeet voor de komende generaties. 
Ik wil mijn uiterste best doen om daar 
persoonlijk iets aan bij te dragen. En 
dus scheid ik heel bewust afval.”

Buitengebied 
Mieke vertelt dat optimaal bezig zijn 
met afval veel tijd en energie vergt. 
Het begint eigenlijk al met boodschap-
pen doen. Wie dat bewust doet, zorgt 
ervoor dat hij of zij die dingen koopt, 
waar zo weinig mogelijk verpakkings-
materiaal bij komt kijken. Ze vindt dat 
‘aan de voorkant’, dus bij de productie, 
veel bewuster gehandeld zou moeten 
worden.

Ze vindt het een goede zaak dat de 
landelijke overheid bezig is met het 
invoeren van statiegeld op plastic fles-
sen en daarna ook op blik. “Wist je dat 
er jaarlijks flink wat koeien overlijden 
door inwendige bloedingen als gevolg 
van het eten van gras of hooi met 
scherpe metalen stukjes er in? Die zijn 
afkomstig van blikjes die tijdens het 
maaien van bermen zijn vermalen. Dat 
is toch afschuwelijk.”

Thuis afval goed scheiden
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is 
bezig om in de hele gemeente Het 
Nieuwe Inzamelen in te voeren. Dit 

Mieke van Veen van de Nieuwkoopseweg in Pijnacker deed een paar jaar 
geleden al eens mee aan een project van Avalex waarbij inwoners een  
‘wedstrijdje deden’: wie houdt het minste restafval over? Dat was een 
kwestie van optimaal het afval scheiden in fracties zoals papier, groente-  
fruit- en tuinafval (GFT), glas, textiel en plastic verpakkingen, metalen  
verpakkingen en drinkpakken (PMD). 

24 NatuurlijkPN.nl

Afval scheiden helpt enorm

Honderd procent gemotiveerd 

afval scheiden 

“ Als je heel goed 
scheidt, hou je bijna 
geen restafval over.”

TEKST: SJAAK OUDSHOORN       FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Afvaltips voor de feestdagen  
December komt eraan, de maand van gezelligheid, cadeautjes en lekker 
eten. We hebben dan veel meer afval dan normaal. Doe als Mieke en  
voorkom extra afval. Een paar tips. 
•  Gebruik restjes eten voor een nieuwe maaltijd 

Met de kerstdagen en oud en nieuw heb je altijd veel over. Gooi dit niet 
weg, maar wees creatief en gebruik het de dagen erna.  

•  Geef eens wat anders cadeau!  
Een cadeau waar jij niet zo blij mee bent, is misschien juist wel leuk voor 
een ander. Of kijk eens bij de kringloopwinkel.

•  Alternatieve Sint of Kerst 
Doe het cadeautjes dobbelspel met tweedehands cadeautjes of spullen 
waar je zelf vanaf wilt. Hilarisch! Of ruil je kerstversiering of feestverlichting 
eens met de buren.  



scheiden. “Onderzoek wijst uit dat 
thuis afval scheiden efficiënter is dan 
wanneer een inzamelaar dat achteraf 
doet. Met thuis scheiden bereik je 
de beste resultaten.  En als je goed 
scheidt, dan hou je bijna geen restafval 
over.” Per huishouden leveren de inwo-
ners van Pijnacker-Nootdorp gemid-
deld nu nog een kleine tweehonderd 

kilo restafval per jaar aan. Dat moet via 
Het Nieuwe Inzamelen terug naar hon-
derd kilo maximaal. Maar eigenlijk kan 
dat dus nóg veel minder worden. Het 
grootste probleem is dat er nog veel 
te veel GFT-afval in het restafval zit. 
En dat gaat allemaal naar de verbran-
dingsoven, zonde! Het gevolg is dat 
de kosten oplopen en de echte goede 
scheiders niet worden beloond met 
een lager tarief. Het weerhoudt Mieke 
van Veen er niet van om door te gaan 
met optimaal scheiden. Een leefbaar-
dere wereld vindt ze veel belangrijker 
dan een beloning in de vorm van een 
lager tarief! 

Honderd procent gemotiveerd 

afval scheiden 
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 “ We ademen letterlijk plastic in  
en we krijgen het op ons bord.”

is een systeem waarbij inwoners en 
bedrijven zo veel mogelijk zelf het 
afval scheiden in herbruikbare fracties. 
Het grondidee is dat je thuis kliko’s 
krijgt voor GFT, papier en PMD (plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen, 
drinkpakken). Het restafval gaat in 
de restafvalcontainer, die vind je in 
de wijk. Voor een aantal wijken met 
ondergrondse afvalinzameling en het 
buitengebied is daar een uitzondering 
op gemaakt. Mieke van Veen heeft 
dus nog steeds een (grijze) kliko voor 
het restafval. Een deel van het GFT 
composteert ze.

Thuis is efficiënter
Ze staat achter het idee van zelf je afval 

Afvalweetjes, wist je dat …  
•kookafval en etensrestjes bij het groente-, fruit- en tuinafval mogen?
• kapotte kerstversiering bij elektrische apparaten hoort? Je kunt dit kwijt bij 

sommige winkels of de milieustraat.
• gebruikt frituurvet nog eens herbruikbaar is? Doe het terug in een lege 

plastic fles en lever het in bij de milieustraat.

Mieke van Veen gaat zorgvuldig om met afval: ze doet bewust boodschappen en scheidt thuis haar afval.
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    Drie begenadigde  
fotografiedames  
                    in de natuur

Er wordt ontzettend veel gefotografeerd in Pijnacker-Nootdorp, en  

terecht. Wie er oog voor heeft, ziet altijd iets wat de moeite waard is.  

