
M A G A Z I N E

NPN-magazine van, door en voor PN’ers  ZOMER 2021
PIJNACKER - NOOTDORP

Buiten valt  
 voor jong en  
 oud altijd wat  
te beleven

Touwtrekkende 
 zussen staan hun 
 mannetje met 
zachte handen

Skeeleren  
 onder jongeren  
 steeds meer  
in trek



 3 Voorwoord

 4  Nurlaila Karim: bruisend, enthousiast 
familiemens

 6 Buiten valt altijd wat te beleven!

 8 Gezellig spelen en picknicken

 10  Biodiversiteit dringt door in nerven en 
haarvaten

 12 Iedereen wordt vrolijk van ijs!

 15 Zorgkwekerij Bloei

 16 Molen Windlust

18  De magie van film en tv  

20   Jonge onderneemster met  
eigen kraamzorgbedrijf

21  De AED redt levens!

 22  Toerclub en Dikke Banden Race  
als startpunt voor Demi en Daniek

24  Deta-Air heeft het gas er op… 

26   Wethouder Peter Hennevanger over  
ontwikkeling Integrale Kindcentra   

28  Wonen in een monument

30   Skeeleren onder jongeren steeds  
meer in trek

32  Veelzijdige  bedrijvigheid op  het Delfpark

34   Touwtrekkende zussen met  
zachte handjes

36    Wijkverenigingen zorgen voor binding  
en belangenbehartiging

38  Zwerfvuilrapen in je buurt

Inhoud

2 NatuurlijkPN.nl

4 6

16

8

20 22
28 30

34 38



NatuurlijkPN.nl 3

COLOFON
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp  
magazine
Zomer 2021

Redactieteam:
Elise Mooijman, Jessica Davilar, Linda 
Vaandering, Monique van de Sande,  
Ron Labordus en Sjaak Oudshoorn

Eindredactie:
Edith Musch, Olga Toet, Ron Labordus, 
en Mike Antonisse

Fotografie:
Remco van Vondelen en  
Victor van Leeuwen 

Vormgeving:
Theo Design

Drukwerk:
Impressed Print & Sign

Oplage: 
22.000 magazines exemplaren

Verspreiding:
Het magazine wordt gratis huis-aan-huis 
bezorgd op alle huisadressen in de gemeen-
te Pijnacker-Nootdorp en op diverse centra-
le plekken in Pijnacker-Nootdorp. Natuurlijk 
mag je een exemplaar meenemen.

Meedoen of adverteren?
Wil jij in de schijnwerpers staan met jouw 
verhaal, organisatie, bedrijf of event in de 
volgende editie? Laat het ons dan weten 
via info@natuurlijkpn.nl. 

Disclaimer: 
Dit magazine is een uitgave van citymar- 
keting Pijnacker-Nootdorp, juni 2021. Het 
is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Ondanks deze zorgvuldig-
heid kunnen aan de inhoud geen rechten 
worden ontleend.

 www.natuurlijkpn.nl 

 www.instagram.nl/natuurlijkpn

 www.facebook.com/natuurlijkpn 

Op naar de toekomst dus. Wethouder Peter Hennevanger 
vertelt in deze uitgave over de Integrale Kindcentra die in  
de drie kernen van onze gemeente worden ontwikkeld.  
Belangrijk voor onze jeugd. Kinderen in de leeftijd van  
0 tot en met 12 jaar krijgen door de intensieve samenwerking  
van gemeente, kinderopvang en basisscholen optimale  
kansen om zich te ontwikkelen, waarbij eventuele problemen 
vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk worden 
opgelost. Kinderen op zo’n manier een fijne en veilige  
toekomstgerichte tijd bezorgen, dat is het streven.

Voor jong en ouder
In deze uitgave nog meer jeugdigs. Bijvoorbeeld een artikel 
over jeugdige talentvolle wielrensters uit onze gemeente, 
een artikel over jeugdtrainingen skeeleren op de professio-
nele baan achter de molen en een over de skatebaan voor 
jongeren in Delfgauw. De allerjongsten (en hun ouders!) 
verrassen we met een dubbele pagina over aantrekkelijke 

speeltuinen in Pijnacker-Nootdorp. Verder een boeiend 
artikel over een kraamverpleegkundige en haar werk.

Voor ‘ouderen’ zijn deze jongeren gerelateerde artikelen 
uiteraard ook boeiend genoeg. Maar wat dacht je van de 
volgende artikelen? Nog een greep uit dit zomernummer: 
molen Windlust, PN-ers in de media, vergroening van onze 
gemeente, nieuwe bedrijven, reddingbrengende AED en 
wijkverenigingen. En tot slot … waar koop je een lekker ijsje? 
Dat is genieten in deze gemeente. Een gemeente om trots  
op te zijn of op te worden. Wij wensen je veel lees- en  
kijkplezier. 

Namens alle medewerkers.
Ron Labordus (eindredacteur) 

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: 

‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’ Dat 

straalt deze zomeruitgave van Natuurlijk 

Pijnacker – Nootdorp uit. Veel aandacht voor 

jeugd en voor de toekomst. Overigens: voor 

ons allen geldt dat er gelukkig weer toekomst 

is. Er is licht aan het einde van de akelige 

Covid-tunnel. Gelukkig. Laten we hopen dat al 

die ellende nu voorbij is. Laten we hopen dat 

ons verder verdriet bespaard blijft, zoals velen 

van ons dat helaas hebben mee moet maken. 

Voorwoord

Wie de jeugd heeft ...



“ In Pijnacker ben ik  
uit de hectiek.  
Ik voel me hier heerlijk!”

Sinds anderhalf jaar woont Nurlaila 
met haar drie kinderen Jay (18),  
Gaia (17) en Julia (11) in een sfeervolle  
woning in Pijnacker vlakbij de Groen-
zoom. “Ik vind het heerlijk hier. We 
zitten lekker centraal. In een kwartier-
tje zitten de kinderen met de Rand- 
stadrail op school in Rotterdam. Ideaal! 
Ik denk dat ik hier een hele tijd blijf 
wonen. Ik heb op plekken gewoond 
met veel reuring, zoals de Amsterdam-
se Pijp en hartje Rotterdam, maar was 
bij mijn broer aan het oppassen toen ik  
besefte: ik wil hier helemaal niet weg! 
Toevallig stond er in dezelfde straat 
een woning leeg en een maand later 
had ik de sleutel. Met onze labrador 
Floortje liep ik vaak in de Groenzoom. 
Nu loop ik er hard om fit te blijven. Ook 

de Dobbeplas met het hondenbos is 
voor mij bekend terrein, want ik heb 
zes jaar op Ypenburg gewoond.”

Indonesische roots
“Mensen denken altijd dat ik een  
Marokkaanse achtergrond heb, maar 
dat is niet zo. Mijn vader komt uit Suma-
tra, Indonesië, en werkte als chef-kok. 
Mijn moeder is Surinaams. Zij hebben  
elkaar op Scheveningen ontmoet. Toen 
zij in Nederland kwamen wonen heeft 
mijn vaders familie de voornaam van 
mijn opa aangenomen: Karim. Mijn 
vaders naam is Robbani. Als ik in  
Indonesië zou wonen zou ik Nurlaila 
Robbani heten, dochter van Robbani. Ik 
ben er als jong meisje geweest en spreek 
ook Bahasa (= Indonesisch).”

Familie
Opgegroeid in de Van Ostadelaan in 
Rijswijk, bracht Nurlaila veel tijd door 
in Delft en op Scheveningen: “Ik speel-
de voor het Centraal Station viool om 
geld te verdienen voor in de school-
kantine en zong op de boulevard. 

Ook heb ik in het Kurhaus gewerkt. 
Vanaf mijn 17e zat ik in verschillende 
bandjes, maar ben gaandeweg de lol in 
muziek maken kwijtgeraakt. Gelukkig 
heb ik dat nu weer teruggevonden. 
In onze tuin hebben wij een studio 
waar ook de kinderen muziek maken. 
Gaia heeft onlangs zelfs een eigen 
videoclip gemaakt. Met Julia, die bij de 
Lucia Marthas dansacademie zit, heb 
ik samen op het podium gestaan bij 
On your Feet. Dat was zó bijzonder. Ik 
speelde de moeder van Gloria Estefan 
en zij de jonge versie van Gloria. In 
onze eerste scene moest ik haar uit-
foeteren en dat vond ik heel erg om te 
doen, dat ging zo tegen mijn moeder-
gevoel in.”

Coaching
“Ik had nooit last van mijn stem. Maar 
twee jaar geleden tijdens de musical 
Mamma Mia is het me overkomen.  
Ik had hectische jaren in het theater 
achter de rug, een scheiding, een  
operatie en mijn vader was overleden. 

Nurlaila Karim: bruisend, enthousiast familiemens

Ze schitterde in grote musicals als Miss Saigon, Rent, Les Miserables,  

Sister Act en On your Feet. Speelde hoofdrollen in The Wiz, Mamma Mia, 

The Bodyguard en recentelijk in Tina Turner. Musicalster, zangeres,  

schrijfster en coach Nurlaila Karim geniet intens van haar gezin en familie. 

Zo woont ze in dezelfde straat als haar broer met zijn gezin. Zwemmen in zee, 

dansen en schrijven hebben haar door de coronaperiode geholpen, die zij als 

gevoelsmens pittig vond: ”Niemand kan toch een jaar zonder knuffelen?”

TEKST: JESSICA DAVILAR    FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“ Mensen kunnen  
wel weer wat vrolijk-
heid gebruiken.”



“ In Pijnacker ben ik  
uit de hectiek.  
Ik voel me hier heerlijk!”

Nurlaila Karim: bruisend, enthousiast familiemens

 Ik dacht: het enige waar ik op kan 
vertrouwen verlaat me nu. Ik heb 
moeten leren accepteren om anders 
te zingen, een keer niet te knallen, 
dat vond ik heel heftig. In de jaren 
ervoor had ik de basis- en mastercoach 
opleiding Neurolinguïstisch Program-
meren (NLP) gevolgd en vervolgens 
mijn eigen coachingsmethode voor 
zingen ontwikkeld. Wij zijn destijds als 
het ware van straat geplukt en zongen 
vanuit ons hart, nu moet alles perfect 
maar hoor je soms geen ziel. Op de 
Markt in Nootdorp heb ik een jaar 

mijn eigen coachingspraktijk gehad, 
maar door corona kwam dat niet echt 
van de grond. Nu ga ik in Rotterdam 
samenwerken om startende onderne-
mers te coachen met daarnaast 1-op-1 
zangcoaching op locatie.“

Toekomstplannen
“Ik wil weer gaan optreden met een 
band! Classics en jaren 80 muziek, 
maar in een ander jasje, akoestisch. 
Het moet licht en vrolijk zijn, want ik 
denk dat mensen daar behoefte aan 
hebben. Easy listening met af en toe 

Nurlaila Karim: “Ik wil weer gaan optreden met een band! Classics en jaren 80 muziek, maar in een ander jasje.”

Wist je dat als je haar nieuwste 
kinderboek bestelt Nurlaila het 
persoonlijk bij je komt afleveren 
en een liedje zingt? Kijk voor 
info op www.nurlailakarim.nl.

een dansje. Ook heb ik mijn tweede 
kinderboek geschreven: Een koning 
poept niet! Daar wil ik een kinder- 
musical van maken. En misschien gaan 
we weer spelen met Tina Turner de 
musical!”

“ Ik wil graag bereiken 
dat mensen zingen hoe 
ze zelf zijn.”
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Wanneer is de veertienjarige Jaiden niet buiten te vinden? Een goede 
vraag, want met hobby’s als skateboarden, stuntsteppen, golfsurfen 
en tennissen lukt dat vaak genoeg!

Tennis Vereniging Pijnacker. Ook ben 
ik toen voor de tweede keer naar het 
surfkamp op Scheveningen geweest, 
echt superleuk. Sindsdien surf ik 
het hele jaar door, zelfs in de winter. 
Omdat ik graag mijn techniek wil 
verbeteren en voor de gezelligheid, ga 
ik ook dit jaar weer. Als er niet de juiste 
golven zijn om te kunnen surfen,  
houden we op een surfskateboard 
onze techniek bij. Daardoor heb ik leren 
skateboarden, wat ik dicht bij huis 
vooral doe op de skateboardbaan  
in Berkel en Rodenrijs. De baan in  
Pijnacker is vanwege grind in de  
ondergrond niet zo fijn voor skateboar-

De boot op de oprit naast de voordeur 
zegt genoeg: hier woont een familie 
die van actie houdt! Met vader Tim, 
moeder Sabina en zusje Noa geniet 
Jaiden geregeld van een dagje op het 
water. Met of zonder zwemband of 
waterskies achter de boot. 

Skateboarden en steppen
“Na school, in de weekenden en tijdens 
vakanties sportief buiten zijn is leuk”, 
zegt Jaiden, 2VWO leerling van het 
Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. 
“Binnen zitten is niks voor mij. Ik heb 
zo’n acht jaar gevoetbald, maar afge-
lopen zomer ben ik lid geworden bij 

ders, je trilt hard en wordt afgeremd in 
de baan. Met vrienden kom ik daar wel 
om te stuntsteppen. Voor het long-
boarden zijn de fietspaden rondom 
Pijnacker fijn.”
 
