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“Echt een  
vakantiegevoel.”
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Net nu we voorzichtig normaal aan het doen zijn, staat de 
wereld weer op z’n kop en worden we opnieuw geconfron-
teerd met dieptrieste ellende. En dat niet eens zo heel ver 
hier vandaan. Wat we er daadwerkelijk aan kunnen doen 
is ontzettend moeilijk, zo blijkt. Meeleven, geven, helpen, 
opvangen zijn zaken die we wel kunnen en ook in Pijnacker- 
Nootdorp ruimschoots doen met inzet van velen. Dat alles 
in het besef dat we vrede en veiligheid moeten koesteren en 
ons realiseren dat dat blijkbaar geen vanzelfsprekende zaken 
zijn.

In deze uitgave van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp vind je 
voldoende elementen om te beseffen in wat voor unieke 
situatie we verkeren en in welke zeer bijzondere gemeen-
te we wonen, werken en ontspannen. Wat dacht je van 

zwemmen in de Dobbeplas, vissen, het speelbush en jeu de 
boulen? Wat dacht je van wandelen in de Balij, fietsen in de 
gemeente, zoeken naar de bever, werken bij de jeugdbrand-
weer en koken met Paul? Bijzondere artikelen gaan over 
sportvrijwilligers en jongeren die over hun cultuurpassie 
vertellen en in ons openingsartikel maak je kennis met onze 
nieuwe burgemeester Björn Lugthart. Kortom een heerlijk 
zomernummer. 

Namens alle medewerkers: een stevige boks. Laat het lezen 
beginnen.

Ron Labordus (eindredacteur).  

We zijn weer terug bij normaal? Dat is de 

vraag. Of is er een nieuw normaal? Wat wordt 

het nieuwe begroeten en het nieuwe omgaan 

met elkaar? Niet meer drie zoenen? Wel of niet 

een knuffel? Luchtzoenen? Toch gewoon han-

den schudden? Verschil maken tussen familie, 

vrienden, bekenden, relaties en geliefden? De 

boks lijkt in heel veel gevallen de voorkeur te 

krijgen. Even een stevige vuist tegen elkaar 

stoten. Net als in het boksverhaal in dit zomer-

nummer van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp: 

geef elkaar een stevige boks, laat de wedstrijd 

beginnen, op een sportieve wijze.

Voorwoord

Boks



“ Pijnacker-Nootdorp is  
een groene parel  
die uniek is in de regio!”

Björn Lugthart: “Voor ik vorig jaar  
solliciteerde naar het burgemeester-
schap in Pijnacker-Nootdorp heb ik 
de gemeente al fietsend uitgebreid 
verkend en kreeg er meteen en 
voortdurend een goed gevoel bij. 
Natuurlijk kende ik de gemeente door 
mijn bestuurlijk werk als wethouder 
in Rijswijk en de regionale contacten 

met collega-bestuurders wel, maar 
uiteraard niet zo precies als na mijn 
intensievere en bewustere kennisma-
king. Het vele groen en de diversiteit 
aan natuur spraken mij enorm aan. 
Een geweldige uitstraling. Inderdaad 
noemde ik Pijnacker-Nootdorp zonder 
te overdrijven meteen een ‘groene 
parel’. Van welke kant je onze gemeen-
te in- of uitfietst: je rijdt door een 
prachtig stuk natuur.”

Kennismaken
Wat heeft Björn Lugthart nog meer 
gedaan om Pijnacker-Nootdorp beter 
en goed te leren kennen? “Toen ik 
eenmaal benoemd ben op 17 januari 
van dit jaar ben ik zo veel mogelijk 
contacten gaan leggen met zoveel 
mogelijk mensen. Uiteraard eerst met 
de gemeenteraadsleden die mij hun 
vertrouwen hebben gegeven en via 
hen kennis maken met ‘de gemeente’. 
Ik heb alle raadsleden gevraagd mij 
mee te nemen naar wat naar hun  
idee kenmerkend is voor Pijnacker- 
Nootdorp. Zo kwam ik op nog  
mooiere stukken natuur, bij maneges, 

bij sportverenigingen, op de markt, in 
winkelcentra, bij de wijkagenten, bij 
de jeugdmilieudienst, bij de kring-
loopwinkel, bij agrarische bedrijven, 
in de molen, in ‘kroegen’, enzovoort, 
enzovoort. Een drukke maar boeiende 
en leerzame agenda.”

Ondernemend
Zijn eerste ervaringen? “Al snel 
constateer ik dat onze inwoners trots 
zijn op hun gemeente. Dat ze het fijn 
vinden hier te wonen en te werken.  
In de wetenschap dat steden als  
Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en 
Delft in de nabijheid liggen als het om 
‘andere zaken’ gaat. Bijzonder zijn mijn 
eerste contacten met de onderne-
mers. Ik merk in de brede zin van het 
woord bij kleinere en grotere winkels 
en bedrijven een positieve geest om 
te ondernemen. Dat merk je op de 
bedrijfsterreinen, in de winkelcentra  
en op de markt. Dat is fijn om te  
constateren, zeker na de moeilijke  
periode die gelukkig voor een belang-
rijk deel achter ons ligt. Dat merk je 
ook aan de gemeenschapszin onder 

Nieuwe burgemeester Björn Lugthart: 

Hij is inmiddels een half jaar de nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, 

heeft gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en de vorming van een nieuw 

college. Al fietsend heeft hij de gemeente verkend, maar ook tijdens vele 

tientallen bezoeken aan bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen en 

particulieren: Björn Lugthart (42). Hij weet nu al zeker: “Pijnacker-Nootdorp is 

een unieke, groene parel waar we trots op moeten en mogen zijn!”