Hoe klein soms ook.  

TEKST: LINDA VAANDERING    FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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Nel Giorgi, Lenie Kaptein en Ellen 
Keizer brengen wekelijks heel wat tijd 
door met hun camera’s en delen dat 
graag op social media. Daarnaast ver-
schijnen de foto’s van Ellen wekelijks 
op de site van Pijnacker-Nootdorp 
Actueel, Nel fotografeert tweemaal 
per maand voor Natuurlijk Pijnac-
ker-Nootdorp en Lenie is onder andere 
hoffotograaf bij het Land van Bloei en 
het Historisch Genootschap Pijnacker. 

Begonnen met mobieltjes
Hoewel ze alle drie even hard gegrepen 
zijn door het fotografievirus, werken ze 
op heel verschillende manieren. Ze zijn 

Uren heeft Nel zitten wachten tot het 
Rozemarijn Goudhaantje precies daar  
zat waar ze hem hebben wilde.

Lenie heeft ook enorm veel plezier 
in evenementenfotografie, zoals de 
kortebaandraverij in Nootdorp.

Ellens ogen zien de mooiste dingen, 
zoals de zon door de bomen in het 
Bieslandse Bos.

écht begonnen te fotograferen toen 
er mobieltjes met camera’s kwamen. 
Die telefoons zijn inmiddels al lang 
verleden tijd; heel soms nog eens als 
het zo uitkomt. Het echte werk doen 
ze nu toch met serieuze camera’s. 

Foto met verhaal
“Ik vind mensen fotograferen het 
leukst”, vertelt Lenie. “Een van mijn 
mooiste foto’s is die van een Indiaas 
jongetje dat na lang bidden, eindelijk 
uitgeput gaat zitten. Zo’n foto heeft 
echt een verhaal. Maar eigenlijk vind ik 
alles leuk: straatfotografie, sportevene-
menten, natuur; ik wíl ook niet kiezen. 

Ik lig ook graag in het gras bloemetjes 
en bijtjes te fotograferen. Dan maak je 
bijvoorbeeld mee, dat je in de Heem-
tuin een schoolklas hoort roepen ‘Hee, 
daar ligt een mevrouw in het gras!’” 

Ochtendmist
Nel en Ellen zijn puur van de natuur-
fotografie. Als je verschil zou willen 
maken, dan is Ellen het meest bezig 
met landschappen en is Nel echt met 
een speciale lens de macrofotografie 
ingedoken. Wat ze gemeenschappelijk 
hebben, is dat ze de wereld in de  
vroege ochtend zo mooi vinden. “Ik 
ben écht een avondmens, maar toch 
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sta ik zo’n twee keer per maand  
supervroeg op, om naar buiten te gaan. 
Ochtendmist is zo prachtig! Dat kan ook 
in mijn eigen tuin, hoor. Daar heb ik de 
foto van het Rozemarijn Goudhaantje 
gemaakt. Uren heb ik zitten wachten 
tot hij precies daar zat waar ik hem 
hebben wilde, met het juiste zonlicht 
op zijn schild”, vertelt Nel.

Instagram-meets
Ellen heeft er veel plezier in foto- 
wandelingen te maken tijdens Insta-
gram-meets. “We gaan bij zo’n foto- 
uitstapje natuurlijk niet allemaal op 
hetzelfde punt staan om hetzelfde te 
fotograferen. Iedereen kiest zijn eigen 

plaats. Je stimuleert elkaar enorm en 
je kunt tips uitwisselen. Van Lenie heb 
ik bijvoorbeeld ooit eens geleerd in 
te zoomen op het fruit in een markt-
kraam.”
Het allermooiste aan fotografie is dat 
je buiten bent en anders leert kijken, 
vinden ze alle drie. En wie goed kijkt, 
én geduld heeft, wordt soms beloond 
met de komst van een ijsvogeltje of 
zelfs een vos.

De gezichten achter de camera: Lenie Kaptein (@leniekaptein), Nel Giorgi (@nelgiorgi) en  Ellen Keizer (@ellen_keizer) vlnr. 



Het wordt smullen tijdens de feestdagen! Speciaal voor lezers van het  

Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine heeft chef Tom Beckers van  

Restaurant Calva heerlijke gerechten samengesteld. Hij heeft zich hierbij 

laten inspireren door de lokaal op biologische wijze geteelde groenten  

van Sonja Janssen en Richard Hooijmans van Kleur & Smaak. De niet te 

versmaden desserts zijn van de hand van de Nootdorpse patissier Gunilla 

Hendriks van GunillasCakePlace. Geniet ervan!

     Speciaal voor jou:  het Natuurlijk  
Pijnacker-Nootdorp  feestdagenmenu

Chef Tom Beckers houdt ervan om zijn 
gasten culinair in de watten te leggen. 
Zijn ervaring in gerenommeerde res-
taurants als Savelberg, Calla’s en Van 
der Dussen komt daarbij goed van pas. 
Achter ‘de kachel’ bij restaurant Calva 
in de Nootdorpse Dorpsstraat, dat hij 
samen runt met Angelique en Marco 
de Morree, is hij in zijn element. Tom 
was direct enthousiast over een lokale 
samenwerking: “Als chef gebruik ik 

graag lokale groenten in mijn gerech-
ten, dit concept wil ik uitbreiden. Hoe 
leuk is het dan dat de groenten uit 
Nootdorp komen? Voor dit feestda-
genmenu heb ik me laten inspireren 
door de pompoen en winterpostelein 
van Kleur & Smaak. Het menu is zo 
bedacht dat lezers het thuis kunnen 
maken en dat sluit aan bij de doelstel-
ling van Calva: onze gasten ontzorgen 
en laten genieten van een avondje uit. 

