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De nieuwjaarswensen zullen ook dit jaar weer zeer gevarieerd 
zijn. Noem maar op: gelukkig nieuwjaar, vredig nieuwjaar, 
rustig nieuwjaar of een vrolijk nieuwjaar. Wat dacht je van: 
creatief, interessant, sociaal, ondernemend, vruchtbaar. 
Ongetwijfeld heb je zelf nog aanvullingen en andere voor-
stellen. Houden we het dit jaar door alle omstandigheden 
op een ‘weer normaal nieuwjaar’ of op een ‘gewoon gezond 
nieuwjaar’? Wij wensen het je in ieder geval allemaal toe.

Winters en kerst
Op weg naar dat nieuwe jaar presenteren we je weer ons 
magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp. Natuurlijk heeft dit 
nummer een winters karakter en besteden we aandacht aan 
de naderende kerst. In een smakelijk artikel krijg je tips voor 
een heerlijk kerstdiner. Heel veel tips zijn er om te genieten 
van de natuur in onze fijne gemeente: boeiende, leerzame, 
sportieve wandelingen met boekjes en boeken als je nog 
meer (historische) informatie wilt. 

Trots
Pieter Kuijpers vertelt over zijn kerstuitzending op Radio 
West. Je leest hoe werkgeluk bijdraagt aan je gezondheid. 
Een leuk artikel gaat over vrijwilligers die actief zijn in het 
gebied rondom de Ackerdijkse Plassen en we praten je bij  
over een groots gehaakt kerstkunstwerk. Je leest over een  
Syrische verjaardag. Henk en Ellie vertellen over hun ‘natuur- 
boerderij’ en singer-songwriter Lilo geeft een kijkje in haar 
bewogen leven. Tot slot je aandacht voor het afscheids- 
artikel van onze burgemeester. Zij laat weten trots te zijn 
op Pijnacker-Nootdorp. Wij mogen allemaal trots zijn op de 
gemeente waar we zo graag wonen, werken, recreëren en 
leven. Trots: een goed gevoel op weg naar het nieuwe jaar!

Veel lees – en kijkplezier namens alle medewerkers,
Ron Labordus (eindredacteur)       

De komende dagen krijg je ze ongetwijfeld 
weer op talloze wijzen gepresenteerd: de 
nieuwjaarswensen. ‘Vroeger’ altijd per post. 
Tegenwoordig veelal elektronisch. Hoe dan 
ook: ze zijn goed bedoeld. Familie, vrienden 
en bekenden putten zich vaak uit om er iets 
moois, aparts, creatiefs en persoonlijks van 
te maken. Alhoewel de ‘gewone’ kaarten uit 
de kaartenwinkel en die van de goede doelen 
ook flink aanwezig zijn. Goed bedoeld in ieder 
geval en ook wel traditie. 

Voorwoord

Wij wensen je …
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“ Cultuur bindt  
en verbindt  
mensen.”   



“ Pijnacker-Nootdorp is een 
gemeente om trots  
op te zijn.”

De in Leiden geboren Francisca 
Ravestein had voor ze in Pijnacker 
- Nootdorp burgemeester werd al 
ruime politieke ervaring: onder andere 
fractievoorzitter in Rotterdam, Tweede 
Kamerlid voor D66 en burgemeester 
van het mooie Friese Opsterland. In 
de Kamer had ze in haar portefeuille 
MKB, Monumentenzorg en Integratie. 
Eenmaal burgemeester in Pijnacker - 
Nootdorp spitsten haar werkzaam- 
heden zich toe op Openbare Orde,  
Veiligheid en Handhaving, Commu-
nicatie en Citymarketing, Juridische 
Zaken, Burgerzaken en Cultuur. Een 
pittige portefeuille.

Burgermoeder
Waarom burgemeester worden 
van Pijnacker-Nootdorp?  Francisca 
Ravestein: “Uiteindelijk wilde ik toch 
weer terug naar de dynamiek van de 
Randstad. Daarbij speelde ook het 
verlangen dichter bij familie en vrien-
den te wonen. Pijnacker-Nootdorp als 
groeigemeente met zoveel prachtigs, 
ambitie en potentie sprak me aan. 
Het profiel dat de gemeenteraad van 
Pijnacker-Nootdorp voor een nieuwe 
burgemeester had opgesteld bleek 
op mij te passen. Met enige terug-

houdendheid herken ik mij wel in 
typeringen als mensen-mens, sociale 
bewogenheid, vertrouwenspersoon, 
burgervader/moeder, bestuurserva-
ring, connecties in politieke kringen en 
verbindende persoon. Tegelijk weten 
we allemaal dat al die kwaliteiten niet 
in één persoon verenigd zijn of kunnen 
zijn. Je legt telkens andere accenten 
afhankelijk van de situatie waar je 
mee te maken krijgt. En dan nog krijg 
je commentaar. Eigenlijk doe je het 
nooit goed genoeg. De een vindt dat 
je meer dit had moeten doen en de 
ander vindt juist van niet. Ik blijf zo veel 
mogelijk mezelf en handel naar eer en 
geweten.”

Zware jaren
Hoe was het begin? Francisca Ravestein 
gaat er even voor zitten, zucht een  
beetje: “Pittig. Ook onze gemeente 
werd geconfronteerd met slachtoffers 
van de MH17-vlucht. Ik had nauw  
contact met de familie van twee 
slachtoffers uit onze gemeente. Dan 
probeer je als burgermoeder zoveel 
mogelijk de mensen tot steun te zijn. 
Ook de afgelopen jaren van mijn  
ambtsperiode zullen me bij blijven.  
Uiteraard betreft dat de Covid-19 

periode en alle maatregelen die er op 
landelijk, regionaal en gemeentelijk 
niveau werden getroffen. De lockdown 
was voor iedereen zwaar. Tal van zaken 
die niet door konden gaan. Het ver-
driet waar veel mensen mee te maken 
kregen. Een heftige periode, waarvan 
het einde helaas nog niet in zicht is.”

Sociaal cultureel centrum
Dat cultuur en kunst bij Francisca 
Ravestein hoog in het vaandel staan, 
is bekend. Hoe manifesteerde zich 
dat? “Ik ben blij met de raadsbrede 
steun voor de cultuurnota ‘Verbinden 
door cultuur’. Veel inwoners heb-
ben er over meegedacht en inbreng 
gegeven en gekregen. Cultuur bindt 
en verbindt mensen, is een belangrijk 
sociaal element in onze gemeenschap. 
Jezelf uiten en een podium krijgen op 
gebieden van sport, zang, dans, kunst, 

Burgemeester Francisca Ravestein bij afscheid: 

“Onze gemeente heeft het beste van twee werelden”, aldus burgemeester 

Francisca Ravestein, “winkelen, wonen en recreëren in je eigen woonplaats 

en uitgaan en werken hier of in omliggende steden.” Begin volgend jaar, in 

het jaar dat ze 70 jaar hoopt te worden, neemt ze afscheid van onze gemeente. 

Reden genoeg voor een boeiend gesprek over de acht jaar dat ze burgemeester 

was van Pijnacker-Nootdorp.

TEKST: RON LABORDUS     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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“ Onze gemeente  
heeft het beste van 
twee werelden.” 

        



        Spaar Lokaal & sociaal
Met de Pijnacker Centrum App, Lokaal & sociaal, kunnen 
jij en andere bezoekers van ons winkelgebied bijdragen 
aan lokale initiatieven. Zodra je tegoed hebt kun je zien 
welke doelen er beschikbaar zijn en kun je zelf kiezen 
waar jij een bijdrage wilt leveren!

Bij iedere aankoopbeloning die je ontvangt bij een van 
de onderstaande winkels, word jouw Lokaal & sociaal 
saldo automatisch met 10 punten verhoogd. 

        Spaar winkel punten
Scroll in de app omlaag om te zien bij welke winkels je 
kunt sparen en open een winkel om te zien waar je voor 
kunt sparen (spaardoelen). 

Voor iedere bestede euro krijg je één winkel punt. Je 
hoeft alleen maar de klantenkaart uit de app te scannen 
op het tablet dat aanwezig is in de winkel. De winkelier 
regelt de rest! 

Zodra je genoeg punten hebt gespaard bij een winkel 
om een van de spaardoelen te verzilveren, dan open je 
de winkel, klik je op het spaardoel en ontvang je direct 
een coupon die je in de winkel kunt laten zien. 

  Download de app in de AppStore of  
GooglePlay Store. 

  Maak gratis een account aan.
 Je kunt nu inloggen en sparen!

Ondernemersvereniging Pijnacker 
Centrum (OVPC)  lanceert spaar-app 

Lokaal
& sociaal

Ontvang social points door lokaal 
te shoppen en steun jouw favoriete 

vereniging zonder te dokken. 

Steun lokale verenigingen 
met jouw social points!

Lokaal
& sociaal

Ontvang social points door lokaal 
te shoppen en steun jouw favoriete 

vereniging zonder te dokken. 

Steun lokale verenigingen 
met jouw social points!

Steun lokale verenigingen met jouw social points! 

 Delft,  Westlandseweg 13,  (015) 214 29 72 
   Pĳ nacker  Westlaan 28  (015) 200 10 97 
   Nootdorp  Dorpsstraat 12a  (015) 310 72 10 

 Mogelijk kun jij  besparen op je maandlasten  
   Kijk op hypotheker.nl of loop binnen voor een afspraak 

 Geld overhouden... 

 voor leuke dingen? 



toneel, enzovoort is essentieel voor 
jong en oud. Kijk eens hoe geweldig 
de jaarlijkse Verbeelding is dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers, kijk 
eens hoe tientallen verenigingen in 
Pijnacker-Nootdorp succesvol zijn, kijk 
eens naar de vele activiteiten van de 
bibliotheek, kijk eens naar het succes 
van CulturA & Zo in Nootdorp. Dat 
zijn nog maar enkele voorbeelden. 
Bijzonder blij ben ik met de komst van 
een nieuw sociaal cultureel centrum in 
Pijnacker. Het wordt ontwikkeld in het 
centrum op de locatie van de voorma-
lige Rabobank. Een belangrijke impuls 
voor de cultuur in de brede zin van het 
woord in onze gemeente.”

Politiebureau behouden
Francisca Ravestein wil ook nadruk 
leggen op zaken waar ze ‘trots’ op is: 
“Trots is te veel eer voor mij. Laat ik 
zeggen waar ik met voldoening op 
terugkijk. Op de eerste plaats bewaar 
ik goede herinneringen aan de opvang 
van vluchtelingen uit met name Syrië 
in de Viergang. Zoveel positiviteit als 
we ervaren hebben vanuit de inwoners 
door de inzet van zo veel vrijwilligers. 

Ongelooflijk al de hulp die werd aange-
boden. Hartverwarmend. Waar ik ook 
graag bij stil sta, is het behoud van het 
politiebureau. We kwamen erachter 
dat er bij de Nationale Politie plannen 
bestonden om ons politiebureau op te 
heffen en onder te brengen in dat van 
Zoetermeer. In mijn optiek desastreus 
voor de veiligheid in Pijnacker-Nootdorp. 
Door snel en ter zake te protesteren 
gingen die plannen niet door. De her-
ontwikkeling van het Hofland vind ik 
ook noemenswaardig. Het voormalige 
woonzorgcentrum hebben we in goed 
overleg met eigenaar Pieter van Foreest 
een nieuwe bestemming kunnen 
geven. Onder anderen statushouders, 
jongeren en starters hebben er een 
goede woning in gevonden.”