TEKST: RON LABORDUS      FOTO:  REMIE KRANENDONK
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Nieuwe burgemeester Björn Lugthart: 

onze inwoners, die op allerlei manieren 
klaar staan.” 

Open deur
“Ik treed graag van binnen naar 
buiten”, vervolgt Björn Lugthart als 
we vragen naar wat voor type burge-
meester hij wil zijn. “Passend bij het 
profiel dat de raad had opgesteld. 
Letterlijk en figuurlijk zichtbaar zijn. 
In de eerste maanden ben ik daar zeer 
intensief mee bezig geweest en nog 
natuurlijk. In mijn optiek moet je als 
goed functionerend bestuurder weten 
wat er speelt om zaken voor de volle 
honderd procent te kunnen begrijpen. 

Dan moet je dus werkelijk de straat op, 
naar de mensen toe, om te kijken en 
te kunnen zien wat er speelt. Zo kan je 
pas beoordelen wat mensen drijft. In 
die zin zie ik het burgemeesterschap 
ook als een soort brugfunctie tussen 
overheid en inwoners. Ik wil daarom 
een toegankelijke burgemeester zijn. Bij 
wijze van spreken staat mijn deur altijd 
open.”

Fietsen
Nog tijd voor hobby’s of om te sporten? 
Onze burgemeester tot slot lachend: 
“Ik zou graag meer willen. Weer 
(meer) tennissen en/of paddelen.  

Björn Lugthart ontdekt nog steeds mooie afstapmomenten. Hij geniet van een lekker snel rondje op de fiets. 

Echt leuk om te doen. Voorlopig laat 
mijn drukke agenda het nog niet toe. 
Ik was ook druk met het vinden van 
een woning in Pijnacker-Nootdorp en 
het verhuizen. Wat ik wel doe, is blijven 
fietsen. Iedere dag een flink stuk. Geen 
racefiets! Ik heb een gewone, sportieve 
fiets. Bevalt prima. We weten allemaal 
dat bewegen goed is voor lichaam en 
geest. Daar let ik wel op. Gezondheid 
is van groot belang. En dat zal zeker 
lukken in zo’n mooie, natuurrijke  
gemeente als Pijnacker-Nootdorp  
is. Voor deze parel zal ik me de  
komende jaren met veel plezier  
ten volle inzetten.”

“ Tussen de mensen, zo maak je kennis 
met alle facetten van het leven en  
werken in Pijnacker-Nootdorp.  
Zo kan je kleine verschillen maken.”

NatuurlijkPN.nl 5
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 “ Ik wil in een
grote finale  
             staan.”

Eén ding maakt Kim direct duidelijk: 
jeu-de-boules is een verzamelnaam 
van varianten van hetzelfde spel. De 
vorm die zij speelt heet pétanque, 
maar zelf spreekt ze over ‘boulen’. Het 
kleine meisje dat met haar prijs, een 
kistje vol groenten, op een oude foto 
staat,  is inmiddels uitgegroeid tot een 
zelfbewuste jongedame. Samen met 
haar broer Leon leerde Kim het spel 

al jong toen ze meegingen met hun 
ouders en inmiddels is Kim uitgegroeid 
tot een talentvolle jeugdspeelster. Ze 
heeft het niet van een vreemde: moe-
der Mirjam was tweede van Nederland 
bij tête-à-tête, (één-tegen-één) en  
derde bij triplette (drie-tegen-drie). 
Ook vader Hans-Willem speelt niet 
onverdienstelijk en is bovendien 
voorzitter van club Folâtre, het Franse 
woord voor ‘speels en dartel’. “Kim 
is van het prioriteiten stellen en ze 
legt de lat hoog”, omschrijft hij zijn 
dochter. “Vanaf haar elfde hebben we 
Kim de gelegenheid gegeven ervaring 
op te doen. Als we ruim voorstonden, 
mocht ze toen al meespelen. Andere 
teams kwamen soms bedrogen uit als 
ze dachten even een jong meisje in te 
maken.” 

Mentaal sterker
De 16-jarige leerling van het Stanislas-
college Pijnacker doet dit jaar eind- 
examen mavo en heeft haar keuze 
voor het Grafisch Lyceum Rotterdam al 
gemaakt. “Als jonge speler krijg je veel 

tips van volwassenen, maar je moet 
zelf bepalen wat het beste bij je past. 
Doordat ik vaak tegen oudere mensen 
speel, ben ik in de loop der jaren 
mentaal sterker geworden. Tijdens 
een toernooi maakte mijn volwassen 
tegenspeler bezwaar omdat ik met 
kleinere boules speelde. Mijn handen 
konden toen nog geen grote ballen 
vasthouden. Ook gooide hij expres 
ver om het mij moeilijker te maken. 
Met zulke situaties leer je omgaan. 
Niet alleen het mentale aspect, maar 
ook of je binnen of buiten speelt, de 
ondergrond en weersomstandigheden 
zijn van invloed op het spel. Bij een 
natte ondergrond rolt een bal bijvoor-
beeld langzamer. Elk verlies zie ik als 
leerpunt voor een volgende wedstrijd. 
Mijn moeder is mijn coach, ik heb haar 
gevraagd vanwege haar ervaring. Ze 
heeft me geleerd uit te gaan van mijn 

Er komt meer bij jeu-de-boules spelen kijken dan mensen denken. Denk aan 

concentratie, een goede motoriek en de juiste tactiek. Vaardigheden die ervoor 

zorgden dat Kim van Gellekom (16) de bronzen plak van het wereldkampioen-

schap junioren vanuit Spanje mee terugnam naar haar club Folâtre in Pijnacker. 