En dat kan ook thuis. Met mijn vrouw 
en dochtertje vier ik kerst altijd een 
paar dagen later. Dan neem ik gerech-
ten van het restaurant mee die ik thuis 
kan klaarmaken. Zonder kookstress 
kunnen we dan relaxed genieten.  
De ultieme tip van Tom: “Het geheim 
ligt in een goede voorbereiding, dan 
hoef je op de avond zelf niet veel in de 
keuken te staan.”

Kleur & Smaak 
Ook Sonja is enthousiast over de 
samenwerking: ”Tom heeft een 
heerlijk menu samengesteld en voor 
de lezers die zin hebben om lekker te 
koken, hebben wij mooie ingrediënten 
liggen. Dat mensen speciaal voor onze 
producten naar ons toe komen, is een 
groot compliment. Op biologische 
wijze kweken betekent dat groenten 
veel smaakvoller zijn omdat ze rustig 
kunnen groeien, niet versneld door 
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Gezellig thuis tafelen

“Juist nu is thuis  
genieten belangrijk.”

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN



     Speciaal voor jou:  het Natuurlijk  
Pijnacker-Nootdorp  feestdagenmenu

enorm leuk om te doen. Door preisel-
beren of veenbessen te gebruiken heb 
ik er een Zweedse twist aan gegeven. 
Bovendien waren vroeger in Zweden 
sinaasappelen alleen met kerst te 
krijgen. Er is keuze uit verschillende 
desserts, zo is er voor elk wat wils.”

“ Genieten van een heerlijk menu met lokale 
producten, dat willen we voor NPN lezers.”

verbonden met samenkomen om te 
genieten van traditionele gerechten. 
Zweden maken alles zelf, mijn moeder 
was daarom de hele decembermaand 
aan het koken. Nederlanders zoeken 
juist elk jaar andere gerechten uit dan 
het jaar ervoor. Het bedenken van de 
desserts voor de lezers van het Natuur-
lijk Pijnacker-Nootdorp magazine was 

Tom Beckers, Sonja Janssen en Gunilla Hendriks (vlnr) hebben een heerlijk,  
feestelijk en gezond menu samengesteld.

Vervolg op pagina 30 

gebruik van kunstmest. Bovendien is 
het beter voor mens en milieu. Richard 
en ik komen allebei uit een tuindersfa-
milie en mijn ooms begonnen in 1975 
met biologisch telen in de kas. Bij ons 
is kweken een uit de hand gelopen 
hobby, maar al snel werd de oogst 
te veel om zelf op te eten en daarom 
verkopen we de rest aan de Hogeveen-
seweg naast onze kas. Inmiddels huren 
we een extra perceel aan de Oudeweg 
en breiden we volgend seizoen uit om 
ons te specialiseren in veganistisch 
en weerbaar telen.” Tot voor kort 
combineerde Sonja het kweken met 
het geven van schilderlessen, maar 
door de coronamaatregelen is ze daar 
voorlopig mee gestopt. Inspiratie 
heeft ze genoeg: “De gerechten van 
Tom zien er zo schilderachtig uit dat 
het misschien een leuk idee is om ze 
deze winter op doek te vereeuwigen.”

Zweedse twist
Al vanaf haar zesde stond de Zweedse 
patissier Gunilla Hendriks op hun boer-
derij te midden van de bossen in de 
keuken te bakken. Twintig jaar geleden 
kwam ze in Australië haar Nederlandse 
liefde Richard tegen en belandde ze in 
Nootdorp: “Na jaren in de chemische 
branche gewerkt te hebben, heb ik het 
roer omgegooid en de opleiding tot 
patissier gevolgd. Van Jeroen Goos-
sens, bekend van de bruidstaart van 
Willem-Alexander & Maxima en Robèrt 
van Beckhoven, jurylid bij Heel Holland 
Bakt heb ik veel geleerd. GunillasCa-
kePlace is gespecialiseerd in taarten 
en zoete lekkernijen voor bruiloften 
en andere speciale gelegenheden. 
Daarnaast heb ik een taartlijn ontwik-
keld die geïnspireerd is op de traditi-
onele Zweedse Prinsessentaart. De 
feestdagen zijn voor mij onlosmakelijk 
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Voorgerecht:
Soepje van winterpostelein,  
kokos en tartaar van gamba
(4 personen)

Laat je verrassen door de zachte smaken van knol- 

selderij en kokos. Een niet vaak gebruikte groente als 

winterpostelein geeft de prachtige, groene kleur aan  

dit gerecht. De witte basissoep is handig vooraf te 

maken. Een tartaar van gamba of geplukte kippenbout 

als garnituur maakt de soep helemaal af. 

Hoofdgerecht: 
Biologische kip, flespompoen, 
Oost-Indische kers en saliejus 
(4 personen)

De smaken van dit gerecht zullen je verrassen. 

De hoofdrol is weggelegd voor de flespompoen die  

op meerdere manieren wordt bereid: als toffee,  

crème, gepoft en gestoomd. Vooral de diversiteit 

aan structuren is prettig. Eetbare bloemen ter  

decoratie maken er een plaatje van. Je waant jezelf  

een chefkok in je eigen keuken!

Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 

 Feestdagenmenu

Dessert 1: Sneeuwboldessert
Prachtig dessert dat doet denken aan de klassieke sneeuwbol. Met laagjes kruidencake,  

preiselberen crème, peperkoekkruimels en voor het sneeuweffect een laagje witte crème. 

In deze variant gedecoreerd met een schattig huisje van peperkoek. Maar een andere, eetbare  

kerstdecoratie kan natuurlijk ook.