Trucs oefenen
“Tijdens het surfen en skateboarden 
ben ik echt in mijn eigen wereld. Ik 
ben soms zo geconcentreerd dat ik 
niet eens de uitleg van de instructeur 
hoor. Het leukste is om nieuwe trucs 
te oefenen. Dit doe ik het liefst met 
andere skateboarders, want het is fijn 
om van anderen te leren. Via YouTube 
video’s leer ik ook. Als je bang bent om 
te vallen, moet je hier niet aan gaan 
beginnen. Zelf ben ik één keer hard 
op mijn schouder, arm en pols beland 
door een verkeerde beweging.“

Buiten op trampoline
“Tweemaal moest ik in quarantaine 
wegens een mogelijke coronabesmet-
ting, dat vond ik erg saai. Ik miste het 
buiten zijn, maar gelukkig hebben 
we een trampoline in de tuin, kan ik 
met onze hond spelen of de papegaai, 
kippen en kuikens verzorgen. Gamen 
doe ik ook, maar dat is altijd hetzelfde 
en buiten gebeurt er altijd wel iets  
onverwachts. Ik kan het andere kinde-
ren echt aanraden!”

Buiten is fun! 
“ Buiten valt altijd 

wat te beleven!”

TEKST: JESSICA DAVILAR               FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“ Buiten gebeurt altijd 
wel iets onverwachts!”
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Gezellig spelen
en picknicken

Dagje uit dichtbij huis 



Ook dichtbij huis kun je een vakantiebeleving ervaren. Lekker op de fiets van 
speeltuin naar speeltuin met tussendoor een fitness parcours en natuurlijk 
gezellig samen picknicken in het groen! 
 

Wist je dat er in Pijnacker-Nootdorp 
wel 184 speeltuintjes voor onze jongste 
inwonertjes zijn, maar dat ook de wat 
oudere jeugd niet is vergeten? Voor 
hen (en hun ouders) zijn op verschil-
lende plekken sportieve parcoursen. 
Dus waarom niet een dagje deze leuke 
plekken ontdekken en dat combineren 
met een gezellige picknick? Natuurlijk 
Pijnacker-Nootdorp ging alvast op stap 
ter inspiratie. Ga je mee?

Rondje spelen
We beginnen ons rondje naast de 
vliegtoren op het voormalig vliegveld 
Ypenburg, waar ooit grote vliegfeesten 
werden georganiseerd. Daar vind je 
een sportveld waar je kunt basket-
ballen en voetballen. Na gezellig een 
wedstrijdje te hebben gebasketbald 
(ouders tegen kinderen natuurlijk), 

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

gaan we verder naar de speeltuintjes 
in de naast elkaar gelegen Soester-
berghof, Woensdrechthof en Gilze 
Rijenhof. In de bocht bij de Zustershof 
vinden we alweer een leuk klimtoestel. 
En heb je het verstopte speelplekje bij 
de Droppinghof al ontdekt? Daarna 
nemen we een kijkje bij de Operatie 
Mannahof en gaan we door richting 
de Turfakker en het Trapveld, daar is 
lekker veel ruimte om met een bal te 
spelen. Via de Wolverlei komen we 
bij het strand van de Dobbeplas, wie 
kent het niet? Tijd voor een heerlijke 
picknick en natuurlijk voor plezier in 
de waterspeeltuin. We fietsen terug 
over het vernieuwde fietspad naast de 
Dobbeplas richting de Dwarskade. Een 
heerlijk landelijk stukje. Let wel op bij 
de werkzaamheden over het bruggetje 
bij het Bieslandse bos, even afstappen 

dus. Via het terrein van Ipse komen we 
bij de Dokter Bakkerenlaan waar een 
stoer speelkasteel op je staat te wach-
ten. Daarna is de Friendshiplaan nog 
maar een klein stukje. Je kan hier lekker 
van de glijbaan of op de houten wip of 
schommel, zo hoog je kan! En dan zijn 
we alweer terug bij het basketbalveldje 
bij de vliegtoren. Leuke (mid)dagje 
gehad?

Speelplekken zoeken
Wist je al dat er in het Bieslandse  
Bos een fitnessparcours ligt, net als  
bij Park Tolhek, de Zijdeweg en aan  
de Oude Leedeweg in Pijnacker? Op  
www.playadvisor.co zijn alle speelplek-
ken in Pijnacker-Nootdorp te vinden. 
Je kunt sorteren op soort speelplek 
(bijvoorbeeld speeltuin of fitness par-
cours) of plaats (Pijnacker, Nootdorp, 
Delfgauw). Of zoek de pingpongtafels 
eens op, dat is weer eens iets anders. 
Vergeet niet de batjes en pingpong- 
balletjes in de fietstas te stoppen!
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Dagje uit dichtbij huis 

Zoek een sportieve 
route uit.Speeltuinen 

route Nootdorp
Speeltuinen 
route Pijnacker



Biodiversiteit  
       dringt door in nerven  
en haarvaten 

Het bijvriendelijke Pijnacker-Nootdorp 
heeft biodiversiteit hoog op de agenda 
gezet. Er kan geen plan voor een weg 
of een woonwijk worden opgesteld of 
biodiversiteit speelt een prominente 
rol. Wethouder Peter Hennevanger, 
onder meer verantwoordelijk voor de 
portefeuille natuur en dierenwelzijn, 
noemt daarbij de aanleg van de Kom-

kommerweg in Pijnacker-West en de 
Zijdeweg in Pijnacker-Oost. “Je zou dit 
ook kunnen zien als ecologische stro-
ken van bloemen- en kruidenvelden 
waar een weg doorheen loopt. Ook 
bij de bouw van nieuwe wijken zoals 
De Scheg en Tuindershof wordt bij de 
opzet en inrichting volop ingespeeld 
op een inrichting met een veelheid aan 

planten, in combinatie met maatrege-
len voor natuurlijk wateropvang.”

Overal
Peter Hennevanger doet zijn verhaal 
mede namens zijn collega’s Ilona  
Jense, Frank van Kuppeveld en  
Marieke van Bijnen. “Je ziet dat bio-
diversiteit overal in terugkomt. Ilona 
is bezig met de renovatie van de wijk 
Klapwijk die klimaatadaptief gaat 
worden met slimme oplossingen voor 
wateropvang. Frank van Kuppeveld is 
bezig met nieuwe woonwijken waar 
bijvoorbeeld wadi’s worden aangelegd 
voor natuurlijke wateropvang en  

Biodiversiteit is broodnodig voor de bij, de burger en al die andere soorten  

in onze dieren- en plantenwereld. Het totaal van de soorten is een samen- 

hangende keten waarin ieder schakeltje van belang is. Het leven op aarde is een 

toneelstuk met miljoenen rollen waarin ook de kleinste figurant van belang is. 

Op veel plekken in onze geïndustrialiseerde en versteende wereld is de natuur 

afwezig of te eenzijdig, zodat heel veel soorten ten onder dreigen te gaan.  

Dieren- en plantensoorten hebben elkaar allemaal nodig.  

Pijnacker-Nootdorp natuurlijk
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In de Zuidpolder van Delfgauw gaat een vogelkerngebied van ruim honderd hectare voor veel biodiversiteit zorgen. 

Weidevogels hebben behoefte aan rust 
en een overzienbare horizon.



Pijnacker-Nootdorp natuurlijk

Je ziet dat bio- 
diversiteit overal  
in terugkomt. 
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Ook in je eigen tuin kun je een grote bijdrage leveren. Door met veel verschillende 
bloeiende planten te werken maar ook door gewoon het blad niet op te ruimen.

–berging. Marieke van Bijnen is verant-
woordelijk voor het afvalbeleid. Dat 
speelt er ook een rol in. We kunnen nog 
zulke mooie kruiden- en bloemenvelden 
aanleggen, als ze vol liggen met zwerfvuil 
schieten we ons doel voorbij.”

Op afstand 
De wethouder wordt bij zijn verhaal op 
afstand ondersteund door Monique 
Wibier en Sieward Tichelaar, beleids-
ambtenaren, voor het volop inpassen 
van ecologie en groen bij ruimtelijke 
plannen. Het gaat hierbij niet alleen 
om grote plannen voor grote gebieden 
zoals de Groenzoom, het Balijbos, het 
Bieslandse Bos en het geplande 110 
hectare grote weidevogelkerngebied 
in de Zuidpolder tussen Oude Leede en 
Delfgauw. 
Nee, het gaat ook om onze eigen 
voor- en achtertuin waar we van alles 
kunnen doen om het voor plant en dier 
veel aantrekkelijker te maken. “Alleen 
al door in het najaar het blad niet op 
te ruimen maar te laten liggen, zodat 
insecten en allerlei andere dieren er een 
plekje kunnen vinden”, zegt Monique 
Wibier. 

Tuininrichting 
Een tuinrichting met zo veel moge-
lijk verschillende planten, kruiden en 
bloemen die op verschillende tijden in 
het jaar bloeien, draagt veel meer bij 
aan het ontwikkelen van biodiversiteit 
dan een inrichting met stenen  en gras. 
Daar wordt bijna geen vogel of insect 
vrolijk van. Onder meer via de Operatie 
Steenbreek – tegel weg plant er in – 
stimuleert de gemeente mensen om 
ook in hun eigen tuin terug te gaan naar 
de natuur met zijn veelzijdigheid en 
variatie. Hennevanger en zijn medewer-
kers hebben hoge verwachtingen van 
het genoemde ‘weidevogelkerngebied’ 
in de Zuidpolder. Gemeente, provincie 
en Staatsbosbeheer hebben samen al 
rond de honderd hectare in bezit. Zij 
proberen samen met het hoogheem-
raadschap Delfland en met de andere 
eigenaren goede afspraken te maken 
over een hogere waterstand, later  
maaien en de grond verarmen. 

Raaigras
De bedoeling is dat het overheersende 
huidige raaigras gaandeweg gezelschap 
krijgt van tientallen andere grassoorten 
en veelheid aan bloeiende planten en 

kruiden. Het doel is dat weidevogels 
zoals de grutto – onze nationale 
weidevogel – kansen krijgen om terug 
te keren. “In de jaren negentig hadden 
we nog honderd broedparen in deze 
omgeving nu hooguit nog twintig”, 
zegt Sieward Tichelaar. Peter Henne-
vanger vult aan dat weidevogels vooral 
behoefte hebben aan rust en een over-
zichtelijke horizon. Dus geen wandel- 
en fietspaden in het gebied maar er 
omheen. En zo weinig mogelijk hoge 
bomen, maar vlak weiland waar het 
gras zo laat mogelijk wordt gemaaid. 

Klepelen 
Ook qua bermbeheer zijn er nog 
stappen te zetten. Het zogenoemde 
‘klepelen’ is ook volgens natuurbe-
schermers uit den boze. Klepelen is het 
machinaal maaien en fijnmalen van 
ruige begroeiing. Het maakt letterlijk 
alles kapot en omdat het kapot gekle-
pelde groen blijft liggen, verarmt de 
grond ook niet. Slim en laat maaien is 

dus veel beter. Peter Hennevanger zegt 
er wel bij dat verkeersveiligheid ook 
een criterium is: zodra kruisingen on-
overzichtelijk worden door hoog gras, 
zal er toch gemaaid moeten worden. 
Tot slot wijst hij nog op het belang van 
natuuronderwijs op de scholen die 
volop samenwerken met natuurcen-
trum De Papaver terwijl ook bioboeren 
als Dirk Gravesteijn schoolklassen 
ontvangen. “Als de natuur bij onze 
kinderen echt gaat leven, dan gaan we 
pas echt stappen zetten”, aldus Peter 
Hennevanger die ook onderwijs in zijn 
‘vakkenpakket’ heeft! 



Jong en oud geniet van een ijsje op zijn tijd. Of het nou voor een speciale  

gelegenheid is of tussendoor voor de gezelligheid. Dat is de conclusie van drie 

ijssalons in Nootdorp. Deze zomer staan hun deuren weer wagenwijd open!

“ Iedereen wordt  
vrolijk van ijs!”
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Heerlijk zomers genieten

TEKST: JESSICA DAVILAR     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

John Vonk  
van IJssalon l’Arcobaleno

“Sinds 24 jaar zitten wij in ons sfeervolle pand in de 
Dorpsstraat. In al die jaren hebben wij een trouwe 

klantenkring opgebouwd. Waar eerst ouders 
met hun kinderen voor een ijsje kwamen,          
komen die kinderen nu met hún kinderen. Er 
zijn inmiddels zelfs drie echte ijssalon L’Arcoba-

leno baby’s van twee medewerkers die elkaar in 
onze ijssalon hebben ontmoet. Bijzonder dat hun 

relatie bij ons is begonnen. Ons team bestaat uit 
zo’n 30 mensen, een enthousiaste club jonge mensen.”

Huisgemaakt
“Via een beeldscherm kun je zien hoe we zelf ons ijs maken, 
zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Er is 
keuze uit 50 smaken. Heel divers dus, net als de kleuren van 
de regenboog, vandaar onze Italiaanse naam L‘Arcobaleno. 
De klassiekers vanille, aardbei, chocolade en citroen blijven 
veelgevraagd. Daarnaast smullen mensen graag van onze 
specials: Noachs Ark, de Witte Zwaan of de Bruine Beer. Op 
de planning staan brownies ijs, kinder ijs, red velvet ijs en 
pina colada ijs. Behalve roomijs hebben we sorbetsmaken 
zoals citroen, bloedsinaasappel, peer en pure chocolade.”