En Kim heeft flink wat ambities voor de komende jaren. 

Jeu de boulster Kim van Gellekom:
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De bronzen medaille van het WK junioren.

“ Het kan altijd  
beter.”
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Jeu de boulster Kim van Gellekom:
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Kim van Gellekom: “Helaas worden jongeren - ook als ze succesvol zijn - niet door de bond ondersteund. Een sponsor is welkom.”

eigen sterke kanten en in te spelen op 
de zwakke punten bij de tegenstander. 
Sommigen kent ze omdat ze daar zelf 
tegen heeft gespeeld. Ze heeft me 
geleerd om tijdens de wedstrijd in mijn 
eigen bubbel te kruipen.” Zelf heeft Kim 
geen idool in haar sport. Ze kijkt wat 
ze van het spel van anderen kan leren. 
“Van de Europees kampioene kreeg ik 
het advies: ontspan en speel je eigen 
wedstrijd. Dat doe ik nu ook.”

WK Junioren
“Vanaf 2017 heb ik verschillende keren 
meegedaan aan het NK. In 2018 en  
2019 werd ik Nederlands kampioen 
tripletten. Afgelopen jaar werd ik 
derde bij het NK dames tête-à-tête, als 
jongste dame ooit op het podium. Als 
test om te kijken waar ik sta. Het traject 

voor het WK Junioren Pétanque van 
afgelopen november zijn we in januari 
2021 gestart. Mijn vader was chef de 
mission voor de dames en de jeugd. Hij 
regelde alles rondom de wedstrijden. 
De finalewedstrijden waren heel span-
nend. In de achtste finale wonnen we 
van gastland Spanje dat als derde was 
geplaatst en tegen Monaco trokken we 
in de laatste worp de winst naar ons 
toe. In de halve finale verloren we  
helaas van Madagascar. Het was  
leuk om samen met mijn ouders dit 
avontuur te beleven. Ze stoppen er 
toch veel vrije tijd in. Op de club zijn 
we feestelijk gehuldigd.’”

Commerciële ploeg
“Ik vind het leuk om te zien wat ik nu 
al heb bereikt en over een paar jaar wil 

ik graag mijn ervaring overbrengen 
op andere jeugdspelers. Maar eerst 
wil ik zelf nog veel wedstrijden spelen 
en mijn doel behalen om in een grote 
finale te staan. Omdat de bond tot aan 
2028 geen jongeren meer ondersteunt 
om naar internationale toernooien te 
gaan, willen we zelf een commerciële 
ploeg oprichten à la Jumbo-Visma. 
We zouden graag met ze in gesprek 
willen om kennis op te doen over het 
opzetten van een team.” 

“ Ik ben mentaal  
sterker geworden.”



   Kweekvijver voor  
nieuwe talenten 

De Jeugdbrandweer bestaat al tien-
tallen jaren. Vroeger was het ook een 
kweekvijver voor nieuwe vrijwillige 
brandweermensen. Jongens en meisjes 
die spelenderwijs met de verschillende 
brandweervaardigheden in aanraking 
kwamen. Zo gaat het nog steeds: je 
leert de basisbeginselen en die pas je 
toe bij regionale wedstrijden tegen 
drie of vier andere korpsen. Het jeugd-
korps van Pijnacker-Nootdorp bindt 
vaak de strijd aan met hun leeftijd- 
genoten uit het Westland. 

Beker gewonnen
Door corona zijn er al even geen wed-
strijden meer geweest, maar de grote 
wisselbeker staat in de kazerne aan de 
Nootdorpseweg boven op een kast. 
De achttienjarige Leyla van Haaren, 
dochter van begeleider José, was van 
de partij toen een paar jaar geleden de 
Jeugdbrandweer Pijnacker-Nootdorp 
de wisselbeker won. Leyla zal de 
eerstvolgende wedstrijd waarschijnlijk 
niet meer meemaken. Ze zal over een 

paar maanden afscheid nemen van 
de Jeugdbrandweer Pijnacker, omdat 
ze de ‘pensioenleeftijd’ van achttien 
jaar heeft bereikt. Leyla heeft niet de 
ambitie of het streven om ook echt 
brandweervrouw te worden. Ze is net 
terug van horecawerk in Oostenrijk en 
is van plan om na een tweede tussen-
jaar rechten of international business 
te gaan studeren. “Ik heb het altijd 
ontzettend naar mijn zin gehad bij 
de Jeugdbrandweer. Je leert heel veel 

verschillende vaardigheden en je leert 
ook organiseren en samenwerken.”