Dessert 2: Tiramisu feesttaart
Deze gestapelde tiramisutaart bestaat uit meerdere onderdelen zoals een biscuitbodem met  

koffielikeur en luchtige marsala-mascarponecrème. Een heerlijke taart met een chocoladestrik, 

want het is natuurlijk een feestmaand. De taart is het lekkerste wanneer hij even heeft gestaan,  

op die manier vermengen de smaken zich goed.

Dessert 3: De appel van oranje surprise
Sinaasappelbavarois met een interieur van saffraan panna cotta op een salty brownie bodem  

in sneeuwvlokvorm, gedecoreerd met sinaasappelgelei, gekonfijte sinaasappelschijfjes en  

Italiaanse meringue. 

Voor wat extra smaak kan Grand Marnier toegevoegd worden bij de bavarois en gelei.

Trek gekregen!? De recepten vind je op de  
website van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp
www.natuurlijkpn.nl 
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Stichting Jeugd- & jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) ondersteunt  
en begeleidt individuele jongeren en groepen jongeren in hun persoonlijke 
en sociale ontwikkeling. STJJMH wil bewust deel uit maken van de sociale 
leefomgeving van jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Team4talent bekleedt 
hierin een belangrijk rol.

“ Begeleiden, coachen en  
stimuleren van onze jeugd!”

“Team4talent heeft zo’n tien mede- 
werkers: sportconsulenten, sportbuurt- 
coaches, vakleerkrachten en een  
cultuurcoach”, vertelt sportconsulent  
Wouter Hoogeveen. “Team4Talent is  
actief tijdens de schoolpauzes, na 
schooltijd of tijdens de gymlessen 
voor onder andere inspiratielessen, 
kleutergym, rekenen en sport. Zo 
stimuleren wij een gezonde leefstijl. De 
cultuurcoach levert een bijdrage aan 
talentontwikkeling door bijvoorbeeld 
kennismaking met kunst en cultuur. We 
werken op scholen, bij BSO’s (Buiten 
Schoolse Opvang) en verenigingen en 
bieden maatwerk, ondersteunen naar 
behoefte en we organiseren evenemen-
ten en projecten om bij te dragen aan 
gemeentelijke doelstellingen.”

De wijken in
Jongerenwerker Rosa Brouwer: “In mijn 
ambulante rondes ga ik naar jongeren 
toe en kijk wat er speelt. Het is fijn als  
je hulp kunt bieden of kunt doorver- 
wijzen. Wij geven ook coaching en ‘Rots 
en Water’ weerbaarheidstrainingen en 
hebben nauw contact met het kernteam 
van de gemeente. Als er echt zware 
problematiek is, kan het kernteam 
worden ingeschakeld.” Wouter: “In de 
herfstvakantie hebben wij een mooie 
dag bij voetbalvereniging DSVP geor-
ganiseerd. Ook niet-leden zijn dan altijd 
welkom. De kinderen hebben getraind, 
deden een voetbalquiz, er is gezellig 
geluncht en we sloten de dag af met een 
voetbaltoernooi. Alleen maar stralende 
gezichten! Er was voldoende hulp van 

studenten, die een maatschappelijke 
stage lopen. Op dit moment zijn wij 
bezig met het voorbereiden van win-
terse activiteiten voor bijvoorbeeld de 
kerstvakantie.” Rosa vult aan: “Vooral 
nu in de coronatijd is het lastig voor 
de jeugd om wat leuks te doen. Vanuit 
het jongerenwerk proberen wij altijd te 
kijken naar mogelijkheden. Een enkele 
keer trekken wij er ook echt op uit met 
de jongeren. Als jongeren overlast 
veroorzaken, door bijvoorbeeld te 
harde muziek of afval achterlaten, dan 
spreken wij hen daarop aan. Wij pro-
beren bewoners en groepjes jongeren 
met elkaar in gesprek te brengen. We 
stimuleren bewoners om gewoon een 
praatje te maken en niet alleen maar te 
mopperen dat ze overlast veroorzaken. 
De manier van benaderen én het  

moment waarop zijn belangrijk en 
kunnen bijdragen aan een oplossing.”

Uitdaging
Wouter tot slot: “In januari start  
Team4talent met YoungTeam4talent: 
15 jongeren tussen de 15 en 20 jaar wor-
den uitgedaagd het beste in zichzelf 
en hun groep naar boven te halen. Het 
gaat om het ontwikkelen van talenten. 
Er zit een echt competitie-element in. 
De groepen bestaan uit ieder vijf jon-
geren. De winnende groep ontvangt 
een leuk bedrag dat onder jongeren 
aan een maatschappelijk doel besteed 
kan worden. De selectieprocedure 
start in december. De werving loopt 
via een aantal scholen, het netwerk 
van Jongerenwerk en onze eigen 
kanalen.”

Team4talent en jongerenwerkers:

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE   FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“Als verbinder en samenwerkingspartner voor scholen, verenigingen, BSO's en 
buurtbewoners dragen wij bij aan talentontwikkeling van de jeugd.” 

Feestdagenmenu
Controleer altijd welke (lokale) 

coronamaatregelen er gelden!



Het plan was vrij snel uitgewerkt. Het 
moest een boom worden van tien  
meter hoog, gehaakt met heel veel 
groene vierkantjes, zogenoemde 
‘granny squares’. Oscar deed onder  
het motto ‘Samen zijn we gelijk’ via 
Facebook een oproep aan alle volgers 
van Pera & Pasha om samen duizend 
groene granny’s te haken. Hij vertelde 
er nog niet bij wat het doel was, maar 
de reactie was overweldigend. Binnen 
een week kwamen er al honderden 
squares binnen. “Meer dan driehon-
derd hakers en haaksters uit Nederland 
en België hebben lapjes zitten haken.
In eerste instantie gingen we uit van 
duizend vierkantjes. Maar na overleg 
met de staalbouwer, Wesley Kerklaan 

van WKS Staalbouw uit Pijnacker- 
Nootdorp, kwamen we uit op 2950 
granny’s, en die hebben we gewoon 
gekregen! Natuurlijk heb ik er zelf ook 
‘een paar’ gehaakt en met een groepje 
hakers hebben we alles aan elkaar 
gezet. Wesley maakt de contructie van 
de boom en rekent alleen de materia-
len, de arbeid doet hij voor niks.”