Basketbal
Wat zal de toekomst brengen? Francisca 
Ravestein moet even lachen: “Het is 
bekend dat ik nu stop met het burge-
meesterschap en niet aan het eind van 
volgend jaar wat ook had gekund, om-
dat ik mijn opvolger de gelegenheid 
wil geven na de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022 de samenstel-

Burgemeester Francisca Ravestein heeft per 17 januari aanstaande eervol ontslag gekregen van de koning.

ling van gemeenteraad en college van 
nabij mee te maken. De koning heeft 
mij inmiddels eervol ontslag verleend 
per 17 januari en ik wacht vooralsnog 
rustig af wat de toekomst me brengen 
zal. Ik ambieer geen nieuwe (politieke) 
werkzaamheden. Wellicht eens voor 
D66 een adviserende rol. Wel blijf ik 
actief in de basketbalwereld. Ik was 
voorzitter van de Nederlandse Basket-
ball Bond en ben nog bestuurslid van 
de International Wheelchair Basketball 
Federation. Bij die sport en speciaal bij 
de gehandicaptensport ligt mijn hart. 
Voor mij persoonlijk geldt natuurlijk 
ook dat gezondheid van wezenlijk 
belang is voor die toekomst. Stil zitten 
zal ik zeker niet. Wat zeker is: we blij-
ven voorlopig in Pijnacker-Nootdorp 
wonen. Immers een gemeente waar 
we trots op zijn.”
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“ Van belang dat  
het politiebureau  
behouden bleef!”        



Genieten doe je    
  met elkaar 

Dat Sabine Zondag graag vernieuwend 
bezig is met PLUS Pijnacker mag geen 
verrassing zijn. Voor lokale samenwer-
kingen is ze altijd enthousiast, daarom 
zijn veel producten van lokale leveran-
ciers in de winkel terug te vinden. Sabine 
was dan ook direct enthousiast om 
speciaal voor onze lezers een heerlijk 
menu samen te stellen: “Kerst is voor 

veel mensen een van de belangrijkste 
momenten in het jaar. Als klanten hier 
in de winkel hun kerstboodschappen 
doen, spreekt daar voor mij een groot 
vertrouwen uit. We vinden het een eer 
als we daar invulling aan mogen geven. 
Ook onze medewerkers verheugen 
zich op de feestdagen omdat ze dan 
nóg meer kunnen uitpakken dan 

anders. We richten de winkel sfeervol 
in en bieden een zo breed mogelijk 
assortiment aan. Hoogtepunt is de 
kerstproeverij omdat onze chef-kok Jan 
Bos en medewerkers onze klanten dan 
de lekkerste hapjes voorschotelen. 
Vorig jaar kon die niet doorgaan  
wegens corona, maar dat halen we  
dit jaar hopelijk in. Klanten inspireren, 
dat doen we graag.”

Pijnacker-Nootdorp menu
Speciaal voor de lezers van het Natuur-
lijk Pijnacker-Nootdorp magazine heeft 
Sabine een kerstmenu samengesteld: 
“Met een nostalgische twist, want de 
stoofpeertjes van mijn oma staan op 
het menu. Een mooie herinnering: als 
familie maken we ze nog steeds én 
het is leuk om het recept te delen met 
de lezers. We hebben een 5-gangen 
menu bedacht dat lezers helemaal of 
gedeeltelijk zelf thuis kunnen maken. 
Je kunt het recept volgen of sommige 
gerechten kant-en-klaar in de winkel 
kopen. De ingrediënten komen natuur-
lijk van lokale leveranciers zoals mooie 
paprika’s van Nieuwkoop Paprika’s 
uit Nootdorp en zalig vlees van Hoeve 
Biesland.”

Denk je aan kerst, dan denk je aan gezellig samen tafelen. Of het nou in  

een (liefst lokaal) restaurant is of gezellig thuis. Afgelopen jaar hebben we 

gemerkt dat we juist de feestdagen met elkaar willen doorbrengen. Met 

vrienden en familie weer samen zijn onder het genot van een heerlijke 

lunch of lekker diner. PLUS Sabine Zondag en Jumbo Nootdorp hebben 

hun uiterste best gedaan om een rijk assortiment aan lekkernijen voor  

je samen te stellen om de komende feestdagen heerlijk van te genieten.

Christmas Cooking – PLUS Sabine Zondag
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TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: REMCO VAN VONDELEN

“ Kerst is een van de belangrijkste  
periodes van het jaar.”

Begin het menu feestelijk met een sprankelende Cava Bienvenido Brut als aperitief.



Christmas Cooking – PLUS Sabine Zondag
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Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp kerstmenu PLUS Sabine Zondag

Geroosterde paprikasoep met basilicumolie en een knapperige kaasstengel (vega)
Begin dit feestelijke moment met een heerlijke zachte paprikasoep in echte kerstkleuren. Natuurlijk gemaakt van 

lokale paprika’s uit Pijnacker-Nootdorp. In een handomdraai staat dit gerecht op tafel. Een smakelijk (en makkelijk) 

begin!

Zalmtartaar met appel en kappertjes met zelfgemaakte toast
Een fris voorgerecht van super verse zalm en Granny Smith appel doet het altijd goed. Maak het met een handige 

kookring mooi op zodat het lijkt alsof een chef-kok aan het werk is geweest. Lekker met een glas PLUS biologische 

Chardonnay en een knapperig warm broodje.

Bourgondische gevulde Runderrollade (Hoeve Biesland)
Waarom niet kiezen voor gezellig tijd doorbrengen met de gasten, terwijl deze kant-en-klare runderrollade van  

Hoeve Biesland in de oven staat? Kwaliteit gegarandeerd met dit 100% biologische vlees van eigen boerderij.  

De elegante Marques de Cáceres Rioja Crianza past hier uitstekend bij. Serveer met de heerlijke stoofpeertjes naar 

familierecept van oma Zondag!

Pure chocolademousse van chef-kok Jan Bos
Deze pure chocolademousse is de signature dish van chef-kok Jan Bos en kunt je nu ook zélf maken. Speciaal voor 

onze lezers verklapt Jan zijn geheime ingrediënt: Bailey’s. Een toefje slagroom maakt het helemaal af. Een zoete 

afsluiter om stil van te genieten. Prima van tevoren te maken, zodat het relaxed tafelen blijft. Schenk hier eens een 

verrukkelijke Villa Pani Moscato d’Asti bij.

Camembert met caramel 
Deze combinatie is geheel voor je voorbereid en hoeft je alleen nog in het winkelwagentje te leggen. Verwarm een 

klein beetje zodat de zachte camembert uitloopt en op de tong smelt. De zoete smaak van caramel past hier  

perfect bij. Combineert grandioos met een zoete Ruby port.

Sabine Zondag heeft met chef-kok Jan Bos (l) en slager Peter Assenberg voor de lezers een smakelijk en 
feestelijk menu samengesteld.

Geïnspireerd? 
De recepten vind je op www.natuurlijkpn.nl 
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“ Van haken word ik kalm.”



Claudia van der Wijngaard is een van de talloze vrijwilligers die hebben  
meegewerkt aan het ‘tot stand haken’ van het grootste gehaakte december-
cadeau ter wereld. Vanaf 19 november tot 27 december neemt dat een centrale 
plaats in op het Raadhuisplein in Pijnacker. De gehaakte boom is vijf bij vijf 
meter qua oppervlak en gaat 5 meter de lucht in.

Vorig jaar werkte Claudia al mee aan 
de grootste gehaakte kerstboom ter 
wereld. Toen Oscar en Cey van Pera 
& Pasha met hun nieuwste stunt 
kwamen, was ze natuurlijk weer van 
de partij. Dit terwijl ze niet eens in 
Pijnacker woont. Zij is een van de vele 
mensen die van buiten ‘het dorp’ naar 
de wolspeciaalzaak in Pijnacker toe 
komen. Bezoekers komen vanuit het 
hele land en zelfs uit het buitenland. 

Schilderswijk
Toen de kinderen van Claudia – een 
zoon van 31 en een dochter van 26 – de 
deur uit waren, besloot ze te verhuizen 
van Rozenburg naar de Schilderswijk 
in Den Haag. Claudia wilde meer leven 
in de brouwerij en geniet daar volop 
van het bruisende leven. Claudia voelt 
zich helemaal thuis in de Schilders-
wijk. Ze treedt alles en iedereen met 
een open en respectvolle houding 
tegemoet. “Ik ben nooit bang om de 
straat op te gaan, ook niet ’s avonds 
of midden in de nacht. Als we allemaal 

met meer openheid en respect elkaar 
zouden benaderen, dan krijgen we een 
veel mooiere wereld. Ik vind het ook 
prachtig om de mensen in de buurt te 
helpen met papierwerk.”

Goede doel
Ze haakte vorig jaar niet alleen; ze ging 
op pad om geld in te zamelen voor het 
goede doel: de Voedselbank. “Als ik 
over de gehaakte kerstboom begon, 
was niet iedereen direct enthousiast. 
Toen ik vervolgens zei dat de op-
brengst naar de Voedselbank ging, 
wilden mensen wel betalen. Zo wist ik 
500 euro bij elkaar te brengen. Dit jaar 
is het goede doel Het Vergeten Kind. Ik 
hoop weer aan een goede opbrengst 
te komen. Met mijn kleindochter 
Hayley samen had ik op één vrijdag al 
60 euro bij elkaar.”

Rustgevend
Eigenlijk is het omgekeerde integratie 
wat Claudia aan het doen is. Intussen 
blijft ze lekker bezig voor Pera & Pasha. 
“Ik lijk rustig maar ik maal best veel in 
mijn hoofd. Van haken word ik kalm. 
Terwijl ik televisiekijk, haak ik stevig 
door. Eerst heb ik heel wat losse lapjes 
gehaakt en daarna ben ik aan de gang 
gegaan om ze aan elkaar te haken. Elf 
banen van vijf meter lang en twintig 
centimeter breed. Al met al 250 lapjes 
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TEKST: SJAAK OUDSHOORN            FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Vijf bij vijf bij vijf meter!

Dromen over het  
      grootste gehaakte  
  decembercadeau

“ Dit jaar is het  
goede doel  
Het Vergeten Kind.”

en daarna nog eens 175. Dus dat is 
meer dan tien procent van het totaal.”
Oscar de Bruijn van Pera & Pasha vindt 
het geweldig dat de actie meteen 
aansloeg en dat de 3.000 benodigde 
gehaakte lapjes er binnen vier weken 
waren en dat hij op 20 oktober al het 
sein kon geven: actie geslaagd, haak-
naald neerleggen! 

Claudia vertelt tot slot dat ze ’s nachts 
droomt dat de lapjes allemaal aan 
elkaar gehaakt zijn. Zodra ze wakker 
wordt, ziet ze dat dit werk echt nog 
niet klaar is. Dat het uiteindelijk alle-
maal in orde kwam, is te zien op het 
Raadhuisplein. Pijnacker staat weer op 
de kaart met een nieuw record met 
betrekking tot omvang en afmetingen 
van de kerstboom, maar veel belang-
rijker is de samenwerking, de verbin-
ding en het met z’n allen ergens voor 
gaan. Dat straalt deze actie uit. Mooi 
dat de winkeliers ook meedoen door 
op hun toonbank het gele kartonnen 
spaarhuisje van Het Vergeten Kind te 
plaatsen. 

Wie het goede doel Het Vergeten  
Kind wil steunen, kan een bijdrage 
overmaken naar het speciaal daar- 
voor bestemde banknummer:  
NL82 INGB 000 613 2339 ten  
name van Pera & Pasha. 



   En toen was  
werkgeluk ineens    
       heel gewoon 

Steeds meer bedrijven en organisa-
ties zien het belang in van werkgeluk 
en het onderzoek daarnaar. Meten 
is weten. Het gemiddelde ziektever-
zuim is in Nederland relatief hoog en 
stijgt bij veel organisaties en bedrijven 
boven het landelijk gemiddelde uit. 
Werkdruk, stress, burn-out; het zijn 
termen die steeds vaker voorkomen 
dan termen als werkgeluk en arbeids-
vreugde. 

Werkplezier
Veel bedrijven en organisaties krijgen 
het niet voor elkaar om hun vacatures 
ingevuld te krijgen. Daarbij is het 
verloop erg groot. Het is dus belangrijk 
om te werken aan een goede sfeer, 
positief leidinggeven, mensen kansen 
tot ontwikkeling geven, uitdagingen 
bieden, enzovoort. Als ze hun werk 
leuk vinden en het naar hun zin 
hebben, zullen ze beter functioneren, 
minder snel ziek worden en niet zo 
gauw de neiging hebben om voortijdig 
een nieuwe carrièrestap te maken. 