Jongens en meisjes
Bij de Jeugdbrandweer Pijnacker- 
Nootdorp is plaats voor vijftien jongens 
en meisjes tussen de twaalf en de 
achttien. Op dit moment zijn er elf 
actief maar dat is een nawee van de 
coronatijd. Dit aantal wordt vanaf een 
wachtlijst snel aangevuld tot vijftien. 
Wie bij de Jeugdbrandweer wil, kan 

Op bezoek bij de Jeugdbrandweer Pijnacker-Nootdorp 

“ Spelenderwijs  
van alles leren.” 
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Je kunt vanaf je twaalfde lid worden van het Jeugdbrandweerkorps van 
Pijnacker-Nootdorp. 

Iedere maandagavond tussen zeven uur en half negen is bij de  

prachtige brandweerkazerne aan de Nootdorpseweg in Pijnacker  

een samenkomst van de Jeugdbrandweer Pijnacker-Nootdorp.  

De jongens en meisjes die het aanstormende jeugdkorps van de  

brandweer vormen, zijn tussen de twaalf en de achttien jaar oud. 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN     FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN
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zich aanmelden als hij of zij tien jaar is. 
Je komt dan op de wachtlijst en zodra 
je twaalf jaar bent, word je zo snel 
mogelijk geplaatst. Aanmelden kan bij: 
jeugdbrandweerpijnacker@vrh.nl

Gillende sirenes
Bij de leiding is Jaap van Wijk de man 
met de meeste dienstjaren. Jaap is ook 
de gelukkige bezitter van een oude 
brandweerwagen die regelmatig met 
Jaap achter het stuur uitrukt voor een 
open dag of een braderie. Met gillende 
sirenes rijdt de Delfgauwenaar allerlei 
gezelschappen rond in Pijnacker en 
Delfgauw. Jaap is 32 jaar geleden 
betrokken geraakt via Wilfred, de 
jongste zoon van Jaap en Tineke van 
Wijk. Wilfred is nu 44. Hij was twaalf 
toen hij bij de Jeugdbrandweer ging 
en vader Jaap meelokte. Intussen zijn 
we dus 32 jaar verder en geeft Jaap ook 
leiding aan zijn kleinzoon Thomas, de 
zoon van Wilfred. Thomas is veertien 
en zit in het derde jaar van het vwo op 
het Montaigne Lyceum in Ypenburg. 
Thomas vertelt dat hij het heel leuk 
vindt om bij de Jeugdbrandweer aller-
lei vaardigheden te leren op het gebied 

Wat is er nou leuker dan een brandje blussen?  

van brandbestrijding en hulpverlening. 
Skills noemt hij dat zelf. Thomas zit 
er nu drie jaar bij – dat zegt Jaap die 
van alle deelnemers de startdatum op 
papier heeft staan – en vermaakt zich 
er goed. “Het is iedere maandag maar 
een uur or anderhalf maar ik zou het 
niet willen missen”, aldus Thomas die 
graag piloot zou willen worden. Het 
klinkt misschien gek maar toch helpt 
de Jeugdbrandweer om zo’n hoog doel 
met succes na te streven.  

Eigen veligheid
De nummer drie die we even spreken, 
terwijl collega’s voor de fotograaf een 
mooie brand aan het blussen zijn, is de 
twaalfjarige Geert Valstar. Geert zit in 
het eerste jaar van Melanchton Berken-
roden. Geert zit er een klein jaar bij en 
heeft al best veel geleerd. Regelmatig 
wordt er een uitruk gepland waarbij 
de jonge brandweermensen veilig en 
gericht te werk moeten gaan. “We 
leren dat we niet zomaar ergens naar 
binnen gaan. Nee, we checken eerst 
of het veilig en verantwoord is om via 
een trap of een deur een ruimte die in 
brand staat binnen te gaan.” Van de elf 

mensen die nu bij de Jeugdbrandweer 
Pijnacker-Nootdorp zitten, is er op dit 
moment één die met volle overtuiging 
zegt dat hij ook echt professioneel 
brandweerman wil worden. Dat is de 
dertienjarige Yannick. De anderen 
vinden het prachtig maar hebben toch 
andere plannen. Geert Valstar wil zijn 
vader achterna en autobergingswerk 
gaan doen. 
Het Jeugdbrandweerkorps heeft  
over leiding niet klagen. Acht  
personen zorgen voor de begeleiding 
van de jeugd. Ze hebben allen een 
brandweerachtergrond en ze zijn het 
eens over wat het mooie is van het 
brandweerwerk. “Het alarm gaat af en 
de kick blijft dat je nooit van tevoren 
weet waar je voor op stap gaat. Daar-
door blijft het brandweerwerk altijd 
spannend.”

“ De kick blijft dat je 
nooit weet waar het 
alarm voor afgaat.” 



“ Voor dag en dauw  
lekker aan de  
waterkant.”

   “Ik had eerder een 
          hengel tussen mijn  
vingers dan een pen.” 

Wim is lid van de visvereniging van 
RKDEO die al vele tientallen jaren be-
staat. Er zijn zo’n dertig leden van wie 
een deel, net als Wim, met pensioen is. 
Daardoor wordt er niet alleen op zater-
dag of zondag in alle vroegte afgereisd 
naar een mooie visplek, maar is er een 
groep senioren die ook op woensdag 
met elkaar op stap gaat. Nee, niet 
eerst uitslapen, maar voor dag en 
dauw, lekker aan de waterkant zitten, 
in de vrije natuur en de buitenlucht. 
“Iets mooiers is niet denkbaar”, zegt 
Van der Helm. Hij is lid van wel vijf ver-
enigingen, ook richting Amsterdam. 