Goed doel
Oscar verder: “Extra mooi, omdat we 
aan de boom een actie voor Voedsel-
bank Nederland hebben gekoppeld. 
Nadat alle granny’s gehaakt waren, 
hebben we de mogelijkheid geopend 
granny’s te adopteren, voor 1 euro per 
granny. Daarnaast ga ik nog online 

veilingen organiseren, met mooie 
dozen wol en zo. De lapjes die over zijn 
doneren we aan de Stichting Kroel- 
dekens Vreewijk in Rotterdam; die 
haken dekens voor ernstig zieke  
mensen of mensen die het op een 
andere manier moeilijk hebben.” 

Versiering
Maar Oscar heeft nog meer ideeën. 
“De boom moet ook versierd worden, 
het liefst zo hysterisch mogelijk. We 
krijgen al ballen, slingers, kerstsokken 
in allerlei maten en kleuren binnen. 
Achthonderd decoraties hebben we 
nodig. Eind november gaan we de 
boom op het plein plaatsen en dan ga 
ik zelf met een hoogwerker de boven-
ste acht meter versieren. De onderste 
twee meter laten we vrij. Daar mogen 
bezoekers zelf een van hun gehaakte 
decoraties ophangen. Tie-ripjes om ze 
op te hangen zijn in onze winkel op te 
halen. Ik zit er nu al van te bibberen, 
maar het komt goed.”

Oscar de Bruijn, een van de twee eigenaars van wolwinkel 
Pera & Pasha in het Pijnackerse Emmapark, is geboren op 
Tweede Kerstdag en dat wil hij weten ook! “Ik ben gek op 
kerst en ben eigenlijk al een halfjaar van tevoren aan het  
bedenken wat ik met kerst voor leuks zou kunnen verzinnen: 
ik bedacht hoe gaaf het zou zijn als we de allergrootste  
gehaakte kerstboom van Nederland, en misschien wel van  
de wereld, hier op het Raadhuisplein zouden kunnen zetten.”

Drieduizend, groene, gehaakte granny-squares!

Het kerstthema van Pera & Pasha: 
“Samen zijn we gelijk!”

TEKST: LINDA VAANDERING     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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     De grootste gehaakte 

kerstboom  
   van Nederland op Raadhuisplein
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Oscar de Bruijn: “De boom gaan 
we ook nog versieren. Dat mag er 
van mij heel hysterisch uitzien!”



In Pijnacker-Nootdorp voelen ook heel veel mensen vanuit andere  

landen en culturen zich helemaal thuis. Zeker 109 nationaliteiten  

zijn hier vertegenwoordigd, zo deelde onze burgemeester in haar  

Nieuwjaarstoespraak begin januari 2020 mee.

Hoe vieren mensen uit andere landen 
en culturen de feest dagen?  

In het kader van het winternummer 
van dit magazine gingen we op zoek 
naar mensen van andere landen en 
culturen om te vragen hoe zij de feest-
dagen vieren en wat de verschillen zijn 
met hun eigen land. 

In de bibliotheek van Pijnacker ont-
moeten we de Surinaamse Ursila. Deze 
moeder van drie volwassen kinderen 
verzorgt bij Buurt & Zo de catering met 
haar bedrijfje Nani’s Roti. Ursila woont 
sinds haar dertiende in Nederland en 
zou echt niet meer terug willen naar 
haar land van herkomst.

Dronken kalkoen
Als ze praat over het vieren van kerst 
en de jaarwisseling daar, komen er 
steeds meer herinneringen boven. “In 
Suriname heb je geen dennenbomen 
en geen kerstbomenverkoop. Je haalt 
daar gewoon een boompje uit het 
bos of versiert een boom in eigen 
tuin. Het versieren van de boom met 

allerlei knutseltjes en frutseltjes was 
altijd een groot feest. Ook in Suriname 
is kerst een familiefeest van liefde en 
saamhorigheid. Het gaat daar wat 
minder formeel dan in Nederland, 
waar vaak heel precies wordt bepaald 
wie waar aan tafel zit. In Suriname zit 
je gewoon met je bord op schoot. Je 
viert Kerstmis in de tuin of onder de 
veranda, omdat het klimaat altijd goed 
is. In Nederland wordt alles meer van 
tevoren gepland. In Suriname heb ik 
meegemaakt dat de kalkoen die we ’s 
avonds aten ’s middags nog door de 
tuin liep te rennen. Hij werd eerst zelfs 
even dronken gevoerd. Het vlees zou 
dan malser zijn.”

Drie keer feest
Ursila heeft een Russische collega.  
Dat is Zarina, die met haar zoon Daniël 
en haar man Nadar samenwoont. 
Nadar komt uit Afghanistan. Hij is 
taxichauffeur en Zarina werkt als 
vrijwilliger bij Buurt & Zo. “Ik ben sinds 
2016 in Nederland en ben hier naar 
toe gekomen nadat ik in Moskou mijn 
man had ontmoet. Voor de viering van 
kerst en oud en nieuw ga ik normaal 
met mijn zoon terug naar mijn familie 
in Moskou, maar dit jaar gaat dat niet 
lukken vanwege corona. Dus gaan 
we gezellig in Nederland kerst vieren. 
In Rusland vieren we Kerstmis op 6 
januari. De Russisch Orthodoxe kerk 

houdt die dag aan als de geboortedag 
van Jezus. Dat maakt voor mij niet uit: 
we hebben drie keer feest, namelijk de 
Nederlandse kerst op 25 december, de 
jaarwisseling op 31 december en dan 
nog de Russische kerst op 6 januari. 
Ook in Rusland is Kerstmis een familie-
feest met veel eten en drinken. En ook 
in de Russische huiskamers hebben we 
een versierde kerstboom staan.” 