Helma Veenstra en Hanneke Bor, 
beiden wonend in Pijnacker, hebben in 
2020, toen corona alles even tot stil-
stand bracht, de krachten gebundeld 
en de DOES Adviesgroep opgericht. De 
vier letters van hun bedrijf staan voor 
de vier gelukshormonen die door de 
hersenen worden aangemaakt, zodra 
een mens het naar haar of zijn zin 
heeft: Dopamine, Oxytocine, Endor-
fine en Serotonine. Dopamine komt 
los zodra je wordt uitgedaagd, succes 
hebt en wordt beloond. Oxytocine 
is het knuffelhormoon dat wordt 
aangemaakt als samenwerken lukt 
en je de echte verbinding voelt met 
elkaar. Endorfine is het gevolg van fit 
zijn en plezier hebben en serotonine 
is het hormoon van zinvol bezig zijn 
en heel betrokken zijn bij je werk en je 
collega’s. 

Inspiratie en achtergrond
Helma en Hanneke ervaren zelf ook 
veel werkgeluk sinds de start van hun 
samenwerking. Het gaat goed, ze in-

spireren elkaar en de een vult de ander 
perfect aan. Hanneke is van huis uit 
vooral organisatiedeskundige en Helma 
was met haar bedrijf ReviewPartner 
al bezig met het meten en verbeteren 
van de tevredenheid onder klanten en 
werknemers. De stap naar het meten 
en verbeteren van ‘werkgeluk’ is dan 
niet groot.
 
Leidinggevende bepalend
Steeds meer werkgevers, klein en 
groot en in allerhande sectoren actief, 
denken na over werkgeluk en alles wat 
daarvoor nodig is. Het heeft alles te 
maken met de manier van leidinggeven, 
de organisatie van een onderneming 
of instelling, en de mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden die mensen 
krijgen om zich te ontwikkelen binnen 
hun werk. Maar ook de sfeer binnen 
een team, de werkomstandigheden, 
de vrijheid die je krijgt van je leiding- 
gevende om je creativiteit en talent in 
te zetten, enzovoort. Onderzoek wijst 
uit dat één op de drie mensen op 
 zoek gaat naar ander werk en/of een 
andere werkgever vanwege de leiding-
gevende. 

Factoren van werkgeluk
Gestructureerd en met blijvend resul-
taat ‘werkgeluk’ tot stand brengen: 

Veel mensen besteden een flink deel van de dag aan werken. Mensen  

zien hun collega’s vaak langer en intensiever dan hun eigen partner en/of 

kinderen. Dus dan is het wel belangrijk dat je je een beetje prettig en  

gelukkig voelt tijdens je werk. 

Werkgeluk: meten is weten
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“ Het is belangrijk om te werken  
aan een goede sfeer.”



Werkgeluk: meten is weten
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Helma Veenstra en Hanneke Bor zijn schoolvoorbeelden van gelukkige werkers die elkaar versterken en elkaar ruimte en 
vertrouwen geven.

dat is een complex en tijdrovend proces 
waar heel veel factoren op van invloed 
zijn. Hanneke en Helma hebben een 
model ontwikkeld waarin stapsgewijs 
naar een bepaald resultaat toegewerkt 
wordt. Kort gezegd draait het om 
inzicht, strategie, leiderschap, werkpro-
cessen en werkomstandigheden. Het 
is een zaak van inventariseren, aanpak-
ken, vasthouden en ontwikkelen. 

Lange termijn
Blijvend werkgeluk creëren gaat niet 
met een toverstaf of een wonder- 
formule. Je kunt het niet zomaar even 
invoeren. Het werkt overal weer anders, 
maar de basis is positiviteit, goede en 
zuivere communicatie, respect, gelijk-
waardigheid, mensen ruimte geven en 
uitgaan van ieders wensen, talenten en 
mogelijkheden. Geen mens is hetzelfde,  

iedereen moet of kan op zijn of haar 
eigen manier tot bloei komen. Zo word 
je met z’n allen een happy family, waar 
tijd en gelegenheid is om successen 
te vieren en waar het niet alleen om 
omzet, winst en geld gaat. 

Geluk in eigen werk 
Helma en Hanneke zijn zelf school-
voorbeelden van gelukkige werkers 

die elkaar versterken en elkaar ruimte 
en vertrouwen geven, zodat ze ieder 
op hun eigen manier werkgeluk 
ervaren. Corona stelde hun werkgeluk 
behoorlijk op de proef, maar ze zijn 
nu helemaal gelukkig en krijgen volop 
energie van hun werk. Dit omdat ze 
zien dat het werkt en omdat steeds 
meer opdrachtgevers de meerwaarde 
van werkgeluk zien! 

“ Steeds meer werkgevers, klein en  
groot en in allerhande sectoren actief, 
denken na over werkgeluk en alles wat 
daarvoor nodig is.”



“Onze klanten ontzorgen, zodat ze op een relaxte manier genieten  
van de feestdagen. Dat willen wij graag”, vertelt David Steendam van 
JUMBO Nootdorp enthousiast. “Met onze zes kersthelden kan iedereen 
op een eenvoudige wijze een heerlijk kerstdiner op tafel toveren.  
Succes gegarandeerd!”

en is er in drie varianten. Qua groenten 
is er ook met de feestdagen een ruime 
keuze. Tot besluit suggereren we de 
klassieker Omelette sibérienne: ijs 
omhuld door cake en een laag zachte 
Italiaanse meringue. Een gerecht om je 
vingers bij af te likken en een showstuk 
voor op tafel.”

Bourgondisch genieten
“Gourmetten met familie of vrienden 
is inmiddels een echte Nederlandse 
traditie geworden tijdens de feest- 
dagen. Jong en oud gezellig rond de  
tafel en zelf kiezen wat je wilt maken. 
Bij JUMBO zijn we dat niet vergeten, 
bekijk daarom eens het ruime as-
sortiment aan gourmetvlees, vis en 
groenten. Vegan lovers zijn bij ons ook 
van harte welkom, de lekkere finger-
food kipnuggets en andere vegan 
producten zijn een prima match met 
gourmet. Vrienden of familie lang 
niet gesproken? Creëer een onverge-

“Voor iedereen die graag in een hand-
omdraai een lekker diner op tafel zet, 
heeft JUMBO dé oplossing bedacht in 
de vorm van zes kersthelden. Natuurlijk 
ook geschikt als warme lunch mocht 
daar de voorkeur naar uitgaan. Te 
beginnen met een heerlijke kreeften- 
soep met bieslook, cognac aioli en 
verse garnalen als entree. Daarna 
volgt de keuze tussen vlees of vis als 
hoofdgerecht. De entrecote roast 
cranberry schuif je zo in de oven. De 
meegeleverde pop-up thermometer 
geeft handig aan wanneer het vlees de 
juiste temperatuur heeft bereikt zodat 
dit gerecht altijd perfect gaar wordt. 
Dat scheelt een hoop onzekerheid en 
serveer je feilloos een mooi gerecht. 
Visliefhebbers kiezen een ovenschotel 
van zalm met een citroenpeterselie 
crumble, natuurlijk ook geschikt voor 
mensen die liever geen vlees willen 
eten. De golden gratin van aardappel 
past perfect bij beide ovengerechten 

telijk moment en verras ze met een 
borrelplank met lekkere hapjes zoals 
de vegan balletjes, want bourgondisch 
genieten kan natuurlijk ook vegan.”

Recent verbouwd
“Afgelopen september is JUMBO 
Nootdorp na een grootse verbouwing 
feestelijk heropend waardoor we een 
aanzienlijk aantal vierkante meters  
erbij hebben gekregen. We zijn er 
zowel voor starters, gezinnen als 
alleenwonenden. De hoeveelheden 
zijn op die verschillende groepen 
afgestemd, dus we bieden grotere en 
kleinere porties aan zodat ieder op zijn 
of haar moment de hoeveelheid kan 
gebruiken die nodig is. Heel duurzaam 
dus. De toename in winkeloppervlak 
is te zien aan de versafdeling die is 
uitgebreid, net als onze wijnafdeling 
waar we graag advies geven welke 
wijnen het beste bij de verschillende 
gerechten passen.”

Familiegevoel
Zelf brengt de familie Steendam 
beide kerstdagen door in de winkel: 
“Als familie vieren wij kerst misschien 
anders dan gebruikelijk is. We werken 
dan allemaal en proberen elkaar zo 

Christmas Cooking bij JUMBO Nootdorp 
De zes helden  
voor in de keuken

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: REMCO VAN VONDELEN

“ Ook met de feestdagen Gastvrij & 
Bourgondisch genieten bij JUMBO.”
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De zes helden  
voor in de keuken

goed mogelijk af te wisselen. Mijn vader 
begint elke ochtend vroeg tot mijn 
moeder hem daarna aflost en daardoor 
weer iets langer doorwerkt.” De kinderen 
Joris, David en Jetske zijn er ook elke 
dag en hebben ieder hun eigen taken. 
Sinds 2011 werkt de familie Steendam 
ook op tweede kerstdag, waarbij ze de 
gelegenheid geven aan medewerkers 
die dat graag willen om te komen werken. 
Medewerkers die graag vrij willen, 
krijgen dat dan ook. “Bij Team JUMBO 
Nootdorp houden we altijd van een 
gezellige sfeer, zowel voor als achter 
de schermen. Daarom zetten we in de 
kantine in de aanloop naar de kerst- 
dagen heerlijke producten klaar voor de 
medewerkers zodat ze goed weten wat 
ze verkopen.”

Feestdagenpresentje
Speciaal voor de lezers van het Natuur-
lijk Pijnacker-Nootdorp magazine heeft 
JUMBO Nootdorp een leuke verrassing. 
David: “Op vertoon van het Natuurlijk 

Pijnacker-Nootdorp magazine ligt er 
(zo lang de voorraad strekt) voor iedere 
lezer een leuke feestdagen attentie 
klaar. Onze klanten verwennen, dát 
vinden wij belangrijk.”

De Helden van JUMBO
Held 1:   voorgerecht soep - kreeftensoep met bieslook, cognac aioli  

en verse garnalen 
Held 2:   hoofdgerecht vlees - entrecote roast cranberry incl. pop-up  

thermometer 
Held 3:  hoofdgerecht vis - zalmovenschotel met citroen  peterselie 

crumble 
Held 4:  nagerecht ijs - omelette sibérienne 
Held 5:  bijgerecht - golden gratin (aardappel) in 3 varianten 
Held 6:   een range aan nieuwe borrelproducten in een kies &  

mix mechanisme

Jumbo Nootdorp: de familie Steendam staat voor en ook tijdens de kerstdagen voor je klaar.
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Groenzoombeheerder Cor Noorman zei onlangs: “Hoe meer je van de natuur 

weet, des te meer je gaat zien.” Een natuurgids denkt vaak: ‘Ik zie wat jij niet 

ziet.’ Niet uit arrogantie maar juist om te laten zien wat er te zien is, inclusief 

tekst en uitleg daarover. 

Geert van Poelgeest, voorzitter van 
Natuurlijk Delfland, is een pure natuur-
man. Zijn leven lang is hij dol op alles 
wat de natuur aan moois te bieden 
heeft. Hij is heel graag in de natuur. Dit 
doet hij alleen, met zijn echtgenote 
Marian, die nog veel scherper kijkt dan 
hijzelf, of met een groep liefhebbers. 

Geert vindt het prachtig om zijn kennis 
te delen. 