Krieken van de dag
Nederland is een water- en visrijk 
land. Er zijn ontzettend veel mooie 
plekken waar je goed kunt vissen. 
Deze zaterdagmorgen - als we hem 
bellen - was Wim bij het krieken van 
de dag een wedstrijd aan het vissen op 
de Oude Rijn. Hij  neemt wel rustig de 
telefoon op maar hij deelt wel meteen 
mee dat hij aan het vissen is en dat 
we beter later even contact kunnen 
hebben. Achteraf had Wim rustig een 
praatje kunnen maken. Hij won de 
wedstrijd met drie kilo voorsprong 
op de nummer twee. Vissen is vooral 
gevoel en ervaring. Je moet het weer, 
de wind en het water goed aanvoelen. 

“Je kunt het wel een beetje vergelijken 
met mijn vroegere vak van tuinder. 
Een kweker moet ook aanvoelen hoe 
het klimaat buiten en binnen zich 
tot elkaar verhouden. Je probeert de 
omstandigheden altijd zo optimaal 
mogelijk te beïnvloeden, maar je hebt 
nooit alles in de hand. Ook ik vang wel 
eens een paar uur helemaal niks en 
waar komt dat dan door? Dat weet je 
gewoon nooit helemaal zeker. En dat 
zorgt er nou juist voor dat deze hobby 
altijd spannend blijft. Maar goed, door 
mijn ervaring weet ik intussen wel heel 
goed wat voor verschillende omstan-
digheden er allemaal zijn en hoe ik 
daar op kan reageren door het kiezen 
van de goede plek, de goede visdiepte, 
het meest voor de hand liggende voer, 
enzovoort.”

Visvergunning
Wim heeft het vissen wel via familie 
meegekregen maar niet van thuis. 
“Mijn vader Roel was geen visser. Hij 

Veel mooi viswater in Pijnacker-Nootdorp

Nootdorper Wim van der Helm is 68 lentes jong en vist al zijn hele leven, 

overal en nergens, desnoods alle dagen van de week. Het is zijn passie en het 

verveelt echt nooit. Iedere keer is en blijft het weer spannend wat er boven 

komt zodra die dobber onder gaat. 
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Wim van der Helm hengelt op veel 
verschillende plekken. 



“ Het is leuk 
om de jeugd te  
leren vissen.” 

Ook op een gewone fiets 
kun je gelukkig zijn!

   “Ik had eerder een 
          hengel tussen mijn  
vingers dan een pen.” 

ging één keer mee en toen kregen we 
nog controle ook. Ik moest een trucje 
uithalen om te verbergen dat hij geen 
visvergunning had. Gaat zo’n man één 
keer mee, zou hij bijna nog een be-
keuring oplopen.”Via ooms en neven 
viste Wim al heel jong. “Ik had eerder 
een hengel in mijn handen dan een 
pen of een potlood. Ik ben er jong mee 
begonnen en het altijd blijven doen. 
Als kweker had ik natuurlijk minder tijd 
maar toen ons bedrijf werd wegge-
kocht vanwege de woningbouw rond 
de Tedingerbroekweg, ben ik bijna be-
roepshengelaar geworden. Ik vind het 
ook leuk om jeugd te interesseren voor 
deze mooie sport. Gelukkig zijn er nog 
steeds veel jongens en ook meisjes 
die het leuk vinden om te leren vissen. 

Vanuit de visverenigingen organiseren 
we ook jeugdwedstrijden waarbij we 
ze wegwijs maken.” 

Mooi viswater
Er is heel veel mooi viswater in Noot-
dorp en omgeving. Bij De Wolverlei 
in de wijk Achter het Raadhuis kun je 
goed vissen. Ten tijde van de Noot-
dorpse Kermis is daar altijd een jeugd-
viswedstrijd. De Nootdorps-Pijnacker-
se Hengelaarsvereniging heeft eigen 
viswater in de Roeleveense Plas bij de 
A12 en de Roeleveenseweg. Deze plas 
is achttien meter diep en is ontstaan 
bij de aanleg van de A12 bijna honderd 
jaar geleden. Wie lid wordt van de  
vereniging, kan altijd in de plas vissen. 
De Blauwe Loper bij Ypenburg is ook 
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Het blijft altijd spannend waarvoor die dobber onder gaat. 
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een mooie visplek. “Vissen is rust- 
gevend en het werkt ook verbindend 
en verbroederend”, zegt Wim van  
der Helm die tot slot nog vertelt dat hij 
later die week een vierdaagse viswed-
strijd heeft met veertig Nederlanders 
en veertig Britten. “Het Verenigd 
Koninkrijk is hét hengelland van  
de wereld. Daar komen ook alle  
technische vernieuwingen vandaan.”  
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Niet alleen een bever in  
het Balijbos, maar nog veel 
meer bijzondere dieren

“Hij is nog alleen, maar hij heeft een 
burcht gebouwd alsof hij een heel 
gezin moet herbergen”, vertelt Lisa op 
het terras van De Balije Tuin, aan de 
rand van het Balijbos. “We denken dat 
het een mannetje is, omdat hij zich, 
door op avontuur te gaan, gedraagt 
als een mannetje. Maar aan een bever 
is dat niet zo makkelijk te zien. Je kunt 
het ontdekken aan zijn uitwerpselen, 
maar die doet een bever in het water. 
Dat maakt het niet makkelijker.”