Bezorgdienst
“Ook in de webshop is allerlei lekkers te vinden, bijvoor-
beeld verschillende ijstaarten of het ijspretpakket: bollen 
ijs, verse slagroom in handige spuitzak, bekertjes en vrolijke 
toppings. Ideaal voor bij de bbq. Onze ijskar is te huur, tof 
voor een speciaal moment. Met twee elektrische fietsen en 
twee elektrische scooters bezorgen we het hele jaar door, 
in het hoogseizoen vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Dat is pas 
makkelijk!”

Friesland
“Mensen met dieetwensen zoals glutenvrij en vegan zijn 
altijd blij met de keuze die ze bij ons hebben. Ze komen er 
zelfs voor uit Friesland en Brabant. Onze hoorntjes laten we 
speciaal maken en versieren we zelf met chocolade in allerlei 
mooie kleurtjes. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe smaken 
en bedenken steeds nieuwe coupes, dus houd onze socials in 
de gaten. Klanten kunnen zegels sparen voor korting of een 
gratis ijstaart en onze zegels blijven áltijd geldig. En last but 
not least: we zijn 7 dagen per week open!”

“ De kinderen van vroeger komen nu 
met hún kinderen een ijsje halen.”

Linsey Lindeman 
van De Lelie 

“De Lelie is niet alleen een ijszaak, maar is in Delft be-
gonnen als ambachtelijke chocolaterie. Sinds 1 mei 
2020 is de Nootdorpse vestiging geopend op de 
Markt. Onze specialiteiten zijn chocoladesma-
ken uit ons eigen chocoladeatelier en bijzon-
dere wisselsmaken zoals Nootdorp explosie 
en Pastel de Nata. Een ijsrecept, geïnspireerd 
op een heerlijk Portugees roomgebakje, 
door een samenwerking met het Portugese 
restaurant A minha Loja. De meest verkochte 
smaken zijn verschillende chocoladesmaken 
zoals Alpaco, extra dark, witte chocolade, strac-
ciatella en de Delftenaar. De Dulcey (caramelchoco-
lade) krijgt ook steeds meer belangstelling.”



Roomijs en sorbet
“De volle melk van Hoeve Biesland is de basis voor ons verse 
roomijs samen met verse ingrediënten zoals aardbeien van 
de Hoogsewetering aardbeienkwekerij en bramen van een 
andere lokale kweker. De honing komt bij de Delftse imker 
Albert vandaan. We gebruiken geen smaakpasta’s, kleurstof-
fen of conserveringsmiddelen en letten op minder suikers in 
het product. De verschillende wisselsmaken in sorbets zijn 
niet bij te houden! We hebben ook veganistische soorten. 
Van komkommer en verse watermeloen tot mojito en na-
tuurlijk de gouden combi van verse citroen met limoenijs.“

Extra’s
“Ontdek onze verse wafels met of zonder ijs, milkshakes, 
ijscoupes, taarten uit eigen bakkerij en natuurlijk diverse 
warme en koude dranken. Onze ijskar, de Gelatobar, wordt 
met of zonder ijsschepper uitgeleend voor feesten en  
partijen. Cadeaubonnen zijn altijd een leuke attentie. Via 
onze webshop kan je naast chocolade ook ijs bestellen en  
dat wordt bezorgd in de regio.”

Verrassen
“We vinden het leuk om de klant te verrassen met niet voor 
de hand liggende smaken. We zijn bezig met ontwikkelen 
van een recept waar rode bieten in zijn verwerkt. Een prach-
tige kleur zal dit zeker krijgen en de smaak….? Kom zelf maar 
proeven!“

   “ Eindelijk zijn jullie open!  
Ik kreeg steeds meer trek!”

 

NatuurlijkPN.nl 13

Thorsten Spaans  
van Donna IJs

“Als jonge ondernemer met wat horeca ervaring, ben ik 
samen met mijn vader op zoek gegaan naar een nieuwe 
uitdaging binnen de branche. Sinds de opening in 
2015 is Donna IJs snel gegroeid, er zijn inmiddels  
4 winkels. Naast Nootdorp zitten we ook in Voorburg 
en Den Haag en zijn we leverancier aan vijf andere 
ijssalons, drie strandtenten en een bekende regionale 
chef-kok. Mijn ambitie is om dit jaar nog een winkel te 
openen. Het is een interessant vak, ik had nooit gedacht 
dat er zoveel achter ijs-maken zat.” 

Callebout
“Ons ijs maak ik op onze productielocatie in Ypenburg. Het 
roomijs wordt gemaakt op basis van biologische melk van 
Hoeve Biesland. De bekende Callebout chocolade smelten 
we zelf en laten we rijpen binnen het product. En dat proef 
je. Ons sorbetijs is op 100% fruitbasis. We gebruiken hiervoor 
pure fruitpuree. We voegen geen kleur- of smaakstoffen toe 
aan onze producten. Populaire smaken zijn mango, aardbei 
en framboos. Natuurlijk is de decoratie van deze sorbets van 
vers fruit. Vanille, aardbei en chocolade blijven roomijs klas-
siekers, maar Oreo, Smurf en Snickers zijn ook erg in trek. De 
nieuwe smaken speculaasijs, kinderbueno, marshmellow en 
(water)meloen liggen deze zomer in onze winkel!”

Smoothies en milkshakes
“We maken lekkere smoothies en voor de milkshakes heb-
ben klanten keuze uit wel meer dan 10.000 smaken, namelijk 
3 bollen met keuze uit 24 smaken. Voor mensen die geen ijsje 
willen, serveren we heerlijke ijskoffie. Onze ijskar is leuk voor 
straatfeesten of bruiloften en verjaardagen, ik kom graag een 
ijsje scheppen! Momenteel hebben we (nog) geen bezorgser-
vice. De beleving om naar de ijssalon te komen voor een ijsje 
blijft toch heel speciaal voor (groot)ouders en kinderen!”

“ De charme ligt in een ijsje halen  
in de winkel.”

Nina, Lisa, Feline, Robin, Veerle en Felix (vlnr) genieten in het zonnetje van een lekker ijsje.



chocolaterie.nl

PUUR NATUUR, VRIJ  VAN SMAAKPASTA,  

GEEN KLEURSTOFFEN,  

WEINIG SUIKER EN VOL VAN SMAAK!

DEL_adv_magazine_90x138mm_03.indd   1DEL_adv_magazine_90x138mm_03.indd   1 17/05/2021   17:3617/05/2021   17:36

          Spontaan
trek in een ijsje?

WIJ KOMEN ‘M GEWOON BRENGEN!

 IJssalon L’Arcobaleno bezorgt je ijs aan huis. 
Wel zo makkelijk. Bestel online op 

www.l-arcobaleno.nl 
en je hebt je ijs supersnel in huis!

Kies uit 40.000+ vakantiehuizen  
en appartementen in de mooiste  
natuurgebieden van Europa.

Tel. +31 70 414 1000
www.interhome.nl

OP VAKANTIE MIDDEN  
IN DE NATUUR

2e Bol gratis
Donna Gelateria Nootdorp

Laan van Nootdorp 29 2632 GR Nootdorp

✃

Nu bij Donna bij inlevering van deze coupon 

Alleen samen krijgen  
we corona onder controle

Natuurlijk 
houden we 
1.5 meter 
afstand!

Alleen samen krijgen  
we corona onder controle

Natuurlijk 
houden we 
1.5 meter 
afstand!
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Marjolein de Hoog werkte 20 jaar bij Ipse de Bruggen en haar man Jaco de Hoog 

had een kwekerij. Het werken op de groep met avonddiensten en een gezin 

thuis viel steeds lastiger te combineren. Marjolein besloot haar ‘Zorg’ en de 

‘Kwekerij’ van haar man te combineren en inmiddels bestaat Zorgkwekerij 

Bloei aan de Europalaan in Pijnacker al vijf jaar! Een uniek concept.

“Het is een kleinschalige dagbesteding 
voor mensen vanaf 18 jaar met een (ver-
standelijke) beperking. De deelnemers 
worden hier hulpkwekers genoemd. Er 
werken  43 hulpkwekers maximaal 25 
per dag, 7 professionele begeleiders,  
11 vrijwilligers en 5 scholieren. 
De hulpkwekers hebben hun ‘Eigen 
Stekkie’, de algemene Bloeiruimte. 
Verder is er een kunstafdeling, een 
houtafdeling waar wij bijvoorbeeld 
bijenhotels maken en een inpak- 
afdeling waar wij inpakken voor lokale 
bedrijven”, vertelt Marjolein. Er zijn 
nog andere werkplekken zoals Bloei 
Buitentuin, Bloei Voortuin, Land van 
Bloei, de orchideeënkwekerij en Het 

Tuincentrum waar de verkoop plaats-
vindt van gekweekte producten.

Geen haast
“Wij hanteren een NAR methode: als 
je Netjes, Aardig en Rustig bent, komt 
alles goed. Wij hebben geen tijd voor 
haast”, lacht Marjolein. “Het mooie is, 
iedere kweker heeft zijn eigen doel om 

iets te leren. In zijn eigen tempo. Door 
gevarieerd werk leert men veel. Als 
je vraagt of iemand kan stekken zegt 
men: “Nee.” Maar iedereen kan een 
plantje knippen. Wij maken ook vaak 
een ‘machientje’. Meerdere hulp- 
kwekers op een rij aan tafel die bezig 
zijn met een werkje dat je dan bijvoor-
beeld met z’n vijven doet. De één doet 
dit en de ander doet dat.”

Kwaliteiten
“De hulpkwekers worden professio-
neel begeleid en daarbij wordt uitge-
gaan van hun individuele ‘kwaliteiten’ 
en niet van wat iemand niet kan. Het 
draait bij ons om groei. Niet alleen de 
bloemen en planten maar vooral de 
hulpkwekers groeien met zorg en per-
soonlijke aandacht in onze kleurrijke 
zorgkwekerij,” vertelt Marjolein trots.
Mitch en Joeri werken al langer bij 
Zorgkwekerij Bloei en hebben het  
prima naar hun zin. Zij zitten in de  
pauzes buiten aan de weg op een 
bankje. ”Vrachtauto’s laten toeteren 
en stiekem leuke meisjes kijken”,  
zeggen zij lachend.

Zorgkwekerij Bloei

“ Bij Bloei draait 
het om groei!”

“ Niet alleen de  bloemen en planten maar 
ook de hulpkwekers groeien met zorg en 
aandacht in onze kwekerij.”

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE               FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

De hulpkwekers Mitch (l) en Joeri op hun bekende bank bij de ingang.  
Natuurlijk houden Marjolein en Jaco de Hoog een oogje in het zeil.



“ Op actieve ambachtelijk 
wijze wekelijks biologische 

tarwe malen” 

Molen Windlust heeft niet altijd op de 
huidige, markante plek in Nootdorp 
gestaan. De molen stond sinds 1781 in 
Delft langs de Schie ter hoogte van de 
Hopsteeg en de Oranjeplantage. Daar 
functioneerde hij als snuif- en run-
molen voor de tabaksverwerking en 
de leerlooierij. In 1885 werd de molen 
daar overbodig en ‘verhuisde’ naar de 
opvallende locatie in Nootdorp waar 
Arend Blonk de eerste molenaar werd. 
Molen Windlust werd een korenmolen. 
In de jaren na 1950 raakte de molen 
buiten gebruik omdat toenmalig  
molenaar Hendrik Jongste overschakelde 
naar elektrisch malen. Nog later raakte 
de molen in verval, maar was net op 
tijd dankzij nieuwe eigenaren nog te 
redden mede door een grote restau-
ratie in 1988. Uiteindelijk werd in 2008 

de ‘Stichting Vrienden van Windlust te 
Nootdorp’ eigenaar van de molen en 
de naastgelegen graanschuur, waar al 
vanaf 1995 een restaurant gevestigd 
was. Met veel actief vrijwilligerswerk, 

donaties en subsidies kan nu de molen 
letterlijk en figuurlijk draaiende worden 
gehouden. Bezoekers zijn welkom, de 
molen is een officiële, gemeentelijke 
trouwlocatie en de molenaars geven er 

Molen Windlust

“ We leven  
van de wind.”
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Molenaar Dirk Pereboom: “Dankzij veel vrijwilligers en donaties houden we  
de molen draaiend.”

Een van de belangrijkste en bekendste rijksmonumenten in  

Pijnacker-Nootdorp is molen Windlust. Hij staat op de hoek  

Oudeweg / Geerweg / Molenaar Blonkweg en is voor de volle  

100% in functie en afhankelijk van de wind worden er honderden  

kilo’s tarwe vermalen. Vrijwilligers, vrienden van de molen, een  

gedreven en enthousiast bestuur en vijf gediplomeerde molenaars  

houden de molen draaiende.

TEKST: RON LABORDUS     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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rondleidingen aan belangstellenden. 
Bezoek is uiteraard nog afhankelijk van 
eventuele corona-beperkingen.

Biologische tarwe
Molenaar Dirk Pereboom vertelt graag 
over het malen: “Onze tarwe komt 
van een biologische boerderij uit 
de Flevopolder. Een oer-Nederlands 
product. Wij vermalen de tarwe op 
echt-ambachtelijke wijze; uiteraard zijn 
we afhankelijk van de wind. We leven 
immers van de wind! Als het moet, 
malen we met gemak 80 kilo per 
uur. Als het nodig is, halen we zeker 
500 kilo per dag. Maar voor ons is 
zo’n productie niet nodig. De tarwe 
vermalen we tot puur volkorenmeel. 