Leren van de natuur
Ben je nooit bang dat mensen die 
meegaan op excursie er nog meer van 
weten dan jij? Aldus een vraag aan de 
natuurvorser. Het antwoord: “Nee, juist 

niet. Ik vind het mooie van een natuur-
excursie juist het delen en uitwisselen 
van kennis. Je kunt zo veel van elkaar 
leren. Zij van mij maar ik juist ook van 
hen. Het is altijd leerzaam en aan het 
eind van een uitstapje of excursie weet 
je meer dan aan het begin. Een collega 
moest een excursie leiden in het Staal-
duinse Bos. Haar gezelschap bestond 
uit allemaal topmensen op duingebied. 
Stikzenuwachtig was ze. Ik zeg: dat 
is helemaal niet nodig, die mensen 
weten alles van duinen, maar jij hoeft 
alleen maar te vertellen over wat jouw 
duinengebied specifiek te bieden heeft. 
Dan zul je zien dat ze heel belangstel-
lend zijn. Dat bleek ook: het werd een 
geweldige excursie en die collega was 
helemaal in haar element.”

Klimaatverschillen
Geert vindt het heerlijk om in de natuur 
op stap te gaan. Het hele jaar door. “Het 
geweldige aan onze natuur en ons kli-
maat is dat de natuur iedere keer weer 
anders is. Ooit moest ik een verhaal 
maken over het klimaat en de natuur in 
Nicaragua. Delft had een stedenband 
met een stad daar. Bij de evenaar is het 
klimaat bijna altijd hetzelfde. Hier is het 
voortdurend anders. Alle jaargetijden 
zijn prachtig. Er zijn heel veel mensen 
die van de natuur houden, maar zo lang 
ze zich er niet erg in verdiepen, is het 
vooral een groen decor waar af en toe 
een geluid uit komt. Hoe meer je weet, 
hoe meer natuur gaat leven.”

Verzamelaars 
Natuurmensen plaatsen waarnemingen 
van planten en dieren op internet.  

Natuurgidsen over onze groengebieden

“ Hoe meer je weet,  
  des te scherper je kijkt.” 

“ Het is heel klein, maar ik vind het een 
van de mooiste stukjes natuur in jullie 
gemeente.”

TEKST: SJAAK OUDSHOORN                FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Geert van Poelgeest: “Ik vind het mooie van een natuurexcursie juist het delen 
en uitwisselen van kennis.”
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“ Hoe meer je weet,  
  des te scherper je kijkt.” 

“ Het geweldige aan onze natuur en ons 
klimaat is dat de natuur iedere keer weer 
anders is.”

Het Laantje van Dominee Loeff is volgens Gerard van Poelgeest een van de mooiste en natuurlijkste plekken in  
Pijnacker-Nootdorp.

Geert vergelijkt het met postzegels  
verzamelen. Zelf heeft hij intussen 
30.743 waarnemingen gedaan van  
3.747 soorten. We zeiden het al: zijn 
vrouw kijkt scherper, ziet kleinere 
wezens en heeft naar verhouding meer 
soorten waargenomen: 4.023 soorten 
op een totaal van 12.035 waarnemingen. 
En toch zien we geen spoortje jaloezie bij 
Geert. Hij vindt het heerlijk om met zijn 
vrouw de natuur in te gaan. 

Natuurgebieden
Deze natuurman is 24/7 met het onder-
zoeken en beschermen van de natuur 
bezig. Ook in Pijnacker-Nootdorp, dat 
heel veel bijzondere natuur te bieden 
heeft, naar het inzicht van Geert. Grote 
gebieden als De Groenzoom, de Acker-
dijkse Plassen, het Bieslandse Bos, het 
Balijbos en de Dobbeplas. 

Maar ook het Laantje van Dominee 
Loeff  op de hoek van de Kerkweg en de 
Molenweg in Nootdorp. “Dat is heel 
klein, maar ik vind het een van de mooi-
ste stukjes natuur in jullie gemeente. 
We zijn nu druk met de Lepelaarsplas 
achter de Schimmelpenninck van der 
Oyeweg. Er is genoeg te beschermen, 
te behouden, te vernieuwen, te onder-
houden en te genieten vooral”, aldus 
Geert van Poelgeest die nog uren kan 
vertellen over deze materie. 

Meer informatie
Kijk eens op de site van Natuurlijk 
Delfland over wat ze allemaal 
doen en ondernemen of kijk bij 
de Vereniging Natuur en Milieu 
Pijnacker-Nootdorp (NMP) die 
onlangs zestig jaar bestond. Er is 
bijna iedere week wel iets te doen 
en te beleven!
delfland.knnv.nl
nmpijnacker.nl



Andere feestdagen

De familie bestaat uit vader Khaldon 
en moeder Safia en zes kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. Ruim 
vier jaar geleden zijn ze vanuit Syrië 
naar Nederland gekomen. De jongste 
dochter van 4 is als enige in Nederland 
geboren. De familie is ingeburgerd, 
vindt het fijn wonen hier en voelt zich 
inmiddels thuis.

Andere feestdagen
“Kerstmis en Oud en Nieuw vierden wij 
in Syrië niet. Wij hadden wel vrienden 
van het Christelijke geloof die wel kerst 
vierden en daar gingen wij dan op 
visite”, vertelt Safia. “Een kerstboom 
hebben wij nog nooit in huis gehad 

hier, maar wij hangen wel lampjes op.” 
Khaldon vult aan: “Wij gaan hier in  
Nederland op visite bij mijn familie, 
maar voor ons is Kerstmis geen feest 
waarbij wij met familie eten of ons 
extra mooi aankleden. Wij vieren het 
Suikerfeest, het Offerfeest en het 
Islamitisch nieuwjaar. Die feestdagen 
worden niet steeds op dezelfde data 
gevierd maar steeds op andere dagen 
in het jaar, afhankelijk van de maan-
stand.”

Eten én samenzijn 
Voor het Suikerfeest, waarmee wordt 
gevierd dat de vastenmaand Ramadan 
is geëindigd, koopt de familie nieuwe 

kleding om er zo mooi mogelijk uit  
te zien. “Een week voor het Suiker- 
feest begin ik al met koekjes bakken”, 
zegt Safia. “Eten en samenzijn zijn 
belangrijk, daar genieten wij van. In 
Syrië hadden wij zelf fruitbomen en 
kruidenplanten. Als wij iets nodig  
hadden voor de gerechten haalden 
wij het zo uit de tuin. Heerlijk vol van 
smaak. De meeste ingrediënten die ik 
nodig heb voor de gerechten zijn in het 
dorp te koop en anders koop ik ze op 
de Haagse markt.”

Verjaardagen
In november en december zijn meer-
dere kinderen uit het gezin jarig. Van 
de verjaardagen worden echte feestjes 
gemaakt. “Wij vieren dit met familie 
en allerlei lekkere hapjes en drankjes”, 
zegt Safia. De tafel wordt mooi gedekt 
en wordt vol gezet met hapjes uit de 
Syrische keuken. De familieleden van 
Khaldon komen de verjaardagen mee-
vieren en de buurtjes Jolanda en Edwin 
zijn ook van de partij.

Familie Al Mustafa

In Pijnacker-Nootdorp voelen ook mensen uit andere culturen zich prima 

thuis. Meer dan 100 nationaliteiten zijn hier vertegenwoordigd. Niet alle  

inwoners vieren de feestdagen zoals westerse mensen dat zijn gewend.  

De familie Al Mustafa geeft een kijkje in hun decembermaand.
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De familie Al Mustafa vierde vorige maand de verjaardag van het jongste kind.

“ Wij leren graag 
van andere  
culturen.”



Andere feestdagen
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Het Voetlicht,  
   ‘t Speeltoneel en Plukkers 

op de planken

Het Voetlicht/Kinto
De Nootdorpse Toneelvereniging Het 
Voetlicht bestaat al ruim 60 jaar en 
heeft zo’n 50 leden. Ieder jaar worden 
er twee toneelstukken gespeeld. “Wij 
spelen vooral de ouderwetse klucht. 
Inmiddels kennen wij ons publiek: 
Pijnacker-Nootdorp lacht graag en 
houdt van lichtvoetige stukken. Wij 
kiezen altijd een stuk dat daarbij past”, 

vertelt regisseur en speler Lenie van 
den IJssel. Ieder toneelstuk heeft zijn 
eigen decor. “Dat maken wij zelf. Peter 
van de Helm en Sonja Jansen zijn hier 
prima in thuis.” Voor sommige rollen 
ondergaan de spelers een complete 
metamorfose. Suzan Coolen ver-
zorgt de grime. “Door de kleding en 
make-up kun je je nog beter in je rol 
inleven”, zegt Lenie. Toneel is voor 
jong en oud. Kinto (Kindertoneel) is 
onderdeel van Het Voetlicht en bestaat 
25 jaar. Ook zij spelen jaarlijks twee 
stukken, waaronder een Sinterklaas-
voorstelling. “Toneelspelen kun je tot 
op latere leeftijd doen, ons oudste 
lid Dirk Goeman is zelfs erelid. Het 
Voetlicht kan nog wel wat mannelijke 
spelers gebruiken. Dus wie houdt van 

gezelligheid, een leuke rol spelen en 
het publiek vermaken, die mag zich bij 
ons aanmelden”, lacht Lenie.

‘t Speeltoneel
’t Speeltoneel uit Pijnacker kenmerkt 
zich het best door de vier jeugdgroe-
pen (vanaf tien jaar) en een volwas-
senengroep, waarbij elke speler de 
mogelijkheid krijgt om door te groeien 
naar de volgende groep. Voorzitter 
Frank Brugman: “Deze groepen worden 
begeleid door een team van regisseurs 
die van de toneellessen en de repetities 
voor de uitvoeringen steeds weer een 
feestje weten te maken.”

Plukkers op de Planken
“Op feestavonden van de LTO (Land- 
en Tuinbouworganisatie) werden 
korte toneelstukjes gespeeld. Hieruit 
is uiteindelijk Plukkers op de Planken 
ontstaan”, vertelt John de Koning die 
zelf tuinder is. Een aantal spelers is 
afkomstig uit de tuinbouw maar van 
lieverlee zijn er meer goede maar  
vooral gezellige spelers bijgekomen. 
Een avondje Plukkers op de Planken  
is garantie voor een avondje lachen. 
Naast de toneelavonden zoeken de 
Plukkers elkaar ook op voor leuke  
uitjes. “Dat zegt toch genoeg!”,  
glundert John.

Wie van een feestje houdt, moet bij de toneelverenigingen in  

Pijnacker-Nootdorp zijn. Het vermaken van publiek vinden ze het  

mooiste wat er is. En optreden in het plaatselijke theater CulturA & Zo? 

“Een voorrecht!”

Toneelverenigingen in Pijnacker-Nootdorp

“ Het vermaken 
van publiek is het 
mooiste wat er is.”

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE       FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Het Voetlicht,  
   ‘t Speeltoneel en Plukkers 

op de planken
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Lenie van den IJssel: “Door de kleding en make-up 
kun je je nog beter in je rol inleven.”



Wandelen in  
   de geschiedenis 
 van Nootdorp

Via de website van Noitdorpsche 
Historiën download je de wande-
lingen. Je leest eerst een algemene 
tekst ter voorbereiding en vervolgens 
zeer gedetailleerd hoe je moet lopen. 
Uiteraard ontbreken een routekaartje 
en tips voor een horeca-pauze onder-
weg niet. Onder de thema-naam ‘De 
Polder van Nootdorp’ wandel je circa 
12 kilometer door de oude polder van 
Nootdorp. De route is goed begaan-
baar voor voetgangers en rolstoelge-
bruikers. Voor rolstoelgebruikers is 
op een paar plekken een alternatief 
aangegeven. Je leest en ziet alles over 
de oude gemalen die de polder droog 
moesten maken en houden nadat door 
de ontvening om Nootdorp enorme 

plassen waren ontstaan. Een enkele 
plas vind je nog op Ypenburg.  Peter 
van der Drift: “We hebben de routes 
uiteraard zorgvuldig samengesteld en 
nauwkeurig beschreven en de routes 
zijn zo gemaakt dat je onderweg een 
horecagelegenheid tegenkomt.”