Beetje koekoek
“Castor - die naam kreeg hij na een 
namenwedstrijd van Omroep West -  
is een beetje koekoek. Hij doet eigen-
lijk alles anders dan je van een bever 
verwacht. Gaat soms gewoon overdag 
wandelen, dwars over de paden, terwijl 
een bever van nature een schuw nacht-
dier is.” En het blijft in het Balijbos niet 
alleen bij die ene bever! Er zijn nu zelfs 
een otter, een havik, een boommarter, 
snorren (kwetsbare vogels, red.) en een 
buizerdhorst (nest, red.) gesignaleerd. 
“En”, zegt Lisa enthousiast, “misschien 
nog bijzonderder: er is in het bos een 
zeldzame keverorchis gevonden. Deze 
bijzondere plant is echt een teken, dat 

de natuur zich hier ontzettend goed 
ontwikkelt. Dat brengt me wel meteen 
bij het punt van de honden. De natuur 
en de nesten zijn superkwetsbaar. 
Honden mogen in principe loslopen, 
maar wij willen er als boswachters 
echt voor pleiten de honden in het 
broedseizoen, dus tot 15 juli, aan de 
lijn te houden. Op die manier kunnen 
nog veel meer jonge dieren en planten 
overleven.”

Ringslang
“Mijn droomdier hier? Reeën in de 
Balij zou geweldig zijn, maar dat wordt 
lastig omdat we geen aaneengesloten 
stukken bos hebben, waar ze rust kun-
nen vinden. Maar écht super zou de 
ringslang zijn. Wees niet bang, ze zijn 
bij de eerste trilling die ze voelen als er 
voetstappen aankomen, meteen weg. 
In Delft zitten ze al, dus wie weet…”

Op de hoogte blijven van ontwik-
kelingen in de natuur in je eigen 
omgeving? Volg Lisa op Instagram:  
@BoswachterLisa

Een jaar geleden plaatste boswachter Lisa Wassenaar dolenthousiast op de 

social media dat er een bever in het Balijbos gesignaleerd was. Geweldig 

nieuws, maar wel even afwachten of hij zou blijven. Nu, een jaar later, blijkt 

de bever zich hier geweldig thuis te voelen. 

Bever in Balijbos

“ Die bever is een 
beetje koekoek.”

TEKST: LINDA VAANDERING          FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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Een meisje aait de pasgeboren biggetjes en op een veldje is een aantal jongens 

een potje aan het voetballen. Verderop graven kinderen met hun handen in 

het zand. Actief buiten zijn en contact met de natuur, dat staat centraal bij 

kinderopvang ZON. Een visie waar behoefte aan is, want inmiddels zijn er al 

14 locaties en lopen er gesprekken om ook vestigingen in Nootdorp en 

Pijnacker te openen. 

“ Wij doen  
het anders.”

Een plek waar kinderen vooral buiten zijn en direct contact 
hebben met de natuur. Dat was het idee dat Janneke van 
den Bos dertien jaar geleden voor ogen had. Destijds was 
ze al werkzaam in de kinderopvangbranche, maar ze wilde 
het ‘anders doen’. Dat betekende een plek waar kinderen 
veel in de buitenlucht spelen en ontdekken, een plek zonder 
digitale schermen. Waar kippen, konijnen, varkens en 
pony’s rondlopen waar ze voor zorgen. Waar ze leren over 
wandelende bladeren, vuur maken of hutten bouwen. Maar 
waar ze zich na schooltijd ook even kunnen terugtrekken 
als ze dat willen of zich creatief uitleven met klei, muziek of 
verkleedpartijen. Of kookervaring opdoen in het kinder-
restaurant. Kortom, een plek waar kinderen uitgedaagd en 
gezien worden. 

Compliment
‘Bij ons spelen, rennen en ravotten kinderen altijd 
buiten. We kiezen bewust voor locaties die buitenaf 
zitten zoals een sportvereniging. Kinderen kunnen lekker 
rondrennen als ze een dag hebben stilgezeten’, begint  
Danny de Lee, directeur en partner van Janneke van den Bos. 
‘Ik zeg wel eens: elk kind is wel voor ons geschikt, maar wij 
zijn niet geschikt voor elke ouder. Kinderen kunnen bij ons 
namelijk wel vies worden. Bovendien halen ouders hun kind 
aan het eind van de dag ergens anders op dan dat ze hem of 
haar ’s ochtends wegbrengen. Dat kost misschien wat meer 
moeite, maar als ouders zien hoe enthousiast hun kind is, 
dan hebben ze het er graag voor over. Een groep kinderen 
schreef ons zelfs een brief dat ze het zo jammer vonden dat 
ze niet meer konden komen omdat ze naar de middelbare 
school gingen. Ze zijn nog een half jaar één middag per week 
gebleven. Dat is toch wel een compliment.’

Plezier
‘Onze medewerkers doen altijd mee, dat vinden kinderen 
heel leuk. We stimuleren hen om hun specifieke talenten te 
tonen: zo kan de een ‘n muziekinstrument bespelen en is een 
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Kinderopvang ZON:

TEKST: JESSICA DAVILAR    FOTO: KINDEROPVANG ZON

“ Buiten moet gewoon zijn 
en is bij ons buitengewoon.”