Meel van Molen Windlust kopen met korting!  
Je koopt de producten van de molen onder andere bij de supermarkten 
Jumbo en Plus, kaasboerderij Van Leeuwen, Bakkerij Rijnbeek en restaurant 
Saam. Je koopt het uiteraard ook tijdens openingsdagen bij de molen, ook dit 
afhankelijk van corona-gerelateerde beperkende maatregelen. Lezers van  
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp krijgen tot en met de maand augustus 2021 
10% korting op een zakje meel. Knip deze bon uit en geef hem af. De bon 
geldt alleen maar in de molen! Wilt u dit magazine niet beschadigen gebruik 
dan in de molenwinkel het codewoord ‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp  
Zomereditie’. Geniet smakelijk en gezond van uw aankoop.    

Een tweede product is de tarwebloem 
die we krijgen als de zemelen zijn 
uitgezeefd. Heerlijk om er brood, cake 
of taart mee te bakken. Pannenkoe-
kenmix is ons derde product dat we 

samenstellen naar een eigen recept. 
Zelfs restproducten gaan niet verloren: 
wat overblijft is voer voor de schapen. 
Duurzaamheid staat bij ons centraal.”  



Afgelopen jaren verschenen met enige regelmaat inwoners van Pijnacker- 

Nootdorp op televisie. Reden genoeg om hen op te sporen en te achterhalen 

waarom zij zich hebben opgegeven voor een programma. Wie zijn zij en hoe 

hebben zij hun media-avontuur beleefd?

De magie van 

Mélanie en Bruce Kalloe, Phyllan, Éden  
en Gabriel uit Delfgauw 

“Meedoen aan Eigen Huis en Tuin Lekker Leven was 
een hele leuke ervaring voor ons gezin! Ik had 

ons aangemeld voor een opbergkast op zolder 
omdat onze twee oudste zonen op één kamer 
wilden slapen, maar uiteindelijk is er zelfs een 
hele slaapkamer gemaakt. Al een week na 
aanmelding werden de opnames gemaakt, we 

moesten nog snel een kinderbed regelen. Na 
twee dagen was de metamorfose klaar. De jon-

gens zijn heel blij met hun stapelbed! Ze kregen veel 
reacties op school na de uitzending in oktober 2020, die 

afgelopen februari is herhaald. De sfeer tijdens de opnames 
was heel ontspannen en we hebben het team verwend met 
lekkere hapjes.”

Cathelijne Wildervanck en Richard Spek,  
Martijn, Charlotte en Florian 

Cathelijne: “Het programma Nieuwe Baasjes is op 
zoek gegaan naar een pony voor onze dochter 

Charlotte. Zij is helemaal gek van paarden, rijdt 
zelf en heeft verzorgpony’s. Zelf hadden we 
al een zoektocht gestart maar zonder succes, 
wel hadden we een stal geregeld. De oproep 

voor dit programma kwam precies op het goede 
moment. Presentator Edson heeft expert Giulia 

ingeschakeld die de zes jaar oude Tinker Bobby heeft 
gevonden. Het moment dat Charlotte Bobby voor het eerst 
zag, was heel bijzonder en emotioneel. De spanning was 

flink opgebouwd omdat we lang moesten wachten. 
Bobby moest aan de camera’s wennen en er wer-

den diverse shots gemaakt. Toen ging de deur 
open en was het liefde op het eerste gezicht! 
Door mijn werk als directeur van ADHD Cen-

trum Nederland ben ik regelmatig in de media te 
vinden. Zo heb ik meegewerkt aan de serie ADH-

Dennis waarin Dennis Weening uitzoekt of hij ADHD heeft. 
De opnames zijn in één keer gemaakt, maar door diverse 

kledingsets in verschillende afleveringen te gebruiken viel dat 
niet op. Ondanks dat ik graag meer diepgang had gezien, een 
erg leuke ervaring.”

Yvon Stein uit Pijnacker 
“Mijn eerste opdracht was als lijk in Flikken Maas-
tricht. Ik moest helemaal naar Maastricht reizen 
en daarna anderhalf uur in de schmink, want ik 
was door een paard geschopt. Jan Smit had ook 
een rolletje. Als je weet hoeveel mensen bij de 
opnames betrokken zijn en later terugziet hoe 
kort dat stukje op tv is geworden! Ik heb inmid-
dels gefigureerd in verschillende tv-programma’s, 
films en commercials. Je belandt op plekken waar je 
anders nooit komt. Ik ben look-a-like van koningin Maxima 
geweest en bij de opnames van de film Michiel de Ruyter 
liep ik als jonkvrouw rond in een nagebouwde 17e eeuw, dat 
was zo bijzonder. Ik kijk op tv vooral naar figuranten en hun 
opdracht. Veel is fake, maar dat weten mensen niet. Zo heb 
ik eens gezegd dat ik geen kinderen heb en daar werd ik echt 
op aangesproken. Voor House Vision heb ik samen met mijn 
man een huisje gekocht in een programma, maar dat was 
alleen voor de opname en niet in het echt. En met het hele 
gezin wonnen we een keer € 100.000,-. Nep, mensen geloof-
den het echt. Vaak denk ik: Kijk mij hier nou staan!“

Lisa en Marith van der Beek uit Nootdorp
Lisa: “Ik heb tweemaal gefigureerd in Spangas. De eerste keer 
werd ik meegevraagd door iemand van musicalles die dit 
vaker deed. De opnames waren in Zaandam. In een klas en 
op een schoolplein deden we alsof we praatten. We mochten 
niet in de camera kijken, dat was eigenlijk wel relaxed. Er 
werden op die dag opnames voor verschillende afleveringen 
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PN-ers in de media

TEKST: JESSICA DAVILAR    FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

“ Vaak denk ik: kijk mij  
hier nou staan!” -Yvon Stein



De magie van 

gemaakt. Ik was dus een tijd lang op tv te zien. Na afloop was 
er gelegenheid om foto’s te maken met de hoofdrolspelers. 
De tweede maal had ik me met vriendinnen opgegeven.” 
Marith: “Een paar leerlingen van mijn groep 8 van de Jozef-
school hadden een eigen versie van ‘Wie is de Mol’ gemaakt. 
Het Jeugdjournaal kwam dat filmen. Ze hebben de hele dag 
gefilmd voor slechts 3 minuten. Bij het maken van de test-
vragen kwam ik in beeld. Het was heel gezellig.” 

Apurva Nannan (12) uit Delfgauw
“Ik zag vorig jaar op tv een oproepje voor de Beste Vrienden 
Quiz. Het filmpje dat we instuurden, vonden ze leuk, dus 
mochten we naar de selectiedag in Hilversum komen. Twee 
weken later hoorden we dat we mee mochten doen. Van 
tevoren hebben we presentator Bart ontmoet en zagen we 

de opnames van de show voor ons. Toen wij mochten 
was het wel spannend, maar we probeerden zo rustig 

mogelijk te blijven en goed te antwoorden. Het 
ging snel voorbij. We kregen allemaal vragen 
over snoep en een caravan. Uiteindelijk hebben 
we verloren. Eerst vond ik dat heel jammer, maar 
daarna dacht ik: als ik dit niet had gedaan had ik 

me nooit zo leuk gevoeld. Ook had ik best wel be-
roemde mensen van tv gezien en hoe het achter de 

schermen gaat. Als ik zou moeten kiezen tussen spelen 
en verliezen en niet meedoen, zou ik kiezen voor spelen en 
verliezen. We gingen niet met lege handen weg want we 
kregen een Beste Vrienden Quiz trui en een kaart met hand-
tekening van Bart erop.”
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Sabine Kijzers uit Nootdorp
“In 2017 hebben mijn man en ik meegedaan aan ‘Droomhuis 
gezocht’ van Omroep Max. Wij hadden al een huisje in de 
Duitse Eifel maar zochten eigenlijk iets dichterbij. Kort voor 
de opnames kregen we te horen waar de locatie was. Helaas 
bleek dat heel dicht bij ons eigen huisje te zijn. We heb-
ben dan ook geen van de drie aangeboden huisjes 
gekocht, maar het was wel een leuke ervaring om 
mee te maken. Sybrand Niessen en de crew wa-
ren erg aardig. Ondanks dat ze dat nooit doen, 
hebben we gezellig met elkaar gegeten. We 
moesten ons verschillende keren verkleden om-
dat de opnames in verschillende scenes werden 
opgenomen. Dat deed iedereen gewoon achter 
de auto! Grappig genoeg wordt er altijd tijdens de 
uitzending gevraagd wat de waarde van het huis is, maar 
dat had de buurman al verklapt toen ik daar naar het toilet 
ging. De uitzending is tweemaal herhaald.”

Gebruik de QR-codes om naar de uitzendingen te gaan.

film en tv  

“ Als ik dit niet had gedaan 
had ik me nooit zo leuk  
gevoeld.”-Apurva

Cathelijne: “Het programma Nieuwe Baasjes is op zoek gegaan naar een pony voor onze dochter Charlotte.”



Jonge onderneemster met 
eigen kraamzorgbedrijf 

De Nootdorpse Iginia bevalt zeven jaar 
geleden in België met een spoedkei-
zersnede van haar zoontje. “Ik lag zes 
dagen in het ziekenhuis. Daar werd ik 
door de kraamverpleegkundigen zo 

goed verzorgd dat ik dacht: ‘dit wil ik 
ook doen’. Anderhalf jaar later zijn de 
vader van mijn zoontje en ik helaas uit 
elkaar gegaan en ben ik terugverhuisd 
naar Nootdorp. Toen heb ik meteen 
de kans gegrepen om de opleiding tot 
kraamverzorgende te doen.” 

Ondernemerschap 
Na bijna drie jaar in dienst te hebben 
gewerkt, waagt Iginia de overstap 
naar het ondernemerschap. “Ik wil 
graag zelf dingen ondervinden en ben 
gewend veel te regelen. Dat komt 
doordat ik op professioneel niveau heb 
getennist. Vriendinnen die al in het vak 
zaten, gaven - wanneer zij ‘vol’ waren 
- gezinnen aan mij door. Daardoor liep 
het al snel goed! In de regio zien we 
elkaar niet als concurrentie. Natuurlijk 
is het wel leuk je te onderscheiden: 
zo spreek ik zes talen waardoor ik ook 
expats kan helpen.” 

Niet te plannen 
Eerlijk is eerlijk: baby’s laten zich 
niet plannen. Slechts 4 à 5% van alle 
vrouwen bevalt op de uitgerekende 
datum volgens Ouders van Nu. Als 
zelfstandig kraamverzorgende weet je 
dus nooit wanneer je precies werkt. “Ik 
neem twee gezinnen per maand aan,” 
aldus Iginia. “Een enkele keer drie. Ik 
kijk naar de situatie om te bepalen 
hoe intensief een moeder en kind zorg 

nodig hebben: geplande keizersnede? 
Wel of geen borstvoeding? Eerste of 
derde kindje? Soms heb je acht dagen 
achter elkaar gewerkt en bevalt de 
moeder van het volgende gezin te 
vroeg, dan werk je dus zestien dagen 
achter elkaar. Een andere keer ben je 
een week vrij.”

Zzp-netwerk 
Omdat Iginia de zorg voor haar zoontje 
alleen draagt, is ’s nachts assisteren bij 
een thuisbevalling meestal geen optie. 
Iginia: “Hier ben ik open en eerlijk over 
naar mijn gezinnen. Ik leg dan uit dat 
er een achterwacht is. Met alle zzp’ers 
uit de regio hebben we een WhatsApp-
groep. Kunnen we zelf niet meteen 
naar een gezin toe, dan doen we hierin 
een oproep. Denk aan: ‘Lieve collega’s 
ik zit omhoog. Gezin in Pijnacker. 
Tweede kindje. Borstvoeding. Zoveel 
dagen.’ Er kan altijd wel iemand. Zo 
helpen we elkaar.”  

Liefde 
Twee jaar nadat Iginia aan de slag 
is gegaan als ondernemer is ze nog 
altijd blij met de overstap. “Het is 
echt je eigen ding. De liefde die je erin 
stopt, krijg je terug. Dat merk je aan je 
gezinnen en recensies. Wanneer je bij 
een tweede of derde kindje weer mag 
kramen weet je helemaal dat het de 
eerste keer geslaagd was!”  

De kraamverzorgende – voor een nieuwbakken moeder beter bekend als 

reddende engel, therapeut en kok in één. Als mama in spé kun je kiezen 

voor een bureau, maar ook voor een zzp’er. Wist je dat Pijnacker-Nootdorp 

maar liefst 21 van dit soort multitalenten rijk is? De 34-jarige Iginia Tilocca 

is een van hen. Na een traumatische bevalling werd ze zo fijn verzorgd, dat 

ze besloot om zelf ook kraamverzorgende te worden.

Oh baby!  

“ Baby’s laten zich 
niet plannen.”

TEKST: ELIZE MOOIJMAN        FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Op steeds meer openbare plekken hangen AED’s. De afkorting staat voor   
Automatische Externe Defibrillator; het is een draagbaar apparaat dat het  
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Fijn dat veel mensen  
tegenwoordig weten hoe de AED moet worden bediend. Ook bij De Viergang  
in Pijnacker weten de medewerkers dat. Afgelopen januari redden vier  
collega’s het leven van collega Sjors van der Quast.

“Het was een dag zoals zo vele, wij 
namen het rooster door”, vertelt Sjors. 
Samen met André Remmerswaal en 
Roos de Hoog zat hij in het restaurant. 
“Ik werd heel duizelig, meer weet ik er 
niet van.” André en Roos keken elkaar 
aan. “Sjors zag heel grauw en stopte 
met ademen”, vertelt Roos. Collega 
Kim Bröker kwam erbij. Wij hadden 
direct door dat het mis was. De aange-
leerde controles werden uitgevoerd.”