Uitdagende wandeling
De wandeling ‘Tedingerbroekpolder’ 
is vergelijkbaar met die door de polder 
van Nootdorp. Hij is wel uitdagend met 
zijn lengte van ongeveer 16 kilometer. 
De route is goed begaanbaar voor 
voetgangers maar is niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Je leert onderweg 
bijvoorbeeld over de kades en oude 
dijken waar je op loopt, over de belang-
rijke landscheidingsdijk en het waarom 
van de drie molens aan de rand van de 
polder bij Stompwijk. Voor de wande-
ling ‘Het Strypje’ blijf je dichter bij huis. 
Deze wandeling van iets minder dan 
4 kilometer leidt je over een van de 
oudste kades en langs de oudste 
wegen in Nootdorp. De route is goed 
begaanbaar voor voetgangers en 

redelijk begaanbaar voor rolstoelge-
bruikers. Als je achter de molen over 
het kaarsrechte schelpenpaadje loopt, 
weet je meteen waarom de route zo 
heet. Wist je dat de Geerweg vanuit 
Delft, over dat pad, via de Nootdorpse 
Geerweg bijna in rechte lijn uitkomt 
op de Houtkade in Leidschenveen / 
Zoetermeer? 

Cache Brassershof
Voorzitter van Noitdorpsche Historiën, 
Henk Rolvink: “Onze vereniging heeft 
ook iets heel moderns op het pro-
gramma, namelijk geocaching. Dat is 
een populaire manier van buiten bezig 
zijn. Het is een spel waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een gps-ontvanger 
of telefoon om ergens ter wereld een 
zogenoemde cache (= verstopplaats) 
te vinden. Die van ons is de cache 
‘Brassershof’: een verzonnen verhaal, 
deels op waarheid gebaseerd, over de 
buitenplaats Brassershof en de resten die 
nu onder het asfalt liggen. Deze cache is 
samengesteld door Joyce de Haan. 
Noud Janssen maakte een historische 

Sportief genieten

Kennismaken met de geschiedenis en ontwikkeling van Nootdorp kan je sinds kort 

dankzij de vereniging Noitdorpsche Historiën op sportieve wijze. Samen met Peter 

van der Drift en Noud Janssen heeft de vereniging, die dit jaar 20 jaar bestaat, een 

vijftal wandelingen in het dorp en omgeving uitgezet die zeer de moeite waard zijn. 

Ze variëren in lengte van vier tot en met zestien kilometer. 
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Heerlijk wandelen en veel leren  
over je omgeving! 

TEKST: RON LABORDUS       FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN



Wandelen in  
   de geschiedenis 
 van Nootdorp

wandelroute door het dorp met tal van 
oude en nieuwe wetenswaardigheden. 
Die route start en finisht bij de kerk aan 
de Veenweg. Van deze bijzondere route 
is zelfs een speciaal boekje gemaakt in 
samenwerking tussen onze vereniging 
en de jubilerende H. Bartholomeuskerk. 
Het is daar en bij ons te koop, maar 
staat dus ook op de site. Momenteel 
werken we samen met Bert Huigen 
aan een zevende route, daarin staat de 
Tweede Wereldoorlog centraal.”

Beeldenroute
De beeldenroute is ook een route die 
je op de site van de vereniging vindt. 
Hij is een aantal jaren geleden gemaakt 
door Jessica Davilar. Als inwoner of 
bezoeker van Pijnacker-Nootdorp kom 
je zo letterlijk en figuurlijk wat dichter 
bij de kunst. De route is een overzicht 
van in de buitenruimte geplaatste 
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Op een van de historische plekken in Nootdorp controleren de samenstellers aan de hand van een grote wandelkaart de 
juistheid van de routes. Vlnr. Henk Rolvink, Noud Janssen en Peter van der Drift.  
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Boek ‘5000 jaar Nootdorps Verleden’
Wil je nog meer weten over Nootdorp dan is het vorige maand 
onder auspiciën van Noitdorpsche Historiën door Noud Janssen 
geschreven boek ‘Nootdorps Verleden’ een must. Dit boek 
bevat een geheel nieuwe beschrijving van het ontstaan van 
Nootdorp en wat er daarna gebeurde. Honderden illustraties verlevendigen 
de tekst en kleinere tekstblokjes geven bijzondere aanvullende informatie. 
Het telt 336 pagina’s en heeft een flink formaat van 24 x 34 cm; de prijs is  
€ 45,- en je koopt het bij Bruna in winkelcentrum Parade of bij boekhandel 
Van Atten in Pijnacker.

kunstwerken met een beschrijving. 
Eerder is de route al eens uitgegeven 
als gemeentefolder. De tekst is overge-
nomen uit die folder, de nieuwe foto’s 
zijn van Noitdorpsche Historiën. Dat 
geldt ook voor de route ‘wandeling  
in de kerk’. Die vind je op een pre-
sentatietafel achter in de kerk aan 
de Veenweg. Aan de hand daarvan 

wandel je door de kerk en lees en leer 
je van alles over het monumentale 
interieur van de H. Bartholomeuskerk. 
Op uitgebreidere wijze staat  
deze ‘wandeling’ ook in het boek 
‘H. Bartholomeuskerk 150 jaar’.  Alle 
routes bij elkaar geven je op sportieve 
wijze veel informatie over Nootdorp. 
Een aanrader dus. 



   “Dit jaar vier 
ik voor de eerste keer    
             Kerstmis!”

Lilo (22) straalt een serene rust uit. 
Ondanks of misschien wel dankzij wat 
ze heeft meegemaakt, ervaart ze haar 
leven nu als een cadeautje. Opge-
groeid in Den Haag binnen een streng-
gelovig gezin van Jehovah’s getuigen, 
was haar werkelijkheid anders dan die 
van de meeste mensen. Voor haar heel 
gewoon, maar terugkijkend beseft ze 
dat de wereld anders in elkaar zit en 
voelt ze nu een enorme vrijheid: “Het 
is een hele specifieke ervaring geweest 
die mensen niet kunnen begrijpen of 
aanvoelen.”

Verbannen
“Omdat ik mij niet aan de leefregels 
heb gehouden, ben ik op mijn 19e ver-
bannen. Niemand mocht contact met 
mij opnemen. Zelfs mijn ouders niet. 
Omdat ik altijd heel trouw ben geweest 
aan het geloof was dit een heftig proces. 
Nadat ik was uitgesloten, moest ik  
helemaal opnieuw beginnen. Alleen 

mijn broer, die ook is uitgetreden,  
zie ik nog en met hem heb ik een 
hechte band. Bijna vier jaar heb ik op 
diverse plekken gebivakkeerd. Mijn 
vrienden, ook ex-Jehovah’s getuigen, 
hebben me gelukkig goed opgevan-
gen. Pas sinds begin dit jaar heb ik in 
Pijnacker een vast adres waar ik met 
een goede vriend antikraak woon en 
we samen ongestoord muziek kunnen 
maken.”

Singer-songwriter
“De liedjes die ik schrijf zijn Neder-
landstalig met een jazzy gevoel. 
Corinne Bailey Rae, Lianne la Havas, 
Amy Winehouse en Alicia Keys zijn 
mijn inspiratiebronnen. Mijn huisge-
noot begeleidt me op gitaar, soms 
speel ik zelf ukelele, gitaar of piano. 
Tijdens de lockdown schreven we elke 
dag een liedje op basis van woorden 
die we uit een grabbelton haalden. In 
een live uitzending van het populaire 
onlineprogramma FC Avondklok van 
influencer Défano Holwijn en later in 
zijn tv-programma bij BNNVARA, heb 
ik mijn liedje ‘Karton’ gespeeld. Ik ben 
bezig met studio-opnames, want radio 
3FM wil het draaien. Er zijn zelfs fan- 
accounts. Ook mocht ik in de Melkweg 

en het Paard optreden. Mijn arties-
tennaam is Lilo, een nieuwe naam die 
past bij een nieuw leven. Lilo was een 
bijnaam die ik op school kreeg. Mijn 
echte naam is Liselotte van Rijthoven.”

Creatieve duizendpoot
“Heel bijzonder is dat de laatste paar 
maanden allerlei leuke dingen op
mijn pad komen. Voor een modellen- 
bureau heb ik opdrachten gedaan voor 
Porsche en Amstel bier. Daarnaast wil 
ik me ook graag richten op acteren. 
Afgelopen oktober speelde ik de  
voorstelling No man’s land 1 - End of 
the world in Theater De Nieuwe Regen-
tes, een voormalig Haags zwembad. 
Het project Girls in Woods van Marjet 
Moorman en Nina Sondagh kwam 
toevallig op mijn pad toen Marjet me 
vroeg als model voor een theater- 
affiche. Ik ken haar van theatergroep 
Rabarber, waar ik van mijn vijfde tot 
mijn vijftiende speelde. We spraken 
over wat ik de afgelopen jaren heb 
meegemaakt en dat vonden ze zo 
interessant dat we er samen met twee 
professionele acteurs een voorstelling 
van hebben gemaakt. Leuk, maar 
heel spannend omdat het over mijzelf 
gaat.”

Singer-songwriter Lilo

“ Ik was 19 en moest 
opnieuw beginnen.”
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In een leeg zwembad zingt een jonge vrouw met een rode gitaar 

ingetogen een lied. Wie is zij en waarom is over haar levensverhaal 

een theatervoorstelling gemaakt? Maak kennis met Lilo uit Pijnacker, 

singer-songwriter, model en actrice die op het punt staat om door  

te breken en van wie we nog veel gaan horen.

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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Kerstgevoel
“Dit jaar vier ik voor het eerst Kerstmis. 
Jehovah’s getuigen vieren geen ver-
jaardagen of feestdagen. Een dennen-
boom in huis betekent voor mij niet 
veel. Ik ben er niet mee opgegroeid en 
vind het eigenlijk een beetje raar.  
Van jongs af aan werd ik voorbereid 
op het einde der tijden. Dat betekent 
dat dit leven eigenlijk niet belangrijk 
is, maar een voorbereiding op het 
paradijs dat gaat komen. Al op de 
basisschool had ik het idee dat wij de 
waarheid wisten en andere kinderen 

Lilo: “Ik vond het heel spannend om iets wat heel persoonlijk is aan 
anderen te laten zien.”

en hun ouders niet. Daarom ging ik 
geen hechte vriendschappen aan en 
groeide ik op met veel wantrouwen 
naar anderen. Voor kerst heb ik een 
nieuwe traditie bedacht: samen met 
mijn vrienden en mijn broer stoofvlees 
maken, mijn lievelingskostje. Het doet 
me denken aan familiebijeenkomsten 
van vroeger. Mijn vrienden zijn nu mijn 
familie.”

Dobbeplas
“Het wonen in Pijnacker vind ik 
heerlijk. Ik hoor de vogeltjes fluiten en 

wandel veel in de omgeving. Van de 
zomer hebben we met vrienden uit 
Rotterdam genoten van picknicken 
bij de Dobbeplas. Ook de foto voor 
de poster van de theatervoorstelling 
hebben we daar gemaakt.”

“ Soms herkennen 
mensen mij niet  
omdat ik vaak mijn 
uiterlijk verander.”



“ Hé, doet de bieb 
dat ook?”

Bij een bibliotheek denk je aan het uitzoeken en lenen van een boek, 
maar een bibliotheek doet veel meer. Bibliotheek Oostland heeft zeven 
vestigingen in de regio, variërend in grootte. In Pijnacker-Nootdorp 
zijn twee vestigingen.

ophalen als hun kinderen lid worden; 
in het oranje koffertje zitten allerlei 
prentenboekjes en zo leren kinderen 
spelenderwijs taal.” 