“ Wij doen  
het anders.”

ander een goede klimmer. Onze filosofie heeft raakvlakken 
met de scouting: klimmen, klauteren en vuur maken. Bij 
onze locatie midden in de Delftse Hout hebben we een groot 
natuurterrein waar wetsuits en planken liggen zodat kinde-
ren kunnen suppen. Jaarlijks organiseren we een modderdag 
en dan gaat ook de leiding mee de modder in. Dat is altijd 
een groot succes. Omdat veiligheid voor ons heel belangrijk 
is, hebben al onze medewerkers een BHV en EHBO-diploma 
plus een zekeringsdiploma.’

Welzijn
‘Sommige kinderen vinden het na een lange schooldag fijn 
om zich even terug te trekken. Voor hen hebben we een  
chillhoek ingericht waar ze rustig met een boekje even  
kunnen relaxen. Iedereen weet ook dat het daar rustig  
moet zijn. Elke dag kunnen kinderen uit verschillende activi-
teiten kiezen en daar valt ook mindfulness onder. In een klein 
groepje leren kinderen hoe ze bij zichzelf kunnen blijven in 
deze drukke wereld. Omdat het welzijn van kinderen bij ons 
hoog in het vaandel staat, hebben we een netwerk van zorg-
professionals om ons heen verzameld met elf verschillende 
disciplines met wie we snel kunnen schakelen.’

Locaties
‘ZON! heeft dertien locaties voor buitengewone buiten-
schoolse kinderopvang, één buitengewoon kinderdagverblijf 
en twee locaties met scharrelpeuters. Per week zorgen we 
voor 1800 kinderen. De locatie bij de ijsbaan in Delfgauw  

is de kleinste, de grootste is onze vestiging aan de  
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“ Willen ze naar de maan, 
dan verzinnen we daar  
wat op.”

Lookwatering in Den Hoorn waar we dagelijks 155 kinderen 
opvangen. Ook voor de kleinsten in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar, onze scharrelpeuters, is opvang mogelijk. Zelfs als het 
minder mooi weer is, gaan die naar buiten en ontdekken ze 
tijdens het spelen allerlei beestjes of rommelen in de zand-
bak. Op alle locaties hebben we dieren, welke en hoeveel 
is afhankelijk van de binnen- en buitenruimte. Vanwege 
mogelijke allergieën zijn er sowieso geen vogels of dieren 
met haren binnen. Kinderen hebben bij ons inspraak: 
tijdens kindvergaderingen vertellen zij welke ideeën ze 
hebben. We hebben zelfs een heuse kinderdirectie. 
Willen ze naar de maan, dan verzinnen we daar  
wat op.’

   www.kinderopvangzon.nl



Keukenstudio Paul 
voor de keuken  
om je leven 

Negentien jaar geleden - september 
2003 - startte Paul samen met vader 
Theo het bedrijf: “Nadat we 10 jaar met 
veel plezier in de Dorpsstraat hebben 
gezeten, zijn we verhuisd naar onze 
huidige locatie. Hier hebben we de 
benedenverdieping volledig ingericht 
met keukens van Cesar en de boven-
verdieping met ons huismerk Delcasa. 
Wij zijn een veelzijdig bedrijf en 
onderscheiden ons door originaliteit 
en gespecificeerde offertes met netto- 
prijzen, maar ook door alles in eigen 
beheer te houden: opslag, monteurs, 
vervoer, verbouwingen. We nemen 
alle zorg uit handen en leiden alles in 
goede banen. Door met elkaar nauw 
samen te werken en in oplossingen 
te denken blijkt er meer mogelijk dan 
men van tevoren denkt en verrassen 
we onze klanten regelmatig met ont-
werpen die niemand eerder bedacht 
heeft. Dat is onze kracht.”

Italiaanse keukens met 1001 mogelijkheden

“Neem in gedachten hoe je leeft. Wat je mooi en aangenaam vindt. Kom daar 

eens naar kijken. En laten we het samen hebben over de keuken om je leven”, 

zegt Paul van Vliet over Keukenstudio Paul. Hij leidt ons rond in de sfeervolle, 

professioneel ingerichte showroom aan de Laan van Ambacht 13 in Nootdorp en 

vertelt ons met zijn kenmerkend enthousiasme over de Italiaanse topkeukens 

waarin hij is gespecialiseerd. 
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In de fraaie showroom vind je zeker de keuken die beantwoordt aan je wensen.



Keukenstudio Paul 
voor de keuken  
om je leven 

Thuis voelen
Bij Keukenstudio Paul ga je als klant 
echt voor een keuken met 1001  
mogelijkheden. Paul: “Wij zijn gespe-
cialiseerd in Italiaanse keukens van de 
topmerken Cesar en Delcasa. Ze zijn 
er in iedere denkbare smaak en maat. 
Van klassiek tot high-design. Robuust, 
stoer, stevig of juist verfijnd. Natuurlijk 
van de hoogste kwaliteit met de beste 
materialen. Als we praten over ‘de 
keuken om je leven’ dan betekent dat, 
dat je je in die keuken prettig moet 
voelen, dat je er met plezier in werkt 
en aanwezig bent. De keuken als een 
soort thuis om je heen. Dat gevoel 
garanderen we.”