Op elkaar ingespeeld
“Reanimeren toch?”, vroeg Kim. 

“Ja!”, zei André. Roos haalde heel 
snel de AED en collega Sjoerd Reints 
belde 112. André en Kim startten 
direct met reanimeren. De AED werd 
aangesloten en er werd gestart met 
hartmassage. Redelijk snel kwam Sjors 
weer bij bewustzijn. De ambulance, 
politie en brandweer waren inmiddels 
gearriveerd. Sjors heeft een week in 
het ziekenhuis gelegen en is met een 
Implanteerbare Cardioverter Defibrilla-
tor (ICD) weer naar huis gegaan. Als er 
nu een hartritmestoornis is, grijpt het 
apparaatje in.

Alle medewerkers getraind
“Het is echt fantastisch dat mijn colle-
ga’s goed en snel hebben gehandeld”, 
zegt Sjors. “Alle medewerkers van De 
Viergang volgen jaarlijks een reanima-
tietraining en de BHVers (BedrijfsHulp-
Verleners) volgen jaarlijks nog een 
extra dag”, vult Roos aan. “Soms denk 
je: o, ja, we moeten weer op training, 
maar het is goed jaarlijks het reanime-
ren op te frissen”, vertelt Kim. “Dat  
de medewerkers de training serieus 
nemen en goed volgen, blijkt wel”, 
zegt André. “In totaal zijn er in De 
Viergang zeven reanimaties geweest, 
waarvan de afgelopen drie jaar zelfs vier 
stuks. Alle reanimaties zijn succesvol ge-
weest en dat zegt wel iets”, aldus Sjors.

Reanimatietrainingen
Het is dus goed een reanimatietraining 
te volgen. Kees Weerheim van BHV 
Nederland traint de medewerkers van 
De Viergang al jaren. Kees is uiteraard 
trots dat ook deze reanimatie weer is 
geslaagd. Bij de Stichting Training  
Reanimatie Ehbo Evenementen  
Pijnacker en EHBO vereniging Nootdorp 
zijn ook reanimatietrainingen te volgen.

NatuurlijkPN.nl 21

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE               FOTO: REMCO VAN VONDELEN

De medewerkers van De Viergang weten zeker dat de AED levens kan redden. Vlnr: 
Roos de Hoog, Sjors van der Quast, Kim Bröker, André Remmerswaal en Sjoerd Reints.

De AED redt levens!

“ Zonder AED en mijn collega’s  
was ik er niet meer.”

“ Door snel handelen 
een ernstige afloop 
voorkomen!” 



   Toerclub en  
Dikke Banden Race   
  als startpunt voor Demi en Daniek 

We hebben twee professionele wielrensters in huis die allebei hun eerste 

tochten en wedstrijden hebben ‘verreden’ bij de jeugdafdeling van de 

Toerclub Pijnacker en bij de Dikke Banden Races. Dat zijn de kinderraces bij 

de Ronde van Nootdorp en de Ronde van Pijnacker. Die twee profs zijn Demi 

Vollering die intussen 24 is en Daniek Hengeveld die bijna nog dit hele jaar 

18 is maar ook bij de profs rijdt. Het is haar eerste jaar. 

Professionele wielrensters

Van Dikke  
Banden Race tot 
Olympische Spelen.

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: PR
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Demi is al een heel stuk verder in haar 
carrière. Zij staat op het punt om de 
grote toppers van het Nederlandse en 
het internationale vrouwenwielrennen 
op te volgen, namelijk de Berkelse 
Anna van der Breggen en haar rivaal/
collega Annemiek van Vleuten. Demi 
was dit voorjaar wielerwereldnieuws 
door de klassieker Luik-Bastenaken- 
Luik te winnen. De grootste overwin-
ning uit haar carriere. Afwisselend 
huilend en lachend, maar voortdurend 
gezellig pratend met alle media, vierde 
ze deze enorme overwinning met de 
spontaniteit die haar eigen is. 

Hardheid
Als we Demi half mei spreken, staat ze 
op het punt om naar Spanje te gaan 

om daar mee te doen aan de Ronde 
van Burgos, waar ze derde werd in het 
eindklassement. Jawel, achter de al ge-
noemde vedettes Anna en Annemiek. 
Demi vertelt dat ze de laatste twee jaar 
enorme vooruitgang heeft geboekt. 
Ze is een stuk sterker geworden en 

beschikt over een grote ‘wedstrijd-
hardheid’ zoals dat heet. Wielrennen is 
een sport die jaren vergt qua groei en 
langzaamaan sterker worden. 

Mooie ritjes 
Demi Vollering, die eerst in Pijnacker 

Daniek Hengeveld is bezig aan haar eerste jaar als prof en wil net zo goed 
worden als Demi. 
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woonde en nu net over de grens in 
Berkel, kreeg de smaak van het fietsen 
te pakken toen ze als jong meisje 
iedere zondag bij de Toerclub Pijnacker 
vanuit Het Baken mooie ritjes maakte. 
Heel grappig dat dit bij de Nootdorpse 
Daniek Hengeveld ook zo is gegaan. 
De Toerclub is een uitgesproken 
voorbeeld van hoe diep geworteld het 
verenigingsleven in Pijnacker-Nootdorp 
is. Mannen en vrouwen van alle leef-
tijden genieten er iedere zondag van 
een stevige rit waarvoor ze doorgaans 
al heel vroeg in de morgen aantreden. 
Grote ondernemers en gearriveerde 
zakenmensen zijn bij de Toerclub weer 
als jongens. Dat is ook het mooie van 
het verenigingsleven dat alle rangen en 
standen – alle lagen van de bevolking 
– elkaar als het ware kruisen. En ook  
alle leeftijden: Daniek Hengeveld ver-
telt dat ze regelmatig met kerels van 
middelbare of nog hogere leeftijd  
ging fietsen. Onderweg koffie met  
appelgebak is een traditie waar ze 
vrolijk aan meedeed. Demi kwam met 
het fietsen in aanraking via haar neef 
en nicht, Joost en Nancy van der Burg, 
die allebei ook heel serieus topwieler-
sport hebben bedreven. Joost heeft 
voor Nederland meegedaan aan de 

Olympische Spelen zoals Demi daar 
ook voor uitverkoren is. 

Wielervirus 
Daniek kreeg het wielervirus onder 
de leden doordat ze met het gezin 
in Frankrijk naar de Tour de France 
ging kijken. Terug in Nederland deed 
ze mee aan de Dikke Banden Race in 
Pijnacker. Nootdorp was de bedoe-
ling maar daar was ze net te laat voor 
terug. Ze werd derde en nam zich 
voor wielrenster te worden. Ze werd 
het en fietste ieder jaar beter. Zowel 
op de weg als op de baan boekte ze 
mooie resultaten, met vorig jaar als 
beloning een profcontract bij een 
opleidingsploeg. “Demi zit in een hele 
grote ploeg en mag daardoor alles 
rijden. Onze ploeg mag niet aan alle 
grote wedstrijden meedoen. Toch heb 
ik het er heel goed naar mijn zin. Het is 
mijn eerste jaar als prof en dus is alles 
nieuw: de lengte van de wedstrijden, 

Demi Vollering behoort tot de top van het internationale vrouwenwielrennen. 

de hardheid, de samenstelling van het 
peloton.”

Afzien
“Het is wennen en het is verrassend 
soms, maar dat maakt het nou juist 
zo leuk. Het is een leerproces en mijn 
doel is om net zo goed te worden als 
Demi. Voor het wielrennen zet ik alles 
opzij. Uitgaan en doorzakken gaat 
niet en daar heb ik ook geen behoefte 
aan. Lekker trainen en afzien, dat vind 
ik veel leuker. Wielrennen is een hele 
zware sport waar je tot het gaatje 
moet gaan. Ik zet er alles voor opzij om 
te slagen als wielrenner.” Daniek en 
Demi zeggen dat hun dorp – Nootdorp 
en Pijnacker – echt het startpunt was 
voor hun sport. Met een goed gevoel 
denken ze terug aan de tijd dat ze 
gewoon als recreatief renstertje bij  
die gezellige Toerclub hun tochtjes 
maakten. Dat was de basis van hun 
veelbelovende loopbaan.

“ Mooie ritjes met de Toerclub en  
onderweg koffie en appeltaart.”



Deta-Air heeft  het gas er op… 

Deta-Air bestaat volgend jaar 25 jaar. 
Het bedrijf is destijds van start gegaan 
in een kleine vestiging in Delft. Arthur 
en zijn compagnon die nu niet meer 
aan het bedrijf verbonden is, begon-
nen met het installeren van kanalen 
voor luchtbehandeling maar stapten al 
vrij snel over naar alles wat met warm-
tepompen, airconditioning en zonne-
panelen te maken heeft. Het bedrijf is 
sindsdien steeds meer thuisgeraakt in 
het bedenken, ontwikkelen, assemble-
ren en installeren van ‘klimaatoplos-

singen’ voor bedrijfspanden, kantoren 
en woningen in alle soorten en maten. 
Deta-Air is STEK-erkend en dat bereik 
je alleen als alles qua vakmanschap top 
in orde is en de mensen over de juiste 
diploma’s beschikken.

Korte lijnen
Arthur Zwartjens is nog steeds de aan-
sturende en coördinerende man die bij 
nieuwe klanten het werk gaat bekijken, 
een offerte maakt en vervolgens na ak-
koordbevinding zijn teams instrueert 
over hoe het werk uit te voeren. Het 
gevolg van de omvang en de werk-
wijze is dat de lijnen heel kort zijn. De 
klant heeft altijd één aanspreekpunt, 
ook als een systeem uitgebreid moet 
worden of er is technisch iets niet 
helemaal goed. Service en onderhoud 
zijn bij Deta-Air belangrijke elementen. 
Zodra er iets niet in orde is, komen de 
techneuten meteen in actie. Intussen 
heeft Arthur zes goed opgeleide tech-
neuten in dienst die bij elke denkbare 
klus van wanten weten. Sinds de zo-
mers de laatste jaren steeds ‘strenger’ 
worden en heel veel mensen door 
corona thuis gingen werken, heeft 
Deta-Air het steeds drukker gekregen 
met aircosystemen in woningen. De 

verhouding bedrijf/woning was zestig/
veertig maar nu is dat andersom en 
zit de groei vooral in de woningen. 
Het kan daarbij gaan om een apparte-
mentje driehoog achter of een nieuwe 
villa waar de bewoner op zoek is naar 
de meest optimale klimaatregeling. 
“Bestaande woningbouw en nieuw-
bouw zijn voor ons allebei een mooie 
uitdaging.”

Warmtepomp
Arthur legt uit dat een airco feitelijk 
ook een warmtepomp is die kan 
koelen én verwarmen. Vanuit zijn 
kennis en ervaring komt hij bij ieder 
project – of het nou een kantoor, een 
bedrijfspand of een woning is – altijd 
in overleg met de opdrachtgever tot 
de meest optimale oplossing. “Kijk 
maar boven je hoofd. Dat apparaat 
daar zorgt er voor dat het zowel in de 
winter als de zomer behaaglijk is hier”, 
zo vertelt de ondernemer in de kantine 
van zijn nieuwe vestiging. 

Groot werkgebied
Het werkgebied van Deta-Air is een 
groot deel van de zuidelijke Randstad. 
Liefst in de buurt: Pijnacker-Nootdorp, 
Lansingerland, Zoetermeer, Delft, het 

Bedrijf in beeld

Deta-Air is het bedrijf van Arthur Zwartjens die in Delfgauw-Emerald woont  

en op Bedrijvenpark Ruijven - net aan de andere kant van de N470 - zijn  

bedrijfsvestiging heeft. Vorig jaar augustus is het bedrijf verhuisd van de  

Groothandelsweg op Ruijven naar een dichtbij gelegen pand aan de Overslag-

weg. Vanwege de groei van de onderneming was een groter pand noodzakelijk. 
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Een airco is een warmtepomp die kan 
koelen én verwarmen. 
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Deta-Air is gevestigd op Bedrijven-
park Ruijven in Delfgauw. 



Deta-Air heeft  het gas er op… 

Westland en ook Rotterdam en Den 
Haag met hun randgemeenten. Dat 
is allemaal prima aan te rijden. Maar 
ook als er opdrachten zijn van verder 
weg, gaat Deta-Air die niet uit de 
weg. Arthur Zwartjens geniet van het 
werk en van de drukte. Reuring vindt 
hij leuk. Tijdens het gesprek gaat de 
telefoon een paar keer en dan valt op 
dat hij snel en efficiënt de zaken regelt. 
Heldere en duidelijke afspraken maken 
met de klanten en die netjes nakomen. 
Dat is de basis van de werkwijze van 
Deta-Air. Niet uitstellen maar meteen 
beetpakken en afhandelen. 

Netjes 
“Wij vinden het ook belangrijk dat 
onze monteurs netjes zijn in de 

omgang met de klant en de werkplek 
ook aan het eind van de klus keurig 
achterlaten. Dat lijkt heel voor de hand 
liggend, maar dat is het toch niet altijd 
in de praktijk. Kwaliteit staat bij ons 
bovenaan. Niet alleen in de uitvoering 
maar ook in het product. We werken 
met de beste merken en zijn dealer van 
Toshiba. Het moet gewoon honderd 
procent goed zijn”, aldus Arthur 
Zwartjens die tot slot nog even wijst 
op het product zonnepanelen. “Op 
dit moment zijn de airco’s nummer 1 
maar de zonnepanelen horen er ook 
duidelijk bij. We dragen er graag aan 
bij om steeds meer over te gaan van 
het gas op schone groene energie en 
daar dragen zonnepanelen ook aan 
bij”, aldus de Delfgauwenaar die zich 

met zijn gezin helemaal thuis voelt in 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp waar 
het goed toeven is. 