Voorleesexpres
Zo’n 400 vrijwilligers zijn bezig met 
de uitrol van allerlei diensten. Bij de 
Voorleesexpres wordt een voorlezer 
gekoppeld aan een taalarm gezin en 
deze voorlezer doet meer dan alleen 
voorlezen. Er wordt ook gekeken 
waar eventueel nog meer hulp kan 
worden geboden. Een aantal jaar 
geleden was de campagne ‘Hé doet 
de bieb dat ook?’ Manuela: “Hierin 
werd ingezoomd op dingen die de 
bibliotheek doet. Bijvoorbeeld hulp bij 
het aanvragen van een DigiD, compu-
tercursussen voor ouderen, minecraft 
challenges voor de jeugd en het geven 

“De bibliotheek heeft vijf wettelijk 
vastgelegde kernfuncties: Lezen en 
Literatuur, Kennis en Educatie, Kunst 
en Informatie, Ontmoeting en Debat 
en Kunst en Cultuur. Wij bieden meer 
dan 100 diensten. Een paar voorbeel-
den hiervan zijn taalondersteuning, 
mediawijsheid en robotisering”, vertelt 
directeur/bestuurder Petra Togni.

Buiten de bibliotheek
Manuela Bijl, verantwoordelijk voor 
PR en marketing, vertelt dat niet alles 
in de bibliotheek zelf gebeurt. “Er is 
een ‘vakteam jeugd’, dat gaat naar de 
scholen voor lees- en taalbevordering. 
Dit vakteam is op 48 basisscholen aan 
het werk en daarmee bereiken wij 98% 
van de basisscholen in onze regio. 
Ouders van jonge kinderen kunnen bij-
voorbeeld het boekstartkoffertje gratis 

van lezingen. Allemaal terug te vinden 
in de vijf kernfuncties.”

SBJ Samen Sterk
“De bibliotheek maakt ook deel uit van 
het programma SBJ Samen Sterk”, ver-
telt Jacqueline van Veen, projectleider. 
Het programma is een initiatief van de 
SWOP, Bibliotheek en Jongerenwerk. 
“Wij werken samen aan thema’s die op 
dat moment actueel zijn, bijvoorbeeld 
mantelzorg, financiële zelfredzaam-
heid en gezonde leefstijl. Aan de hand 
van de thema’s wordt bekeken met 
welke partijen nog meer kan worden 
samengewerkt. De bibliotheek is meer 
netwerkpartner geworden dan dat er 
alleen boeken worden uitgeleend. Het 
is fijn dat voorstellingen en workshops 
in CulturA & Zo kunnen worden gehou-
den. Mooi dat wij dat faciliteren en dat 
wij deze locatie tot onze beschikking 
hebben”, vult Petra aan. “Het deel- 
nemen aan de samenleving, daar gaat 
het om. De maatschappij wordt inge-
wikkelder dat zie je met de digitalise-
ring, 1 op de 6 mensen is laaggeletterd 
en zeker niet alleen mensen uit een 
andere cultuur. Het is fijn dat wij deze 
mensen kunnen helpen.” “Wij hebben 
het leukste vak van de wereld, je kunt 
er alle kanten mee op”, besluiten de 
dames.

Bibliotheek Oostland 

Meer dan alleen 
boeken uitlenen

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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Petra Togni, Jacqueline van Veen en Manuela Bijl (vlnr): “De bibliotheek is  
echt met de tijd meegegaan!”
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“ De gouden handjes van Natuurmonumenten”

“Lekker samen actief buiten bezig zijn, 
klinkt het antwoord eensgezind op de 
vraag waarom Paul, Gerard en Louis al 
jaren wekelijks naar de boerderij aan de 
Ackerdijkse Plassen komen. “De inzet 
is enorm”, zegt Paul. “Het is bewonde-
renswaardig en haast verbazingwek-
kend hoe gedreven mensen zijn om dit 
werk te doen. Er wordt echt heel hard 
gewerkt.” De voormalig veiligheids-
kundige bij Shell is bewust vervroegd 
met pensioen gegaan en zocht vrijwilli-
gerswerk dat bij hem paste. Werken in 

de natuur sprak hem aan dus meldde 
hij zich vijf jaar geleden bij Natuurmo-
numenten, waar hij eerst buiten onder-
houd deed en inmiddels de werkplaats 
in zijn beheer heeft. Daarnaast werkt 
Paul twee dagen per week als veilig-
heidskundige op het landelijk bureau 
van Natuurmonumenten en verricht  
hij onderhoud bij de kinderboerderij in 
de Delftse Hout. “Het is geweldig wat 
zijn bijdrage betekent,” zegt Gerard 
enthousiast. “Repareren betekent  
kosten besparen waardoor er bij 
Natuurmonumenten budget overblijft 
voor andere zaken.”

Uiteenlopende beroepen
De uiteenlopende beroepen van de 
vrijwilligers maakt de samenstelling 
van de groep bijzonder. Gerard: “Tot 
mijn vervroegde pensioen”, negen jaar 
geleden, werkte ik bij het Europees 
Octrooi bureau in Rijswijk. Omdat het 
onderhoud van dit gebied voor de 
Vereniging voor Natuur- en Milieu-
bescherming Pijnacker te veel werd 
voor de mankracht die zij had, is deze 
groep opgericht. Ik woon in Pijnacker 
en ben vrijwel sinds de oprichting 
bij deze groep betrokken. Ook ben 
ik als masseur vrijwilliger bij Debora, 

het inloophuis voor kankerpatiënten 
in Delft. Een mooie combinatie van 
buiten en binnen.” Met 48 jaar ervaring 
in de maritieme sector betekende 
Natuurmonumenten voor Louis Blom 
uit Rotterdam een overstap van water 
naar land: “Na een jaar thuis klussen 
ging het kriebelen. Via een oproep 
in het blad van Natuurmonumenten 
kwam ik eerst bij de groep in Nieuw-
koop en daarna hier. Ik hou me bezig 
met de houtvoorraad en het stoken 
van de kachel die het hele complex 
verwarmt. Dit vrijwilligerswerk vind ik 
heerlijk. Lekker de hele dag actief bezig 
zijn. Thuisgekomen gaat er weleens 
een oogje dicht.” 

Rouwdouwers
Verspreid over de week komen de 
vrijwilligers van de regio Ackerdijkse 
Plassen in vaste groepen bij elkaar. Het 
gebied beslaat ongeveer de polder 
tussen Delft en Schiedam met als 
grens Schipluiden en ’t Woudt en loopt 
tot aan Maasland en de noordrand van 
Rotterdam. “We plegen onderhoud 
aan paden en we zagen, hooien en 
snoeien. Door te maaien proberen we 
bij de rietlanden de grond schraal te 
houden zodat er een goede bodem 

Vrijwilligers Natuurmonumenten locatie Ackerdijkse  Plassen

Een vaste groep enthousiaste vrijwilligers steekt wekelijks de handen uit de  

mouwen bij diverse locaties van Natuurmonumenten. Vanuit de monumentale  

boerderij aan de Ackerdijkse Plassen verzorgen ze het onderhoud van 130 hectare 

natuurgebied. ”Samenwerken, aanpakken en van elkaar leren en vooral veel  

gezelligheid!”, vertellen Gerard Dijkstra (67), Louis Blom (73) en Paul Schreuder (62).
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“ Wij zijn de rouwdouwers van 
Natuurmonumenten.”

TEKST: JESSICA DAVILAR      FOTO: REMCO VAN VONDELEN



“ De gouden handjes van Natuurmonumenten”
Vrijwilligers Natuurmonumenten locatie Ackerdijkse  Plassen

ontstaat voor bijvoorbeeld orchideeën. 
Dat is fysiek best zwaar werk. De 
meeste vrijwilligers in onze groep zijn 
mannen. Enkele dames verzorgen 
de moestuin of geven voorlichting, 
maar werken ook regelmatig mee 
met de zware klussen. Bijvoorbeeld  
’s weekends bij het nieuwe natuurge-
bied Buitenplaats De Tempel”, aldus 
Paul. Ook als het regent of het guur 
weer is, zijn de vrijwilligers aanwezig. 
Gerard: “Het is een kwestie van men-
taliteit. De keren dat we niets kunnen 
doen vanwege te slecht weer zoals 
sneeuw of extreme hitte, kan ik op één 
hand tellen. Met een regenpak aan kom 
je ver. Wij noemen onszelf de rouwdou-
wers van Natuurmonumenten.”

Voldoening
De vrijwilligers van Natuurmonumenten 
(5700 in heel Nederland) dragen zo 

hun maatschappelijke steentjes bij en 
halen daar voldoening uit. Paul: “De 
meesten van ons zijn gepensioneerd, 
maar er zijn ook mensen bij die herstel-
len van een burn-out en rust vinden in 
de natuur. Anderen zijn op zoek naar 
een nieuwe uitdaging op werkgebied 
en zijn tijdelijk inzetbaar. Het is een 
mix van technici en kantoorpersoneel. 
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Elke 
vrijwilliger tekent een contract waarin 
staat dat er gewerkt moet worden  
volgens de veiligheidsrichtlijnen van 
Natuurmonumenten. Daarentegen 
heeft de organisatie een informatie-
plicht hoe om te gaan met gereed-
schappen en machines.” Louis besluit: 
“Dit vrijwilligerswerk is aan te raden 
voor actieve mensen die zich thuis 
vervelen en fysiek in goede conditie 
zijn. Iedereen kan takken zagen of 
hooien. Als het werk niet af is, gaan 

we de week erna verder. Echt iets 
voor mensen die hun handen uit de 
mouwen willen steken en lekker bezig 
willen zijn.”

Vergaderen in de natuur? 
Bij de boerderij van Natuurmonu-
menten aan de Ackerdijkse Plassen 
kun je vergaderen in de natuur. 
Adres: Rijksstraatweg 127,  
2645 BS Delfgauw. 
Info via 06-10317596 of 
natuurmonumenten.nl
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Paul Schreuder, Gerard Dijkstra en Louis Blom (vlnr) komen al jaren iedere week naar de boerderij bij de Ackerdijkse Plassen.
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“ Je hoeft niet  
meer naar de  
sportschool.”



Muziek is van alle tijden. Iedereen heeft wel een favoriet liedje dat herinne-
ringen oproept aan een jeugdliefde, familiemomenten of levensgebeurtenis. 
Pieter Kuipers weet dat als geen ander. Sinds vorig jaar maart presenteert hij 
op zondagochtend het verzoekplatenprogramma ‘Muziek van Alle Tijden’. 
Met succes, want afgelopen september kreeg hij een uur extra zendtijd. 
Maar wie is het gezicht achter de stem?

Het gezicht 
achter de stem

Dertig jaar geleden volgde Nootdorper 
Pieter Kuipers (60) zijn passie en koos 
naast zijn vaste baan als computer- 
programmeur bij TNO voor de deeltijd-
opleiding journalistiek in Tilburg. Zijn 
stage bij Omroep West liep naadloos 
over in een vaste baan en na een 
uitstapje naar het Hilversumse Radio 5, 
kwam hij daar ook weer terug. Eerder 
presenteerde hij het nieuwsprogramma 
‘Gesprek van de Dag’.

Op bezoek
Elke zondagochtend van 10.00 - 12.00 
uur komt Kuipers ‘op bezoek’ in vele 
huiskamers. In een van de bedankjes 
die Omroep West regelmatig ontvangt, 
schreef een luisteraar: “Het lijkt alsof 
hij de mensen persoonlijk kent.” In de 
coronaperiode werd het wekelijkse 
muziekuurtje nóg meer gewaardeerd: 

“Iedereen geniet van de mooie muziek 
in deze moeilijke tijden.” Kuipers: 
“Niet alleen inwoners uit de Haagse 
regio zijn trouwe fans, we krijgen 
verzoekjes uit Groningen, Amsterdam 
en zelfs uit het buitenland. Vaak van 
mensen die verhuisd zijn, maar nog 
steeds een band hebben met hun oude 
woonplaats. De lockdown was voor 
velen een periode van eenzaamheid, 
dan is het fijn iets voor hen te kunnen 
betekenen. Ook met kerst is dat het 
geval: een vreugdevolle tijd voor de 
een, maar een lastige periode voor de 
ander. Het is een manier om iemand 
een hart onder de riem te steken. Het 
past bij wie ik ben, iemand die iets wil 
betekenen voor een ander.” 