Rustig 
In het winkelcentrum van Pijnacker 
spreken we kleermaker Demir. Hij 
is van Turkse herkomst en nog niet 
zo heel lang in Nederland. “Ik vier 
Kerstmis niet echt, maar blijf dan 
rustig thuis. Ook met de jaarwisseling 
doe ik het rustig aan.” Groenteman 
Mohamed van de groentewinkel in 
Winkelcentrum Parade in Nootdorp 
is van Marokkaanse origine. Hij zegt 
dat hij de feestdagen viert zoals de 
Nederlanders dat doen. “We zetten 
een kerstboom neer en we gaan lekker 
eten met familie en vrienden.”
 
Koreaanse kerstboom
Ann is een Koreaanse die met haar 
echtgenoot Ryan en hun twee kinde-
ren naar Nederland is gekomen voor 
het werk van Ryan. Ann is organiste 
geworden in de katholieke kerk van 
Pijnacker. Ann: “Kerstmis is ook in 
Korea voor gelovigen en niet-gelovigen 
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109 nationaliteiten in Pijnacker-Nootdorp 

“ In Suriname gaat  
het wat minder  
formeel dan in 
Nederland.” 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN



Hoe vieren mensen uit andere landen 
en culturen de feest dagen?  

een gezellig familiefeest met veel eten 
en drinken én een kerstboom.” Roger 
is een Amerikaan die via IJsland, Israel 
en Frankrijk in Nederland terecht- 
gekomen is om in Oude Leede een 
B&B op te zetten. “Ik vierde heel lang 
met de familie Kerstmis met alles erop 
en eraan, maar de laatste jaren ga ik 
liever samen met mijn vriendin er een  
paar dagen tussenuit tijdens de feest-
dagen.” 

Vier keer feest
Tot slot spreken we een Duits/Russisch 
echtpaar, Kai en Lusia. Zij wonen al 
een kleine twintig jaar in Nederland en 
voelen zich op hun gemak, zeker in de 

gewoon achter in de rij aanschuiven. 
Van het kerstfeest maken we een 
combinatie van drie culturen. De kerst-
boom blijft lang staan. Minimaal tot en 
met 13 januari, want dan vieren we de 
jaarwisseling volgens de oude kalender. 
Kerst is in Rusland op 6 januari. Met 
de gewone jaarwisseling erbij en de 
Nederlands/Duitse kerst hebben we 
dus vier keer feest!”

“ Ook in Russische en Koreaanse huiskamers 
staat een kerstboom.” 
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nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker- 
Zuid. Lusia zegt: “Bepaalde gewoonten 
van de Nederlanders blijf ik bijzonder 
vinden, zoals de karigheid waarmee 
verjaardagen worden gevierd en het 
feit dat je niet even spontaan kunt 
aanwippen bij Nederlanders. Ander-
zijds vind ik het afsprakensysteem in 
bijvoorbeeld de zorg weer een verade-
ming. In Rusland moet je nog steeds 

De familie Mohammad ging ongeveer zeven jaar geleden op de vlucht voor de oorlog in Syrië en woont nu in Nootdorp. 
De feestdagen vieren ze in familieverband, met een gezellige Hollandse kerstboom en met een heerlijk feestmaal.



Vier jaar geleden was er bij de PLUS aan de Nootdorpseweg in Pijnacker 

een fijne, inpandige verbouwing en nu was het tijd voor het grovere werk. 

De voorgevel wordt compleet vernieuwd en de achterhaalde lift wordt 

vervangen door een rollerbaan waarmee de klanten met hun kar vanuit 

de winkel naar het parkeerdak kunnen, vice versa. Het is een enorme stap 

voorwaarts waar eigenaar Sabine Zondag heel blij mee is. 

‘ PLUS Sabine Zondag’  
dé supermarkt  
van de toekomst

Tijdens de verbouwing draait de winkel 
gewoon door en dat kan ook prima. Er 
is een extra wandje geplaatst zodat je 
binnen helemaal niet merkt dat er buiten 
een grote verbouwing gaande is. Week 
50 is een heilig getal bijna voor Sabine: 
dan moet het totale project klaar zijn 
en dat lijkt te gaan lukken. 

Ups en downs
“Zo’n groot project heeft natuurlijk 
altijd de nodige ups en downs. Vaak zit 

het mee en soms zit het tegen, maar 
aannemer Van der Fliert is heel flexibel 
en kan heel goed inspelen op verande-
rende omstandigheden. We zien dat 
door de verbouwing wel wat klanten 
nu elders hun boodschappen doen. 
Natuurlijk hopen we dat ze straks 
allemaal terugkomen en meer dan 
dat, namelijk dat we juist extra klanten 
weten te verleiden om te kiezen voor 
alle lokale heerlijkheden die we in huis 
hebben.”