Deta-Air
Overslagweg 3
2645 EK Delfgauw 
015-2629 600 
info@deta-air.nl 
www.deta-air.nl 

NatuurlijkPN.nl 25

Goed opgeleide monteurs leveren vakwerk af en laten de werkplek netjes achter. 
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“ Het moet gewoon 
honderd procent 
goed zijn!”



“Al een aantal jaren geleden startte het 
college en de schoolbesturen, breed 
gesteund door de gemeenteraad, met 
de uitwerking van IKC-beleid”, aldus 
Peter Hennevanger. “Onze gemeente 
was toen zelfs één van de koplopers 
in die moderne visie op onderwijs in 
samenwerking met voor-, tussen- en 
naschoolse kinderopvang toegespitst 
op de leeftijdsgroep van nul tot en 
met twaalf jaar. Wij steunen die visie 
omdat zo alle kinderen gelijke kansen 
krijgen op een maximale ontwikkeling. 
Al in een vroeg stadium in bijvoorbeeld 
de peuterleeftijd kunnen eventuele 
problemen, achterstanden en talenten 
gesignaleerd worden, zodat meteen 
adequaat gereageerd kan worden. Een 
enorm voordeel voor kinderen.”

Optimale leerling- 
begeleiding
Wethouder Hennevanger: “Het is van 
groot belang dat school, opvang en 
gemeente optimaal samenwerken. 
De inbreng van de gemeente is groot, 
zeker in de vorm van afspraken die wij 
maken in de Lokaal Educatieve Agen-
da. Ik noem onder andere voorschool-
se educatie, peuteropvang, leerlingbe-
geleiding, natuur- en milieueducatie, 
schoolmaatschappelijk werk en sport 
en cultuureducatie onder leiding 
van Team voor Talent. Zo werken we 
gezamenlijk aan een brede ontwikke-
ling van kinderen. Kinderen staan altijd 
centraal; dat is het hoofduitgangspunt. 
Kinderen iedere dag een rijke dag laten 
beleven is essentieel.”

Gemeente faciliteert 
Zo’n ontwikkeling zal niet zonder slag 
of stoot gaan? De wethouder beaamt 
dat: “Alle partijen willen wel. Maar 
ieder heeft z’n eigen - soms door de 
wet bepaalde - verantwoordelijkheid 
en rol. Zo vallen onderwijs en kinder-
opvang onder verschillende wetten 
en zijn de eisen die gesteld worden 
nog steeds verschillend. Leerkrachten 
uit het onderwijs en pedagogische 
medewerkers vallen onder verschil-
lende cao’s. De rol van de gemeente 
is ook bepaald bij wet: wij faciliteren 
en moeten zorgen voor gebouwen 
voor basisscholen. De kinderopvang 
is strikt genomen een commerciële 
partij waarmee samen wordt gewerkt 
en die dan ruimte huurt en inricht 
in ‘onze’ gebouwen. Los van deze 
zakelijkheden moet er natuurlijk met 
alle betrokkenen overeenstemming 
zijn over de visie op opvang en on-
derwijs. Die moet uiteraard helder en 
eenduidig zijn. Ouders moeten weten 
wat het inhoudelijke aanbod van het 
betreffende IKC is. De ontwikkelingen 
in onze gemeente stemmen me zeer 
positief. Logisch wel dat om welke 

In de drie kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw krijgen de moderne 
Kindcentra steeds meer gestalte. Officieel heten ze Integraal Kindcentrum 
(IKC). Basisscholen werken er samen met gemeente en kinderopvang aan 
een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Onderwijs-
wethouder Peter Hennevanger vertelt over de voorspoedige ontwikkeling 
van IKC’s in Pijnacker-Nootdorp. 

Wethouder Peter Hennevanger over ontwikkeling 
Integrale Kindcentra (IKC): 

TEKST RON LABORDUS     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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“ Gelijke kansen voor 

      alle kinderen om 
    talenten maximaal te ontwikkelen!”

Gemeente Pijnacker-Nootdorp koploper 
Met een twintigtal andere gemeenten en organisaties in ons land participeert 
onze gemeente in de landelijke Koplopersgroep IKC. IKC staat voor de afkor-
ting Integraal Kindcentrum. Tegenwoordig wordt de kortere term Kindcen-
trum ook gebruikt. Pijnacker-Nootdorp hoort bij de landelijke koplopers in 
de ontwikkeling van Kindcentra. Deelnemers in de overleggroep bespreken 
periodiek zaken die geregeld moeten worden en steunen en adviseren elkaar.



reden dan ook het ene IKC sneller en 
makkelijker van de grond komt dan 
het ander. Maar met inzet van allen 
en vooral in het besef dat het om de 
toekomst van onze kinderen gaat, ben 
ik ervan overtuigd dat we prachtige 
IKC’s ontwikkelen.”
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Wethouder Peter Hennevanger op de locatie waar in de zomer van dit jaar het Dalton Kindcentrum 
Pijnacker in Ackerswoude wordt geopend. Samen met de kinderen bekijkt hij de nieuwbouw.

Dalton Kindcentrum Pijnacker opent nieuwe 
schooljaar al de deuren in Ackerswoude  
In de nieuwe wijk Ackerswoude aan de Monnikenweg / Klapwijkseweg / 
Blauwe Kiekendieflande wordt druk gebouwd aan het Dalton Kindcentrum 
Pijnacker van Dalton basisschool De Tweemaster en Triodus Kinderopvang. 

Bjorn Lamet (locatiemanager Triodus) is enthousiast: “Onderwijs, opvang en 
sport zullen er optimaal zijn. Het gebouw zal onderdak bieden in twee verdie-
pingen aan de school, aan kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschool-
se opvang. In het complex komt ook een sportzaal met een multi-functio-
nele aula. Een fijne samenwerking met de school en de gemeente. Ook een 
bijdrage aan de wijk. We bieden er een compleet pakket inclusief sport voor 
kinderen en niet te vergeten hun ouders. Van groot belang die doorgaande 
leerlijn. Samenwerken in één team is een uitdaging die we graag aangaan.”

Anke van Vuuren (voorzitter college van bestuur van Scholengroep Holland 
waar de Tweemaster onder valt): “Het gaat om eerlijke kansen voor alle 
kinderen. Achterstanden kunnen verminderd worden door leerlingen ook 
buiten schooltijd meer activiteiten te bieden. Samen zorgen we er zo voor 
dat kinderen zoveel mogelijk gelijke bagage hebben om hun talenten te 
ontwikkelen en dat ze, in samenwerking met anderen, goed voorbereid zijn 
en kunnen bijdragen aan een nog betere samenleving. Goede educatie in de 
breedste zin van het woord is van belang. Daar staat een IKC voor. Wij werken 
vanuit een heldere Dalton-visie. Persoonlijke verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen en jezelf - hoe klein soms ook - doelen stellen zijn uitgangspunten. 
Op IKC Dalton Pijnacker zorgt een hecht team in rijke samenwerking voor 
de maximale ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen in een 
schitterende, moderne omgeving.”  

Wat is een Integraal 
Kindcentrum? 
De belangrijkste kenmerken van 
een Integraal Kindcentrum (IKC) 
zijn: één visie op de ontwikkeling 
van kinderen met één team en 
met één organisatie. Verder een 
doorgaande ontwikkelings- en 
onderwijslijn van nul- tot twaalf-
jarigen en een breed inhoudelijk 
aanbod waar ouders en kinderen 
uit kunnen kiezen. Het IKC is open 
van zeven uur ’s morgens tot zeven 
‘s avonds, ook in de vakantie. Er 
is éénduidige communicatie met 
ouders en opvoeders en een goede, 
gezonde balans tussen inspanning 
en ontspanning. 



 “Een historisch uniek  
gebouw behouden  
            voor de gemeenschap” 

Zodra je via de Katwijkerlaan de 
oprijlaan van Vredelust oprijdt, valt 
het monumentale van het complex al 
op. Flinke bomen omzoomen de oprit 
en een erf dat grotendeels geplaveid 
is met echte, oude steentjes. Het 
woonhuis is in oude glorie hersteld, 
de achterliggende stal is deels bij de 
woning getrokken en loopt door in de 
nog nader te bestemmen bedrijfsruim-
te. Ook de naastliggende wagenschuur 

en kapschuur worden te zijner tijd 
gerestaureerd. Ellen en Dominiek 
vertellen met merkbaar plezier over 
hun domein: “Wij ervaren hier dat we 
deel uitmaken van de geschiedenis op 
een uniek stuk van Pijnacker. Fantas-
tisch toch. Op de oudste kaarten van 
dit gebied staat op deze locatie al 
bebouwing ingetekend. Zeker is dat 
er al een Vredelust of Vrederust was 
rond 1700! De weg als dijk met vaart 
was er al, inclusief de bekende s-bocht. 
Het complex ligt nog steeds op de 
oorspronkelijke hoogte vanwege een 
stevig pakket veen ondergrond. De 
achterliggende polder ligt sinds de 
veen-turfafgraving een drietal meters 
lager.”

Historisch
De boerderij met land en opstallen is 
al lange tijd eigendom van de familie 
Van Leeuwen geweest. Ellen: “Mijn 
over-overgrootouders hebben het rond 
1850 gekocht. Van de oorspronkelijke 
oppervlakte van de boerderij ging 
regelmatig een stukje af omdat een 
van de zonen boer werd. Mijn ouders 
vestigden zich hier op nummer 37 in 

1964 als vierde generatie boer. Het  
was een klassiek gemengd bedrijf met 
onder andere aardappelen, suikerbie-
ten, gerst en koeien. Veel mensen  
kwamen uit het dorp aardappelen 
kopen. Ik ben er geboren in 1966.  
Samen met mijn broer hielp ik uiter-
aard mee op de boerderij. In 1992 is het 
achterliggende land verkocht vanwege 
de aanleg van het recreatiebos de 
Balijade. Mijn vader (Piet) stopte met 
boeren; hij hield nog wel wat schapen 
en verkocht nog enige tijd aardappels 
van mijn broer die een boerderij 
begon in de Flevopolder. Mijn moeder 
gaf quiltles en de achterste schuren 
gebruikten we als caravanstalling. De 
voorste stal is jarenlang trouwlocatie 
geweest en een ruimte voor besloten 
feestjes. Daar zijn we mee gestopt.  
Inmiddels werd het geheel een  
gemeentelijk monument.”

Samenwerking
Na het overlijden van de moeder en 
de verhuizing van de vader van Ellen 
maakte zij met haar man plannen voor 
de toekomst van het pand: “Daar ging 
heel wat denkwerk aan vooraf. Veel 

Wonen in een monument

De oude boerderij Vredelust aan de Katwijkerlaan 37 in Pijnacker zou zo in 

een tv-uitzending van Binnenste Buiten passen. Al ruim 25 jaar is de boerderij 

een gemeentelijk monument. Het echtpaar Dominiek Tack en Ellen Tack -  

van Leeuwen heeft de afgelopen vier jaar intensief gewerkt om het geheel te 

(laten) restaureren. Sinds december 2020 wonen ze echt op de boerderij, de 

ouderlijke woning van Ellen. Hoe bevalt wonen in een monument?
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overleg met een architect, een aan- 
nemer en uiteraard ook met de 
gemeente. Het vergde heel wat 
energie en tijd. Je zou verwachten 
dat de gemeente graag de ervaring 
en expertise deelt op het gebied van 
monumentenbeheer en restauratie 
en dat je snel deskundig en adequaat 
geholpen kan worden, omdat ze 
eerder vergelijkbare projecten hebben 
gedaan. Dat was niet altijd het geval, 
maar uiteindelijk zaten we gelukkig 
op een en hetzelfde spoor en ging het 
project goed van start en verliep het 
renovatieproces naar tevredenheid. 
Hopelijk kan de ervaring die we hier 
hebben opgedaan in het voordeel  
van anderen, die ook een monument 
willen herstellen, worden gebruikt.  
De bezoeken en gesprekken met 
anderen die ook een boerderij hebben 
gerenoveerd hebben ons in ieder geval 
gemotiveerd en veel geholpen bij de 
vele keuzes waar we in deze renovatie 
voor kwamen te staan. We hebben 
ook heel veel gehad aan de ideeën van 
onze architect en aannemer.”

Bewaard
De restauratie hebben Ellen en Dominiek 
van meet af aan met respect voor de 
geschiedenis van het gebouw uitge-
voerd: “We hebben zo veel mogelijk 
oorspronkelijke materialen hergebruikt 
zoals balken en stenen. Ook hebben 
we veel oude details gehandhaafd. 
Er moest wel een geheel nieuwe, 
geheide fundering komen onder het 
gehele complex; door een vernuftige 
constructie steunen de muren daar 
nu op. Uiteraard zijn de bedrading en 
de verwarming nieuw, zijn kozijnen 
inclusief originele roedeverdeling waar 
nodig hersteld en gebruikten we waar 
mogelijk weer de oude deuren en 
deurposten. Hetzelfde geldt voor de 
balkenplafonds en de nieuwe muren. 
Bij graafwerk kwamen we heel wat 

oude steentjes tegen die we mooi  
konden gebruiken voor de nieuwe 
muren in het aan het oude woon-
huis grenzende gedeelte. Alles bij 
elkaar hebben we er met plezier aan 
gewerkt en zijn we er trots op. Het is 
fantastisch dat we Vredelust hebben 
kunnen behouden voor de familie, de 
gemeente en de gemeenschap. Het 
geeft een bijzonder gevoel als mensen 
langs fietsen en even blijven staan om 
ernaar te kijken. Als wij erover kunnen 
vertellen doen we dat graag en als we 
mensen kunnen helpen op basis van 
onze ervaring doen we dat ook graag. 
Het wiel hoeft immers niet opnieuw 
uitgevonden te worden. Met elkaar 
en met medewerking van alle betrok-
kenen kom je heel ver en is dit het 
zichtbare resultaat.”
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“ Restaureren met respect voor de  
geschiedenis van het gebouw.”