Speuren
“Van selectie tot uitzending vraagt  
enkele dagen voorbereiding of langer 
als ik een nummer niet kan vinden. 
Soms neem ik contact op om te 
informeren welke plaat iemand precies 
bedoelt. De meeste platen vind ik bij 
Omroep West of in het muziekarchief 
van mijn voorganger: de populaire 
Leen Huisman van het programma 

‘Ouwe Joekel’. Het omvat 16 jaar aan 
platen, maar af en toe is het toch een 
uitdaging om een nummer te vinden.  
Maar wel een leuke speurtocht.”
 
Mooie verhalen
“Het programma draait niet alleen om 
verzoeknummers, ik krijg ook mooie 
verhalen toegestuurd waarom een 
liedje veel voor iemand betekent. In de 
coronatijd bracht een luisteraar zelfs 
een plaat bij mij thuis. Zó graag wilde 
hij dat liedje op de radio gedraaid heb-
ben. Terwijl hij buiten stond te wachten 
heb ik het gedigitaliseerd. Hij kon het 
liedje natuurlijk ook thuis opzetten, 
maar mensen vinden het belangrijk om 
hun verhaal te delen. Dat betekent veel 
voor hen en voor luisteraars brengt het 
vaak herkenning en troost. Het voert 
hen terug naar herinneringen aan lang 
vervlogen tijden.”

Fans
“Veel mensen luisteren de ochtend- 
uitzending, maar stemmen ook af op 
de herhaling op zondagavond. Het  
viel een oplettende dame op dat er  
’s avonds enkele andere nummers 
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Omroep West radiopresentator Pieter Kuipers 
van ‘Muziek van Alle Tijden’ 

TEKST: JESSICA DAVILAR          FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“ Ik wil iets 
betekenen voor  
een ander.”



Het gezicht 
achter de stem

Kerstuitzending
“Bijzonder is dat ik samen met vaste 
technicus Kees Zuurbier niet op één 
maar beide kerstdagen een uitzending 
mag maken. Eerste Kerstdag van 
12.00 - 14.00 uur. We zijn dan (inclusief 
herhalingen) acht uur op de radio. Er 
is zeker een vaste top 10 van meest 
aangevraagde platen”, lacht Pieter. 
“Vooral met kerst. Natuurlijk Bing 
Crosby met White Christmas. De  
Carpenters staan in elk geval op de 
lijst, daar ben ik een grote fan van.” 
Zelf zit Kuipers dan met echtgenote 
Monique en hun drie volwassen zonen 

thuis aan de kerstdis: “Voor ons is 
kerst gezellig thuis samenzijn en 
natuurlijk zet ik een muziekje op.” De 
toekomst ziet Pieter Kuipers zonnig 
tegemoet: “Muziek van Alle Tijden is 
een populair radioprogramma en Leen 
stopte toen hij 88 jaar was, dus ik kan 
nog wel even vooruit!”

“ Muziek is van  
alle tijden.”
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gedraaid werden dan ’s ochtends. Dat 
komt omdat er tijdens de herhaling 
minder nieuws of reclame in de 
uitzending zit en we daardoor extra 
platen kunnen draaien. Gemiddeld 
kan ik 20 à 25 verzoeken honoreren. 
Mijn luisteraars zijn 60+, maar door 
een bredere muziekkeuze dan bij 
mijn voorganger trekken we ook de 
‘oudere jongeren’ van 50+. Iedereen 
is trouwens welkom om een verzoekje 
aan te vragen. Sommige luisteraars 
voelen zich bezwaard als ze een  
nummer voor zichzelf aanvragen, 
maar dat mag natuurlijk ook!”
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Pieter Kuipers: “Een heerlijke uitdaging om zo veel mogelijk aan alle verzoekjes te voldoen.”



“ Het land is niet 
Van scheepswerf tot groenteboerderij in vier eeuwen. Op de plek waar nu 

Groenteboerderij Millenaar staat, was ooit een eilandje te midden van een 

binnenmeer. Dat is ontstaan door het afgraven van veen. Een logische plek 

voor een scheepswerf waar men boten bouwde en woonde in de naastgelegen 

boerderij die inmiddels op de monumentenlijst staat. De werf verdween,  

de boerderij bleef. Zijn grootvader en vader gingen hem voor als tuinders. 

Nu zorgt Henk Millenaar samen met echtgenote Ellie en Carla voor het  

familiebezit.

Groenteboerderij Millenaar 

“ Zelfs voor één ui en twee champignons 
kun je bij ons terecht.”

TEKST: JESSICA DAVILAR         FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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“Mijn opa verbouwde op deze plek 
veel rabarber, daar was hij succesvol 
mee”, vertelt Henk Millenaar. “In de 
jaren dertig begon hij hier met een 
huurtuin, die hij later kocht. Na een 
woordenwisseling met een belangrijke 
koper zette hij eens de dubbelzinnige 
tekst op een veilingbrief: ‘Grote stelen 
en kleine stelen. Grote stelen het 
meest.’ Ook ik heb iets met spreuken: 
‘Het land is niet ondankbaar’ staat op 
de brug bij de entree. Als je namelijk 
goed voor het land zorgt, geeft het iets 
terug. In 1967 is mijn vader hierheen 
verhuisd. Ik ben hier opgegroeid en 
uiteindelijk verhuisd, maar toen mijn 
vader elf jaar geleden stierf, kon ik niet 
anders dan terugkomen. Dit is mijn 
plek. Sinds acht jaar runnen we het 
bedrijf met zijn drieën en hebben we 
ons gespecialiseerd in het telen van 
groente en fruit.”

Trouwe klantenkring
Met gepaste trots vertelt Ellie: “Op 
twee hectare land verbouwen we zo 
biologisch mogelijk. We gebruiken 
geen pesticiden. Ongedierte bestrij-
den we met natuurlijke vijanden zoals 
lieveheersbeestjes en sluipwespen. 
Ook in de kas waar we onder andere 
tomaten telen. Daar staat zelfs een 
bananenboom die vorig jaar mooie 
trossen had. Er wordt niet vaak meer 
geteeld in de volle grond, bijna alles 
is op substraat of water. Die pure 
smaak proef je terug in onze produc-
ten. Klanten komen uit de hele regio, 
we hebben zelfs een trouwe klant uit 
Amersfoort die regelmatig een kistje 
bonen komt halen.”

Kerst
“Met kerst proberen we het plaatje 
zo compleet mogelijk te hebben met 
eigen geteelde groenten aangevuld 
met extra producten van de groothan-
del. Onze bieten zijn een tip voor de 
populaire bietjescarpaccio. Net als de 
walnoten, amandelen en hazelnoten, 
onmisbaar bij elk kerstdiner. Sowieso 
hebben we Hollandse winterkost als 
boerenkool, bloemkool, spitskool en 



“ Het land is niet 
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groene, rode en witte kool. Verder is 
er winterpostelein, paksoi, koolrabi, 
knolselderij, knolraap, prei, broccoli, 
sla en andijvie. En natuurlijk aard- 
appelen, uien en zoete uien.”

Buffelmozzarella
“Wie wat bijzonders op tafel wil zetten, 
verwijzen we naar ons assortiment 
waterbuffelvlees. We werken samen 
met Buffelboerderij Arns uit Zevenaar 
(Gelderland) waar ze op diervriende-
lijke manier waterbuffels houden”, 
vertelt Ellie. “Ook verkopen we yoghurt, 
vanillevla en kazen op basis van buffel-
melk, vaak geschikt voor mensen met 
een lactoseintolerantie. Buffelkaas is  
er in naturelsmaak, met fenegriek of 
als feta. De huisgemaakte buffel- 

mozzarella is niet te versmaden, een 
mooi ingrediënt voor de feestdagen.”

Specialiteiten
Groenteboerderij Millenaar is van alle 
markten thuis want Ellie maakt zelf 
jams, piccalilly en uienchutney: “De 
hoeveelheden gaan op gevoel. Een tip 
voor een echt wintergerecht is onze 
huisgemaakte zuurkool. Die vinden 
mensen erg lekker.” Henk vult aan: 
“Samen met een imker zorg ik voor 
de bijenvolken. De basis voor heerlijke 
honing. Een leuk cadeautje.”

Kleine huishoudens
Klantvriendelijkheid staat bij de  
familie Millenaar voorop. Dat blijkt  
wel als Ellie nog even benadrukt dat 

Henk Millenaar zorgt samen met zijn echtgenote Ellie voor het familiebezit.

ook met kleine huishoudens wordt 
meegedacht: “Ook al heeft iemand 
maar één ui of twee champignons  
nodig, dan is dat geen probleem bij 
ons. Vooral voor ouderen en alleen-
staanden is dat fijn. Je koopt gewoon 
wat je nodig hebt.”

ondankbaar.”

Groenteboerderij  
Millenaar
Katwijkerlaan 46 
2641 PH Pijnacker
Tel. 06-83695936
groenteboerderij.nl
ma t/m vr 10.00-17.00 uur  
za 8.00-17.00 uur



Puur genieten, 
voor jezelf of een ander

In het sfeervolle winkeltje, een 
gemeentelijk monument op de hoek 
van de Kerkweg en de Stationsstraat 
in Pijnacker, kijk je je ogen uit. Op de 
rustieke toonbanken schitteren mooi 
uitgestalde oorbellen, armbandjes en 
kettinkjes. De sieraden zijn niet alleen 
voor volwassenen, de merken Karma 
en Joy Bali zijn erg populair bij de 
jeugd. Liever zelf maken? Ook dat kan 

bij Kera Bijoux, want er is een eindeloze 
voorraad aan kralen in allerlei kleuren, 
vormen en maten.

Workshops en maatwerk
Ooit was dit pand het winkeltje van 
mevrouw Van Son en de moeder van 
Sabina, Cock Hoekstra. Zij runden 
hier jarenlang een kralen- en siera-
denwinkel. Zij maakten zelf sieraden 

en organiseerden kinderfeestjes en 
workshops. Sabina en Margriet hebben 
deze lijn voortgezet en geven verschil-
lende workshops, die zeer in trek zijn 
als verjaardagsfeestje: “We genieten 
ervan als we zien dat meisjes én jongens 
zichzelf verbazen met wat ze hebben 
gemaakt. Onze DIY-pakketten zijn 
handig om thuis lekker te knutselen. 
Voor reparaties ben je bij Kera Bijoux 
ook aan het juiste adres. We helpen 
graag mensen met een kapot kettinkje 
of armbandje. Het is fijn als wij een  
sieraad kunnen repareren zodat iemand 
het weer met plezier draagt.” 

kerabijoux.com

Wat is er nou fijner dan iemand te zien glunderen bij het openmaken van 

een cadeautje? Of jezelf te verwennen met een nieuw sieraad? Sabina en 

Margriet van Kera Bijoux kennen de leukste trends van dit moment en 

adviseren je graag. 

Sieraden-, kralen- en hobbywinkel Kera Bijoux

“ Duurzaamheid vinden wij belangrijk.  
Van materialen die onze klanten niet meer 
gebruiken, maken wij nieuwe sieraden.”

TEKST EN  FOTO: JESSICA DAVILAR

Margriet en Sabina van Kera Bijoux kennen de leukste trends en adviseren je graag.
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Het gebeurt allemaal met de ‘Pijnacker Centrum App’, waarbij lokaal &  
sociaal centraal staat. De app is eenvoudig te downloaden. Je maakt een  
gratis account aan en je begint meteen met sparen voor jezelf of voor je  
favoriete vereniging.

Ondernemersvereniging Pijnacker 
Centrum (OVPC) en de ondernemers 
die daarbij aangesloten zijn, zijn trots 
op het initiatief dat ten goede komt 
aan het verenigingsleven in Pijnacker. 
Je kunt de app downloaden in de 
AppStore of in de GooglePlay Store. 
Op dit moment doen er vijf grote 
sportverenigingen mee aan de actie, 
maar nieuwe clubs en organisaties die 
actief zijn op cultureel, sociaal en/of 
sportief gebied zijn van harte welkom 
om zich aan te sluiten. De opzet van de 
app is dat je bij iedere aankoop bij een 
lokale Pijnackerse winkelier punten 
spaart. Hoe meer punten, hoe meer je 
spaart voor je vereniging of voor jezelf. 
Denk aan de kerstinkopen, dat levert 
meteen punten op.