Lokaal samen
Sabine Zondag is echt van de samen-
werking. Ze zoekt voortdurend samen-
werkingsverbanden met ambachtelijk 
werkende lokale specialisten: bakkerij 
Rijnbeek, de aardbeienspecialist van 
de Hoogseweg, een bloemenspecialist 
en ook diverse andere lokale groente- 
en fruitleveranciers. Daar komen er 
nog verschillende bij. Heel blij is  
Sabine met de samenwerking met 
Hoeve Biesland die onder meer brood, 
groente/fruit en ‘natuurlijk Delfgauws 
vlees’ gaat leveren. Iets minder lokaal 
is de Leonidascorner die in week 50 
wordt verwacht. De liefhebbers van 
kwaliteitsbonbons kunnen niet  
wachten. 
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Dé supermarkt van de toekomst

“ We gaan samen- 
werken met  
Hoeve Biesland  
en Leonidas!”

Een prachtige rollerbaan tussen de winkel en het parkeerdak vervangt de oude lift. 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN



‘ PLUS Sabine Zondag’  
dé supermarkt  
van de toekomst

Zo is PLUS Sabine Zondag voortdurend 
aan het doorontwikkelen. Stilstand is 
achteruitgang bij Sabine die nu dertig 
lentes jong is en ervan uit gaat dat ze 
nog dertig lentes actief blijft in haar  
eigen zaak. Ze geniet iedere dag van 
het ondernemerschap, de samenwer-
king met partners, de inzet en betrok-
kenheid van de medewerkers en de 
vele contacten met blije en tevreden 
klanten. 

Briefje
“Ik kreeg van de week een handge-
schreven briefje van een oudere klant 
die vanwege het aangepaste corona- 
uurtje de winkel weer in durft. Het  
kabinet wilde de ouderen om zeven uur 
’s morgens boodschappen laten doen. 
Dat is toch geen tijd voor die mensen. 
Wij hebben een speciaal uurtje tussen 
tien en elf en tussen twee en drie. Dat 
zijn relatief rustige uren. En natuurlijk is 
iedereen dan welkom.”Terug naar de 
vernieuwing en de ontwikkeling. Sinds 
kort maakt chef-kok Jan uit Delft in de 
winkel - beter gezegd in De Keuken 
van Pijnacker  - alle mogelijke verse 
maaltijden klaar. Alles op basis van verse 
en eerlijke kwaliteitsingrediënten. In 

de clubs meedelen in de winst. Allemaal 
voorbeelden van lokale samenwerking.  

Voorraadlabeling 
De grote verbouwing valt op, maar er 
zijn in de winkel zelf ook vernieuwingen 
die wellicht wat minder opvallen. Zo 
is het kassapark geheel vernieuwd 
en voorzien van de nieuwste zelf-
scanfuncties. Een ander dingetje dat 
de klant niet meteen ziet, maar wel 
voordeel van heeft, dat is de ‘digitale 
voorraadlabeling’. De 700 prijskaartjes 
die iedere week vervangen moesten 
worden, zijn gedigitaliseerd zodat de 
kassabon geen foutjes meer kan ver-
tonen. Sabine tot slot: “Vernieuwen en 
verbeteren doen we om zelf prettiger 
te werken maar meer nog om de klant 
zo goed mogelijk van dienst te zijn, in 
alle opzichten. Als ik zie dat de klanten 
lopen te glunderen in de winkel en 
plezierig boodschappen doen, dan 
glunder ik minimaal even hard mee!” 

Legendarisch zijn de lokale plaatjesacties. 
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dezelfde lijn wil de PLUS meer werk 
maken van ‘gezond en gemakkelijk’. 
Tapasgerechten, sushi, borrelplanken 
en in het eerste kwartaal van 2021 ook 
verse broodjes met alles erop en eraan. 

Kinderen
De supermarkt van de toekomst die 
PLUS wil zijn, richt zich ook op de kin-
deren die met hun ouders boodschap-
pen komen doen. Zij willen het ook 
gezellig hebben en dus komen er leuke 
speelvoorzieningen en kinderwinkel-
wagentjes met digitale voorzieningen. 
Uiteraard gaat Sabine Zondag straks 
ook weer allerlei lokale acties opzetten 
in samenspraak met het lokale sport- 
en verenigingsleven. In haar kantoor 
staat nog één exemplaar van Mono-
poly Pijnacker, een lokaal monopolie-
spel dat de lokale PLUS enkele jaren 
geleden heeft ontwikkeld. Legenda-
risch zijn ook de plaatjesacties van de 
plaatselijke sportverenigingen waarbij 

Sabine Zondag zegt dat de verbouwing van de supermarkt in week 50 helemaal klaar moet zijn. 



Een eigen onderneming runnen naast een vaste baan? Marijn Diepens uit 

Pijnacker doet het. 32 uur per week werkt hij in loondienst en minstens  

zoveel uren stopt de 25-jarige in zijn online mediaproductiebedrijf I Am  

Creations. Onlangs bracht hij op creatieve wijze onze gemeente in beeld. 

Hoe kom je als startende ondernemer aan opdrachten? En wanneer waag  

je de sprong in het diepe door fulltime voor je passie te gaan? 

Marijn runt I Am Creations samen met 
studievriend Mike Delwel. “Toevallig 
werkten we allebei als dj. Het hebben 
van een eigen bedrijf was dus niet 
helemaal nieuw voor ons. Tijdens onze 
studie Media Entertainment Manage-
ment aan de Hogeschool Inholland 
Rotterdam begonnen we met radio 
maken, daarna kwam video.” De man-
nen merkten dat ze meer creatieve 
voldoening haalden uit videografie dan 
dj-en en besloten samen I Am Creations 
op te richten. “We hadden geen 
portfolio”, aldus Marijn. “Hoe trek je 
dan iemand over de streep om met jou 
te gaan werken? Dat was in het begin 
best lastig!” 