Het bevalt Dominiek en Ellen Tack prima om te wonen in de door hen gerestaureerde, monumentale boerderij Vrederust 
aan de Katwijkerlaan in Pijnacker.
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Skeeleren onder 
jongeren steeds 
meer in trek
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Gelukkig dat er afgelopen winter een paar dagen ijs heeft gelegen, anders had 
een groot deel van de jeugd nog nooit geschaatst en de sensatie meegemaakt 
van het in de vrije natuur al dan niet met grote snelheid zwieren over het  
ijs. Oernederlands! Maar wat als er geen ijs ligt? Dan ... ga je skeeleren. In 
Nootdorp achter de molen aan de Oudeweg kan dat. De IJsbaan is ook een 
Skeelerbaan. Of is het andersom?

Op de grasbaan van de Nootdorpse 
IJsclub heeft de gemeente ruim 15 jaar 
geleden een verharde baan aangelegd, 
die bij vorstverwachting vrij snel onder 
water kan worden gezet en die door de 
betonnen onderlaag niet tijdens het 
schaatsen leegloopt. De baan werd al 
snel voor meerdere doeleinden gebruikt. 
Zeker toen er verlichting kwam van de 
opgeheven drafbaan. Een van de vele 
activiteiten is de Nootdorpse kermis in 
de eerste week van augustus met de 
tentfeesten van het Witte Paard.

Trainingen
Hans van de Sande, voorzitter van de 
Nootdorpse IJsclub: “Uiteraard hopen 
we ieder jaar op echt natuurijs, maar 
onze club is ook breder actief. De 
hardlooptrainingen en de Dobbeloop 
zijn bekend in Nootdorp en de regio, 
evenals de avond-wandelvierdaagse en 
dan natuurlijk het skeeleren. De baan 
is een professionele met een ovaal 
van 300 meter lengte. Verder in het 
midden een korte baan en een lange 
strook van ruim 50 meter. Ideaal om 
alle vormen van techniek te oefenen. 
Onze club biedt vooral aan de jeugd 
professionele skeelertrainingen aan. Al 
snel bleken die, bij het bekend worden, 
vol te zitten. We bekijken nu hoe we 
ons aanbod kunnen uitbreiden met bij-
voorbeeld recreatief wandelen. DKIJV 
uit Delft biedt hier ook skeelerlessen 
aan. Op beide websites staat voldoen-
de informatie. De baan is, buiten de 
trainingsuren om, vrij toegankelijk.”

Special Olympics  
Nationale Spelen
Vorig jaar heeft de baan een gewel-
dige, nieuwe asfaltlaag gekregen 

omdat hij voor de Special Olympics 
Nationale Spelen gebruikt zou kunnen 
worden. Dit evenement is het grootste 
multi-sportevenement voor mensen 
met een verstandelijke beperking in 
Nederland. De maar liefst achttien 
takken van sport vonden plaats op veel 
Haagse sportlocaties zoals Sportcam-
pus Zuiderpark en zwembad Hofbad. 
Een deel van de sporten zoals het 
skeeleren vond op de baan in Noot-
dorp plaats. Vorig jaar zijn de Spelen 
door de corona-maatregelen helaas 
niet doorgegaan. In 2021 gingen de 
spelen wel door, maar in aangepaste 
vorm omdat er nog veel beperkende 
maatregelen golden. Dat was in het 
weekend van 11,12 en 13 juni. Echte 
wedstrijden bleken niet te kunnen, 
maar om de enthousiaste sporters en 

hun begeleiders niet teleur te stellen 
werd er wel aangepast gesport en 
werden er veel individuele prestaties 
verricht. Landelijk bleek het mogelijk 
om digitaal aan te sluiten en trainingen 
en workshops te volgens. Tijdens deze 
Nationale Spelen 2021 werd Den Haag 
en omgeving bezocht door ruim 2000 
sporters en 750 begeleiders. Uniek dat 
de Nootdorpse baan er een belangrijke 
rol in kon spelen.
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Heel veel kinderen krijgen les op de Nootdorpse skeelerbaan.

De skeelerbaan is  
ook gebruikt voor de 
Special Olympics.

Op Nootdorpse IJsbaan



De bedrijfsvestigingen binnen Pijnacker-Nootdorp schieten als padden- 
stoelen uit de grond. Op Heron in Nootdorp en op Boezem Oost in Pijnacker 
zijn en worden enorme bedrijfspanden gebouwd voor topbedrijven als  
Vista Paint, AWETA, VSVK en zo zijn er nog veel meer namen te noemen.  
De gemeente is heel trots dat het zogeheten OPCW zich op Heron in  
Nootdorp gaat vestigen. Dat is een internationale organisatie voor het  
Verbod op Chemische Wapens die nu in Den Haag zetelt en straks vanuit 
Nootdorp wereldwijd opereert. 

Veelzijdige  
  bedrijvigheid  
op het Delfpark 

De kernen Pijnacker, Nootdorp en 
Delfgauw zijn heel aantrekkelijk als  
vestigingslocatie. De ligging temid-
den van de steden Delft, Zoetermeer, 
Den Haag en Rotterdam is ideaal. Er 
is ruimte op de bestaande en nieuwe 
bedrijvenparken en de bereikbaarheid 
is heel goed vanwege de nabijheid van 
de rijkswegen A4, A13, A16 en A20. De 
provinciale weg N470 is een prima ont-
sluitingsweg vanaf de bedrijvenparken 
naar de rijkswegen. De Boezem ligt iets 
verder van de rijksweg maar wordt sinds 
vorig jaar via de zogenoemde Zijdeweg 
direct ontsloten op de N470. 

Open mind
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft 
in woord en daad een heel open mind 
naar nieuwkomers. Er is een afdeling 
met accountmanagers waar huidige 
en toekomstige ondernemers direct 
terecht kunnen met hun vragen en 
wensen. De accountmanagers zijn als 

het ware de communicatieve en ver-
bindende schakel tussen de vakafdelin-
gen van de gemeente en het bedrijfs-
leven. Dat werkt doorgaans heel goed. 
Heron en Oost-Ambacht in Nootdorp, 
De Boezem in Pijnacker en Ruijven 
in Delfgauw springen in het oog en 
zijn bekend. Iets minder bekend bij 
het grote publiek is Delfpark, tussen 
rijksweg A13 en de woonwijk Emerald. 
Dat is er een beetje stilletjes gekomen 
en ook nooit officieel geopend. 

Monkey Town
Wel bekend zijn het speelparadijs 
Monkey Town en Any Time Fitness, 
die bereikbaar zijn vanaf de Rijks-

straatweg die parallel loopt met de 
rijksweg. Maar achter deze blikvangers 
zijn meerdere keurige bedrijfsblokken 
gebouwd, netjes opgetrokken uit bak-
steen, waar heel veel kleinere bedrijven 
hun plekje gevonden hebben. Veelal in 
panden van 70 tot 120 vierkante meter. 
Bouwbedrijven, loodgieters en andere 
ambachtelijke bedrijven en dienstver-
leners die er kantoor en opslag hebben 
en van daaruit er op uit gaan om op 
locatie hun werk te doen. 

Liften
Twee blokken verder staan twee on-
dernemers met elkaar te praten. Marc 
Bleeker van Beta Bike en Jos Koelewijn 
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Bedrijven in Pijnacker-Nootdorp in beeld
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Achter Monkey Town en Anny Time  
fitness zit nog veel meer bedrijvigheid.



op Delfpark is voor hem een uitkomst. 
Het bedrijf heeft niets met de Molukse 
republiek te maken. “RMS zijn de 
eerste letters van onze drie kinderen. 
Een van de drie is mij intussen binnen 
het bedrijf komen ondersteunen.”

Duurzaam
Ook Jos is heel happy met zijn 
bedrijfspandje op Delfpark en dat 
geldt ook voor Wim van Melzen van 
WvM-Mobility, de buurman van Marc 
Bleeker. Het product en het vak van 
Wim betreft elektrische scooters. 
Die hebben echt de toekomst: ze zijn 
schoon, vragen minder onderhoud en 
zijn ook nog eens stil. Dat is ook pret-

tig voor de nabije woonomgeving die 
weinig of geen last heeft van Delfpark. 
De gemeente heeft bij het bepalen 
van de bestemming bedrijvigheid die 
stinkt en herrie maakt uitgesloten. 
Delfpark is keurig gebouwd, is rustig 
en oogt heel netjes. Met verenigingen 
van eigenaren per ‘bedrijfsblok’ wordt 
er op toegezien dat het ook zo blijft…

Emerald heeft  
een fietsenmaker  
op loopafstand. 
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van RMS Liften. Marc is een IT-er die de 
IT zat was en fietsenmaker is gewor-
den. Eerst had hij zijn bedrijfsruimte 
aan de Zuideindseweg en nu dicht 
tegen de woonwijk Emerald aan in 
Delfpark. “De mensen kunnen mij 
lopend of fietsend bereiken. Op zich 
ben ik een wat vreemde eend in de 
bijt. Heel veel pandeigenaren zijn 
overdag weg, maar ik ben altijd thuis. 
Steeds meer Delfgauwenaren weten 
me te vinden. Ik zit hier prima en 
werk lekker.” Jos Koelewijn is tien jaar 
geleden zijn eigen bedrijf RMS Liften 
begonnen. Hij installeert en onder-
houdt goederenliften. Eerst zat hij in 
een container en het bedrijfspandje 
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Wim van Melzen en Marc Bleeker zijn heel tevreden over hun bedrijfsvestiging op Delfpark. 



Touwtrekke nde zussen  
 met zachte handjes 

Via een touwtrekkende Canadese collega kwam Judith van der Helm in  

2002 met de touwtreksport in aanraking. De nu 42-jarige Pijnackerse raakte 

ervan in de ban en ‘trok’ twee van haar drie zussen mee. Dat zijn Irene die 

36 is en Caroline die 32 is. Alleen Martine, de vierde dochter van Aad van  

der Helm en Renny van Adrichem, doet niet aan touwtrekken. 

Ultieme teamsport

“ Afvallen is in de 
touwtreksport wel 
een dingetje.” 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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De vier meiden hebben vanaf hun 
jeugd allerlei sporten beoefend. Turnen 
voerde lange tijd de boventoon. Mede 
doordat ma Renny trainster was bij 
Oliveo Gym. Ook schaatsen zat in de 
familie. Daar was vooral pa Aad actief 
bij de IJsvereniging Pijnacker. Paardrij-
den deden enkele van de vier zussen 
ook als sport. “We hebben altijd van 
alles gedaan. Als het maar geen bal-
sport was. Dat lag ons niet. Zelf heb ik 
dan nog een tijd gehandbald bij Oliveo 
Handbal, maar dan wel als keepster”, 
aldus Irene die tegenwoordig in Den 
Hoorn woont.

Flinke gevolgen
Caroline woont in Ede. Het touwtrek-
ken heeft voor Irene en Caroline flinke 
gevolgen gehad. Ze hebben allebei 
hun partner - Arend en Peter - leren 
kennen via de touwtreksport. Alleen 

de partner van Judith - Maurice - is 
‘touwtrekneutraal’. 

Fanatiek
De drie zussen waren na de kennisma-
king in 2002 al snel fanatieke touw-
treksters. In principe zijn ze dat nog, 
maar door corona ligt het touwtrekken 
al meer dan een jaar stil. Er zijn geen 
wedstrijden en geen kampioenschap-
pen. Dit alles met het gevolg dat de 
meiden in geen tijden zulke zachte 
handjes hebben gehad. Als je drie tot 
vijf keer in de week traint, dan krijg je 
vanzelf flink wat eelt op je handen. Het 
eelt is weg maar de kilo’s zijn er dubbel 
en dwars bij gekomen. Bij de een wat 
meer dan de ander; we treden verder 
niet in detail! 
Afvallen is in de touwtreksport een din-
getje. Zeker bij de vrouwen. Bij grote 
wedstrijden trekken teams van acht 
personen tegen elkaar en dan kom 
je uit in een bepaalde klasse. Meestal 
gaat het om een totaal van maximaal 
500 kilo. De coach stelt het team samen 
en geeft meteen aan wie wat mag 
wegen als het kampioenschap daar is. 