Vijf grote verenigingen 
doen al mee
De vijf grote sportverenigingen van 
Pijnacker hoefden niet lang na te 
denken om mee te doen: DSVP, Oliveo 
Voetbal, Hockeyclub Pijnacker, Oliveo 
Handbal en Avanti Korfbal. Bij elkaar 
bijna 4.000 leden!  Als je daar nog een 
achterban bij neemt van gemiddeld 
zo’n vier personen per lid, dan kom 
je in de richting van half Pijnacker en 
meer. De clubs hebben vooraf een 
concreet doel aangegeven waarvoor 
maximaal duizend euro bij elkaar 
gespaard gaat worden. Oliveo Voetbal 
wil het geld steken in het vernieuwen 
van de entree, DSVP in het hernieu-
wen en herplaatsen van de tribune 

langs het nieuwe hoofdveld. Oliveo 
Handbal, Avanti en HCP denken vooral 
in de richting van trainingsmateriaal 
of in het geval van Oliveo Handbal 
het verbeteren van de fitnessruimte. 
De vertegenwoordigers van de vijf 
sportclubs hopen dat zo veel mogelijk 
mensen voor hen gaan sparen: “Het 
is prachtig dat de lokale winkeliers 
in deze moeilijke tijden toch aan hun 
achterban denken en aan het vereni-
gingsleven dat achter die achterban 
schuilgaat. Het draait bij allebei om 

sociale binding en om betrokkenheid. 
We hebben elkaar nodig en als we met 
z’n allen door zo’n actie de lokale focus 
versterken, dan zijn we op de goede 
weg!”

Samen met sportverenigingen

In de Pijnacker Centrum App 
staan lokaal en sociaal centraal
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Olaf Verschoor is de franchisenemer van De Hypotheker Delft/Nootdorp/
Pijnacker. Pijnacker ‘bestrijkt’ hij met zijn medewerker Roger Pot, een adviseur 
die zelf in Pijnacker woont. Iedere dag doet hij met veel energie en plezier  
zijn werk. Het mooie van het werk vinden deze ervaren mannen dat ze hun 
kennis en kunde in iedere situatie kunnen inzetten en toepassen en wel zo  
dat ze maatwerk leveren. 

De landelijke organisatie De Hypothe-
ker reikt daarvoor de instrumenten 
aan. Als Olaf uitlegt hoe het bij De 
Hypotheker ongeveer werkt, vat onze 
fotograaf Victor van Leeuwen het  
zo samen: “Jullie zijn eigenlijk een 
hypothekensupermarkt.”

Maatwerk
Olaf beaamt dat. “Wij zijn een bemid-
delaar die met heel veel leveranciers 

van hypotheken samenwerkt. We 
bestrijken qua product de hele markt 
en dat ligt bij een bank natuurlijk 
anders. Die prijst zijn eigen product 
aan terwijl wij gebruik kunnen maken 
van de producten van bijna alle banken 
en hypotheekorganisaties. De ene 
keer past het product van bank A beter 
en in een volgende situatie komt het 
product van bank B beter van pas. Ze 
hebben allemaal lage rentes maar er 

zijn altijd verschillen en voordelen op 
allerlei onderdelen.” 

Fysieke afspraak
Een kenmerk van De Hypotheker is  
ook de fysieke aanwezigheid in kan-
toren in Delft, Nootdorp en Pijnacker 
waar Olaf en Roger in het kantoor 
van Post Makelaars op de hoek van 
de Westlaan en de Nootdorpseweg 
werk- en bespreekruimte hebben. “In 
de coronatijd hebben we heel veel op 
afstand moeten doen maar je merkt 
dat ook jonge mensen bij een zaak  
als ‘de hypotheek’ toch de voorkeur 
geven aan een echte ontmoeting 
waarbij je allerlei zaken doorneemt 
en je elkaar recht in de ogen kijkt als 
het erop aan komt. Een hypotheek 
afsluiten doe je vaak voor de rest van 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN              FOTO: REMCO VAN VONDELEN

Kennis én kunde

De Hypotheker  
gaat met maatwerk 
tot het gaatje

“ Onze kreet is niet  
voor niets al heel lang: 
Jazeker de Hypotheker!”
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Olaf Verschoor (l) en Roger Pot: “Iedere dag opnieuw geweldig om dit werk te mogen doen.” 

De Hypotheker  
gaat met maatwerk 
tot het gaatje

“ Inmiddels zijn we al 
behoorlijk ingeburgerd 
in Pijnacker.”

toch nog wel wat aan te doen. Wij  
zijn ervoor om vanuit onze kennis 
voor de opdrachtgever tot de beste 
oplossingen te komen.” Ze vinden de 
kick van het vak om mensen – ook in 
heel lastige omstandigheden – bij te 
staan. “Wij zijn met in totaal zeven 
adviseurs die vanuit kennis en ervaring 
mensen optimaal diensten verlenen. 
Dat is iedere dag weer geweldig om te 
doen!”

Aanbod en sponsering 
“Inmiddels zijn we al behoorlijk 
ingeburgerd in Pijnacker als sponsor 
van Avanti korfbal en Oliveo handbal, 

lokale betrokkenheid vinden wij leuk 
en belangrijk”, aldus Olaf Verschoor 
die tot slot nog even opmerkt dat De 
Hypotheker verschillende pakketten 
heeft: het Zelfzekerpakket, het Jazeker-
pakket en het Pluszekerpakket. Kijk  
op de site voor de verdere toelichting!

je leven of een flink deel daarvan. Dus 
daarbij wil je gewoon op zeker varen. 
Onze kreet is niet voor niets al heel 
lang: Jazeker de Hypotheker!”

Alleskunners 
Roger en Olaf bestrijken het hele hypo-
theekveld. Dus ze bemiddelen bij het 
aangaan van nieuwe hypotheken maar 
ze zijn ook sterk bij het aanpassen en 
oversluiten van hypotheken, met de 
bedoeling de rentelasten omlaag te 
brengen. Voor de klant kijken ze dan heel 
scherp naar de beste mogelijkheden. 
“Banken komen met boeterentes die 
soms heel stevig zijn, maar vaak is daar 
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De vrijgezelle, rijke veenbaas en kerkmeester Andreas Hofweegen vermaakte 
bij zijn overlijden al zijn geld en bezittingen aan de H. Bartholomeuskerk, 
gelegen aan de Veenweg in Nootdorp. Zijn familie was niet erg gelukkig met 
zijn testament dat rechtsgeldig bleek. Door die enorme gift kon in 1869 een  
nieuwe, grote kerk worden gebouwd, die in 1871 - nu precies 150 jaar geleden -  
in gebruik werd genomen. Inmiddels is die markante kerk een rijksmonument. 

Uit de geschiedenis van Nootdorp blijkt 
dat er altijd al een Bartholomeuskerk in 
Nootdorp stond. Dat was de kerk die in 
de Dorpsstraat staat. Na de Beelden- 
storm en de Hervorming werden alle 
kerken in ons land protestantse kerken. 
Van de kerk in de Dorpsstraat is be-
kend dat hij verwoest is in de Tachtig-
jarige oorlog door de terugtrekkende 
Spaanse troepen en dat de toren en 
een deel van de Dorpsstraat als enige 
boven water bleven toen de Geuzen 
alle polders onder water zetten om zo 
met hun platbodems de Spanjaarden 
bij Leiden aan te vallen.

Noodkerk
Waar in de meeste dorpen en steden 
katholieken hun heil vonden in schuil- 
kerken, gedoogden schout en sche-
penen in Nootdorp het bouwen van 
een kleine kerk aan de Veenweg. Het 
was een deels houten en later geheel 
stenen gebouw op de plek waar nu 

het Mariabeeld staat. Later is er zelfs 
een kleine toren op gebouwd. Het ge-
bouwtje is afgebroken en de materialen 
werden verkocht toen de nieuwe kerk 
op 24 juni 1871 werd ingewijd. 

Monument 
De kerk is gebouwd in de neo-gotische 
stijl. Prachtige schilderingen, een 
unieke preekstoel en de glas-in-lood-
ramen vormden de kerk. Samen met 
het professionele orgel en tal van 
kunstvoorwerpen maakten dit alles 
de kerk tot een monument. Rond de 
eeuwwisseling dreigde er echter groot 
gevaar: de kerk bleek te verzakken. Een 
grondige reparatie annex restauratie 
was dringend noodzakelijk. Wat bleek: 
de koppen van de heipalen waren door 
het verzakte grondwater gaan rotten 
en vervulden geen dragende rol meer. 
De fundering werd uitgegraven en 
geheel hersteld. Nog zijn er in de kerk 
de sporen van te zien: de voorste twee 

pilaren staan ongeveer 10 graden uit 
het lood. Tal van restauraties bleken er 
in de afgelopen tientallen jaren nood-
zakelijk om het gebouw in goede staat 
te houden. Dat dat geld kostte, en nog 
kost, mag duidelijk zijn. 

TEKST: RON LABORDUS  

Een markant monument

H. Bartholomeuskerk in  
Nootdorp bestaat 150 jaar

“ De kerk is een  
officieel rijks- 
monument.”

Boek over een markante kerk
Wil je meer zien, lezen en weten over de kerk? Dan  
is het vorige maand verschenen boek ‘De H. Bartholo-
meuskerk in Nootdorp 150 jaar’ een aanrader. De  
ondertitel is ‘De geschiedenis van een markant  
gebouw’. Het boek telt 144 pagina’s, er staat tientallen  
historische en actuele foto’s in. De schrijvers zijn  
Noud Janssen, Tinus Verwijmeren en Ron Labordus.  
De prijs is € 15,-. Je koopt het bij Bruna in Parade,  
Van Atten in Pijnacker, het parochiesecretariaat of  
via ron@labordus.demon.nl 

De geschiedenis van een markant kerkgebouw

De H. Bartholomeuskerk
van Nootdorp
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De H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in 

Nootdorp bestaat 150 jaar. Daarom dit boek. De 

ondertitel luidt veelzeggend: de geschiedenis van 

een markant gebouw. De drie auteurs hebben die 

geschiedenis vastgelegd in een toegankelijk boek. 

Het is prettig leesbaar, heeft een heldere over-

zichtelijke vormgeving en is rijkelijk voorzien van 

oud en nieuw beeldmateriaal.

In het eerste hoofdstuk duikt het schrijvers-

trio in de geschiedenis van de parochie en de 

kerk, waarin onder andere de Beeldenstorm, de 

Tachtigjarige Oorlog en de Hervorming kort en 

bondig aan de orde komen. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan de schenking van een rijke 

parochiaan waardoor in 1871 de bouw van de 

huidige kerk plaats kon vinden. Natuurlijk is er in 

volgende hoofdstukken veel aandacht in tekst en 

beeld voor de beschrijving van de monumentale 

neogotische kerk.

Na de bouw waren de parochianen nog niet klaar: 

voortdurend vraagt het gebouw om onderhoud, 

herstel en restauratie. Werkzaamheden die 

uiteraard veel, heel veel geld hebben gekost en 

nog steeds kosten. Met vereende kracht zetten 

velen zich in voor het behoud van het gebouw. 

Niet voor niets is de kerk een monument waar 

allen trots op mogen zijn. Het boek nodigt uit 

om te kijken en te lezen. Zeker als u de kerk (nog) 

niet kent, maar juist ook als u de kerk wel kent.

Noud Janssen - Ron Labordus - Tinus Verwijmeren

Bartholomeuskerk-235x353-Cover-v3-hr.indd   1Bartholomeuskerk-235x353-Cover-v3-hr.indd   1 14-10-21   14:2214-10-21   14:22
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H. Bartholomeuskerk in  
Nootdorp bestaat 150 jaar

Nootdorp
GaStVrIj & bOuRgOnDiScH

Nootdorp
GaStVrIj & bOuRgOnDiScHNootdorp

GaStVrIj & 
bOuRgOnDiScH



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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