Gezicht laten zien 
Hogeschool Inholland Rotterdam ver-
trouwde de organisatie van het groot-
se 100Dagenfeest toe aan de toen nog 
studenten. “Wij verzorgden alles: het 
regelen van artiesten, social media, 
videografie en fotografie. Via de oplei-
ding kenden we natuurlijk veel mensen 
die ons konden helpen. Inholland was 
erg tevreden. Uiteindelijk hebben we 
het feest een aantal jaar vanuit de 
studie georganiseerd. Op een gegeven 
moment konden we er geld voor gaan 
vragen. Na deze opdracht zijn we ons 
portfolio verder gaan uitbouwen. Wat 
voor ons heel goed werkte, was je ge-
zicht ergens laten zien. Je kan ons altijd 
wel vinden op borrels en netwerkbij-
eenkomsten.”  

Filmen op landingsbaan 
Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp 
heeft Marijn een promotievideo 
gemaakt. “Via via hadden wij werk 
van Marijn gezien”, vertelt Olga Toet, 
Citymarketeer bij de gemeente. “We 
vinden het altijd leuk om jonge onder-
nemers uit Pijnacker-Nootdorp een 
kans te geven om hun werk te laten 
zien.” Marijn is zeer trots op het eindre-
sultaat en laat het filmpje zien. “Vooral 

het eerste filmshot – waarbij het beeld 
uit de telefoon komt en je de molen 
ziet – vind ik heel tof geworden.  We 
wilden in beeld brengen dat je vanuit 
Pijnacker-Nootdorp natuurlijk overal 
zo bent, ook op het vliegveld. Daarom 
hebben we shots gemaakt bij Rotter-
dam The Hague Airport. Dat was leuk 
om mee te maken. Je filmt natuurlijk 
niet elke dag op een landingsbaan!” 
 
Fulltime? 
Marijn: “Officieel werken Mike en ik nu 
nog voor een baas erbij. Ik werk 32 uur 
per week voor een verkeersadviesbu-
reau, waar ik onder andere livestreams 
verzorg. Voor I Am Creations zijn we 
zeker drie à vier volle werkdagen per 
week bezig. We hebben allebei een 
koophuis. Dan is het best een stap om 
de switch naar fulltime ondernemen te 
maken. Maar het moet binnenkort ge-
beuren als we willen groeien. Gelukkig 
steunt mijn werkgever me volledig!” 

 Videografie

Jonge ondernemers brengen  
Pijnacker-Nootdorp in beeld 
  

“ Hoe trek je iemand over de streep om 
met jou te gaan werken?” 

TEKST: ELISE MOOIJMAN    FOTO: REMCO VAN VONDELEN

Marijn (l) is vier jaar geleden samen 
met studievriend Mike een online 
mediaproductiebedrijf begonnen. 

Nieuwsgierig geworden naar  
de video die I Am Creations 
heeft gemaakt voor Pijnacker- 
Nootdorp? Neem snel een kijkje 
op natuurlijkpn.nl.
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De medewerkers van WVK Makelaars Nootdorp helpen je graag bij kopen en verkopen. Vlnr: Jim Loggers,  
Irma van Spronsen (RM/RT), Claudia Evers en Dirjam de Vreugd.

WVK Makelaars vierde afgelopen zomer dat het kantoor alweer 12,5 jaar 

gevestigd is in Nootdorp. Vanuit het hart van het dorp op het adres  

Dorpsstraat 52 staat een team van enthousiaste specialisten voor je klaar. 

“De gemeente en de regio kennen we goed. We zetten ons voor de volle 

100% in om woonwensen waar te maken”, laat Irma van Spronsen weten.

“We zijn geworteld in de Pijnacker-Nootdorpse samen- 
leving”, vervolgt Irma (NVM Register Makelaar/Taxateur en 
vestigingsmanager). “Voor zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw en bedrijfsmatig onroerend goed vonden veel mensen 
de weg naar ons. Ook voor professionele taxaties. Het is 
boeiend en uitdagend om het in ons gestelde vertrouwen 
van mensen waar te maken. Fijn hun huis te mogen verko-
pen en de begeleiding te verzorgen bij de aankoop van een 
nieuwe woning. Een tevreden klant is uiteraard ook een 
tevreden makelaar. De hoge cijfers in de reviews spreken 
voor zich.”

Team Nootdorp
In Nootdorp zul je naast Irma ook contact hebben met de 
officemanagers Dirjam de Vreugd of Claudia Evers. Nieuw-
komer is Jim Loggers. Hij werkt sinds een maand bij WVK 

Makelaars als assistent makelaar in opleiding: “Mijn ambitie 
is uiteraard makelaar te worden. Bij WVK hoop ik ervaring op 
te doen ‘in het vak’. Ik merk nu al dat ik de afgelopen maand 
veel geleerd heb. Een leuk en actief team met behulpzame 
collega’s.”

Ontzorgen
Wat is de kracht van WVK Makelaars? Irma en Jim: “Van alle 
markten thuis. Vakbekwaam. Kennis van de gemeente en de 
regio waar we zelf in wonen. Een laagdrempelig kantoor met 
een team van deskundigen en een groot netwerk. Ontzorgen 
is een belangrijk thema, evenals begeleiden vanaf de eerste 
kennismaking tot en met een uiteindelijke koop of verkoop. 
Door de korte lijnen op het kantoor kennen we elkaars werk 
en kunnen we snel schakelen. Een tevreden en blije klant, 
dat is in ons werk het mooiste wat er bestaat.”

WVK Makelaars Nootdorp

“  Ons uitgangspunt is het  
ontzorgen van klanten!”
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Voor de keuken 
om je leven 

Laan van Ambacht 13

2631 RJ Nootdorp

015 310 15 69

info@keukenstudiopaul.nl

www.keukenstudiopaul.nl

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. 
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