Hard trainen en afvallen
Caroline: “Het gaat meestal zo dat je 
een paar maanden van tevoren de trai-

ningsintensiteit opvoert tot drie tot vijf 
keer per week. De meiden moeten dan 
heel hard trainen en tegelijk kilo’s zien 
kwijt te raken. Zelf deed ik het vaak zo 
dat ik 500 calorieën per dag innam en 
1.000 verbruikte. Het is een kwestie 
van balans, want je mag natuurlijk 
niet te slap worden.”Sinds enige tijd is 
Caroline bondscoach bij de Nederland-
se vrouwen. “Een boeiende baan,” zegt 
ze. “Een team vrouwen begeleiden is 
een nog grotere uitdaging dan een 
groep mannen. Vrouwen willen het 
naadje van de kous weten en nemen 
dingen niet zomaar aan. Ook speelt bij 
vrouwen het mentale aspect een hele 
grote rol. Als het even niet loopt, daalt 
de moraal soms snel tot een diepte-
punt. Maar goed, dat maakt mijn werk 
alleen maar boeiender.” Bij touwtrek-
ken speelt tactiek een hele grote rol. 
Het luistert heel nauw. Zeker indoor. 
Daar trek je acht tegen acht op een 
rubberen mat. “Buiten in het gras kun 
je nog wel een beetje smokkelen, maar 
binnen gaat het echt om techniek”, 
zegt Judith. Irene, die doorgaans in de 
frontlinie staat, zegt dat touwtrekken 
de ultieme teamsport is. “Als een van 
de acht een fout maakt of verzaakt, 
dan is het al mis. Het kleinste foutje 
kan al fataal zijn. Zeker binnen dus.”



Touwtrekke nde zussen  
 met zachte handjes 

“ Touwtrekken kun 
je heel lang blijven 
doen.” 
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Trekkende leden
Touwtrekken is in Nederland een 
vrij kleine sport. Er zijn rond de 350 
‘trekkende leden’. En dan te bedenken 
dat er drie ‘touwtrekbonden’ zijn. Maar 
goed, er is wel ieder jaar een driebon-
dentoernooi. 
Judith, Irene en Caroline genieten 
enorm van hun sport. Door de WK’s 
en andere grote toernooien hebben 
ze veel internationale kennissen en 
vrienden opgedaan in het wereldje. 
Vooral sporters van landen die Engels 

spreken maar toch ook met Aziatische 
collega’s. Vooral het Chinese Taipeh 
is heel sterk. Een mooie kant van de 
sport is ook, dat je het heel lang kunt 
blijven doen. “De Engelse teams zijn 
vaak al behoorlijk oud, maar ze doen 
het nog steeds heel goed”, zegt Judith.  
De zussen zouden het heel mooi 
vinden als er in Pijnacker-Nootdorp 
een touwtrekvereniging van de grond 
zou komen. In een supersportieve 
gemeente als de onze zou dat mogelijk 
moeten zijn. Zo lang die club er nog 

De zussen Caroline, Judith en Irene (van links naar rechts) hebben mede door het touwtrekken een sterke onderlinge band. 

niet is, zijn Irene en Judith lid van De 
Groene Oase in Maasland. Caroline zit 
in het oosten des lands bij een grote 
club, Team Lagerweij. 



  Wijkverenigingen  
zorgen voor binding en 
     belangenbehartiging 

De eerste wijkvereniging in de gemeen-
te en nog steeds een van de meest 
actieve is die in de wijk Koningshof in 
Pijnacker-Zuid. Deze vereniging bestaat 
sinds 1978 en is nog altijd springlevend. 
Zoals vaker gebeurt, is de vereniging 
uit ‘narigheid geboren’. Secretaris 
Erik de Goede: “Er waren problemen 

met de aannemer, die uiteindelijk zelfs 
failliet ging. Voor kopers van huizen is 
het dan gewenst om gezamenlijk te 
kunnen optrekken. Daarna is de vereni-
ging doorgegaan met het organiseren 
van veel verschillende activiteiten.” 
Naast het dagelijks bestuur bestaat de 
Bewonersvereniging Koningshof uit een 
groot aantal werkgroepen. Materiaal-
beheer is een ‘unieke verhuurfaciliteit’ 
waarbij de leden tal van materialen en 
zelfgemaakte spellen kunnen huren. 
Erik: “We organiseren iedere vijf jaar 
een wijkfeest. We hebben een kwartaal-
wijkblad, dat huis-aan-huis verspreid 
wordt. De dekkingsgraad van onze 
vereniging is groot. In Koningshof staan 
1025 huizen. Alle huizen ontvangen het 
kwartaalwijkblad.” Een wijkvereniging 
behartigt de belangen van alle inwo-
ners. “Het is boeiend werk. Je leert 
andere mensen kennen en je bent bezig 
voor een prettig woon- en leefklimaat 
in onze wijk”, aldus Erik die tot slot zegt 
dat er zo’n 45 vrijwilligers actief zijn.

Meer in Pijnacker
Ook Klapwijk heeft vanaf het begin van 
de bouw van de wijk, eind jaren tach-
tig, een heel actieve wijkvereniging 
die jaarlijks een wijkfeest organiseert. 
De vereniging informeert de leden via 
een digitale nieuwsbrief. Tolhek en 
Keijzershof hebben samen een wijk-
vereniging die één keer per jaar in het 
park bij De Soete Suikerbol een groot 
festival organiseert. Pijnacker-Noord 
bestaat al sinds de jaren zestig maar 
heeft nog niet zo lang een wijkvereni-
ging. Deze wijkvereniging is ontstaan 
toen de wijk een grootschalige renova-
tie moest ondergaan. Die is vorig jaar 
afgerond, mede dankzij de wijkvereni-
ging tot ieders tevredenheid. Via deze 
wijkvereniging zijn verbindende zaken 
als een wijktuin en een Repair Café van 
de grond gekomen. 

Oude Leede
Oude Leede heeft sinds vijftien jaar 
de BOL: Bewonersvereniging Oude 

Groeiend aantal wijkverenigingen 

Steeds meer wijken in Pijnacker-Nootdorp hebben een eigen wijkvereniging. 

We reizen even door de gemeente langs verschillende wijk- en bewoners- 

verenigingen, zonder dat we de pretentie hebben volledig te zijn. 
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Vroeger had Oude Leede een  
eigen burgemeester, nu hebben  
ze de BOL.

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Johan Schouten (l) en Jean-Paul van 
Wunnink zettten zich in voor het 
Hof van 's Gravenhout. 



  Wijkverenigingen  
zorgen voor binding en 
     belangenbehartiging 

Leede. Piet Oudshoorn was jarenlang 
bestuurslid. “De zomerbarbecue kon 
helaas niet doorgaan. Heel jammer. 
In een buitengebied zijn samenkom-
sten nog belangrijker dan in gewone 
wijken.” De BOL heeft zelfs een eigen 
buurthuis, Het Oude Laarsje. Ook de 
BOL houdt zich bezig met belangen-
behartiging: van verkeersafwikkeling 
tot en met de aanleg van glasvezel. 
“Goede contacten onderhouden met 
de gemeente is van groot belang. 
Vroeger ging dat via ‘de burgemeester 
van de Ouwe Lee’, Tinus Weerheim, en 
nu hebben we daar een hele vereniging 
voor.” 

Delfgauw één 
Delfgauw had lange tijd twee bewo-
nersverenigingen, een voor bestaand 
Delfgauw en een voor nieuw Delfgauw. 
Die van nieuw Delfgauw droogde wat 
op en sinds 2019 neemt de vereniging 
van oud Delfgauw heel Delfgauw voor 
haar rekening. Het resultaat is een 
actieve vereniging waar bewoners 
uit heel Delfgauw vruchtbaar samen-
werken. Voorzitter Esther Hasselman 
woonde nog maar net in Delfgauw en 
werd meteen actief bij de club. “Het is 

de manier om je eigen woonomgeving 
en je medebewoners te leren kennen”, 
zei ze bij haar aantreden.  

Nootdorp 
In Nootdorp zijn meer wijkverenigin-
gen dan je geneigd bent te denken. In 
Vrouwtjeslant is een buurtvereniging 
voor meer binding en in kleinere deel-
wijken zoals De Zonnehof zijn door het 
jaar heen gezamenlijke activiteiten. In 
grotere wijken als Achter het Raadhuis 
en Plan West is opvallend genoeg  
geen officiële wijkvereniging actief. 
Wel in de nog relatief nieuwe wijken 
Hollandse Meesters en in ’s Graven-
hout. Daar zijn er zelfs twee in touw. 
Een voor het bosdeel en een voor het 
hofjesdeel. Voorzitter van de Hof van ’s 
Gravenhout is Johan Schouten die met 

veel plezier in een van de hofjes woont: 
autoluw en zodanig ontworpen dat 
contact met medebewoners ‘voor de 
hand ligt’. 

Wilgenknotten
Johan vertelt dat zijn vereniging 
geen feestjes organiseert. Wel zijn er 
gezamenlijke activiteiten zoals het 
knotten van de wilgen langs de oude 
’s Gravenweg. “Dat doen we ieder jaar 
met een man/vrouw of tien. Verder 
praten we over de uitrol van Het 
Nieuwe Inzamelen. We hebben via de 
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp 
een zonnepanelenproject opgezet 
waarbij we gebruik gaan maken van 
een gezamenlijk dak op Heron”, aldus 
Johan tot slot.  
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De wijkvereniging praat met de  
wijkmanager, de wijkagent en de 
wijkwethouder. 

Dirk van Reenen (materiaalbeheer), Erik de Goede (secretaris) en Peter Huegen (voorzitter) zetten zich graag in voor  
hun wijk Koningshof.
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Het begon allemaal met een wandeling in de buurt. Ad van Winden  

uit Pijnacker raapte daar wat zwerfvuil en schreef erover op Facebook.  

Er kwamen leuke reacties op. Een van zijn volgers bracht hem op het idee 

een Facebookgroep te beginnen om zo meer mensen te motiveren.  

Het doel: een zwerfvuilvrij Pijnacker-Nootdorp.

Zo werd de Facebookgroep ‘24/7 
Schoon Pijnacker-Nootdorp’ geboren. 
“Zwerfvuil trekt zwerfvuil aan. Dus  
zoveel mogelijk opruimen helpt ook. 
Niet wijzen naar of wachten op ande-
ren, maar zelf initiatief tonen”, aldus 
de oprichter. Nou, dat lieten de inwo-
ners van Pijnacker-Nootdorp zich geen 
twee keer zeggen. Binnen drie maan-
den noteerde de groep 286 leden, van 
wie er 90 actief zwerfvuil rapen. “Via 
de App ‘Helemaal Groen’ houden we 

bij waar we lopen. We krijgen vaak 
complimenten van voorbijgangers  
en merken ook echt al verschil!” 

Zwerfvuilrapen leuk?
Wat maakt dat iemand zwerfvuil gaat 
rapen? “Het is leuk om te doen en 
geeft veel voldoening”, legt Helma 
Wubben uit Pijnacker uit. “Je bent 
lekker buiten en helemaal gefocust op 
je grijper en het afval dat je hiermee 
gemakkelijk opraapt. Het is eigenlijk 
heel mindful. En je gebruikt heel wat 
spieren, dus het is tegelijk ook nog  
een workout.”
Helma werd zo enthousiast dat ze 
nu deel uitmaakt van een groepje 
‘kartrekkers’ dat er samen met Ad voor 

zorgt dat de groep levendig blijft. Ook 
kijken ze hoe ze scholen, verenigingen 
en bedrijven kunnen betrekken. “We 
hadden pas een fijne ervaring met  
SV Nootdorp. Zij zijn superblij met ons 
initiatief en ervaren onze aanwezigheid 
rondom hun sportvelden als heel  
positief”, vertelt Yvonne Hubert-van 
der Sman, die ook in dit groepje zit. “Ik 
vind het ook leuk om nieuwe mensen 
met dezelfde passie te leren kennen. 
Het is de bedoeling dat ik thuis grijpers 
en ringen krijg. Die kan ik dan meegeven 
aan nieuwe ruimers uit Nootdorp.”

Sponsoren
“Actieve zwerfvuilrapers hadden al een 
grijper, maar er meldden zich steeds 
meer mensen die ook mee wilden 
doen”, zegt Ad. “De gemeente helpt 
met vuilniszakken. Andere sponsoren 
kwamen bijna vanzelf. Lokale onder-
nemers stonden te trappelen om een 
steentje bij te dragen!” Vele grijpers, 
ringen, handschoenen en veiligheids-
hesjes later is de groep vrijwilligers 
goed uitgerust om bijna dagelijks 
zwerfvuil te rapen. “Mooi om te  
zien hoe we dit echt samen doen!”, 
glimlacht een tevreden Ad.

Ook meedoen?
Word lid van de Facebookgroep 24/7 
Schoon Pijnacker-Nootdorp. Download 
de App ‘Helemaal Groen’ en maak 
Pijnacker-Nootdorp zwerfvuilvrij!

24/7 schoon Pijnacker-Nootdorp

Zwerfvuilrapen 
in je buurt  

TEKST: EDITH MUSCH   FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Ad van Winden met zijn speciale fietsaanhanger met opruimmaterialen.
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“ Samen voor een 
schoon dorp.”



In dit magazine heb je van alles kunnen  
lezen over Pijnacker-Nootdorp. 

Tip: neem ook eens een kijkje bij onze buurgemeente Delft. 
Alles over een bezoek aan onze buren kan je vinden op: 
www.delft.com

Denk in de vakantie ook eens aan een heerlijk uitje op het 
water. Dit kan nu ook #coronaproof. Laat je rondvaren 
door de historische grachten in een elektrische sloep veilig 
en in de open lucht!

Ook zijn de fluisterstille bootjes milieuvriendelijk.  
De ervaren schippers brengen je naar de leukste plekjes  
en varen onder de laagste bruggetjes door. Op weg naar 
huis pak je nog even een heerlijk biertje op één van de  
terrasjes in Pijnacker-Nootdorp. Altijd weer heerlijk om 
veilig thuis te zijn.
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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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