Compleet 
Paul van Vliet tot slot: “Het geheel  
maken we compleet met de beste 

merken inbouwapparatuur. Dit kun 
je zien én voelen in onze showroom. 
Modern is het zogeheten Bora- 
systeem met de neerwaartse afzui-
ging. We nodigen mensen weleens uit 
om langs te komen met hun biefstuk 
en het in de praktijk te ervaren. Na wat 
gelach gebeurt het toch regelmatig 
dat we samen staan te bakken in de 
showroom, hoe leuk is dat? Mensen 
die het eenmaal ervaren hebben, 
willen niet anders. Geen standaard 
‘verkooppraatjes’ en standaardkeukens 
dus, maar het stellen van de juiste 
vragen en een plan op maat, tot op 
de passende millimeter. Kom eens 
langs. We schuiven graag met je aan 
tafel. Voor een prettig gesprek. Met 
welkome tips en eye-openers. Voor de 
keuken om je leven ben je bij ons aan 
het precieze adres.”

KEUKENSTUDIO PAUL
Laan van Ambacht 13, Nootdorp
T 015 310 15 69
www.keukenstudiopaul.nl
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Het team van Keukenstudio Paul denkt met je mee ‘voor de keuken om je leven'. 
Vlnr: Lisa, Celine, Joyce, Amy en Paul. 
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“ Geen standaard  
verkooppraatjes.” 

“ Wij hebben alles in 
eigen beheer.”



“ Het schrijftalent 
heb ik van mijn 
vader.”

Jeroen Windmeijer schreef acht boeken in zeven jaar tijd. Altijd een mix 

van religie en antropologie met een sterk lokale component, verpakt in een 

spannend jasje. Zijn nieuwste boek ‘De Stenen Goden’ stond wekenlang in 

de top 10 van bestverkochte spannende boeken van Nederland. Hoe werd 

deze leerling van de Josephschool in Pijnacker een succesvol auteur?

Auteur Jeroen Windmeijer:

TEKST: JESSICA DAVILAR              FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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‘Grappig hoe alles kleiner wordt als je 
zelf groter wordt’, zegt Jeroen Wind-
meijer als hij na ruim veertig jaar weer 
zijn oude basisschool, de Josephschool 
in Pijnacker, binnenstapt. ‘Ik herinner 
me dat het beeld voor school werd 
geplaatst. Drie kinderen werden uitge-
loot voor een bezoekje aan het atelier 
van de kunstenaar, helaas zat ik daar 
niet bij. In de eerste en tweede klas zat 
ik bij juf Lidi Sluis in de dependance  

aan de Pasteurlaan. Toen ik een keer  
in Pijnacker signeerde, kwam ze me 
gedag zeggen. Dat degene die mij 
letterlijk lezen en schrijven had geleerd 
me kwam opzoeken nu ik schrijver 
ben, vond ik speciaal. Voor mij was 
mijn juf als het ware bevroren in de 
tijd: voor altijd zesentwintig, maar 
ineens zag ik haar als dame op leeftijd.’

Jeugdherinneringen
‘Met mijn ouders en broers Marcel, 
Erik, Charles en Martijn woonde ik 
tegenover school aan de Pasteurlaan. 
Een van mijn broers woont nog steeds 
in ons ouderlijk huis. Het beeld van 
de dolfijnen aan de Nobellaan be-
klommen we vaak en we voetbalden 
bij Oliveo. Dat Dünya, mijn dochter 
van 15, met haar Leidse korfbalteam 

soms vlakbij een wedstrijd heeft, vind 
ik leuk. Mijn moeder was creatief met 
naald en draad bij hobbyclub De Doewat. 
Helaas is ze twaalf jaar geleden over-
leden. Mijn vader Pim, nu samen met 
Maria, was veertig jaar leraar Duits aan 
de Delftse Paulus mavo. Een fervent  
8 mm filmer en hij schreef veel. Binnen 
de familie staat hij bekend om zijn 
mooie speeches bij gelegenheden. 
Mijn schrijftalent heb ik van hem.’

Keuze
‘Laatst vond ik tijdens het opruimen 
mijn eerste werkstukje terug. Waar  
andere kinderen schreven over een 
cavia of een vis, ging het bij mij over  
de Inca’s. Geen idee waarom ik dat  
onderwerp koos, maar de fascinatie 
voor andere culturen zat er bij mij 

“ In het dorp wist men altijd dat ik er 
een van Windmeijer was.”
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al vroeg in. Dat verklaart wellicht 
de keuze voor de studie culturele 
antropologie waarin ik ook ben 
gepromoveerd. Ervoor heb ik een 
jaar wijsbegeerte gedaan en was 
ik reisleider in Latijns-Amerika en 
Egypte. Toen ik aan mijn proefschrift 
werkte dat aan strenge regels was 
gebonden, voelde ik ‘s avonds een 
grote vrijheid als ik mijn eigen boeken 
schreef. Het schrijverschap zag ik altijd 
als iets onbereikbaars. Toen ik vijftig 
werd, heb ik het roer omgegooid: ik 
werkte inmiddels jarenlang als leraar 
godsdienst en maatschappijleer in 
het voortgezet onderwijs. Mijn vrouw 
Hamide, we ontmoetten elkaar toen 
we bij boekhandel Kooyker werkten, 
opperde dat ik eigenlijk voor de keuze 
stond: docent of schrijver. Ik heb puur 
op intuïtie mijn vaste baan opgezegd. 
Het creëren en een absolute vrijheid 
maakt het opgeven van de zekerheden 
van een vaste baan meer dan goed.’

Succesvol
‘Schrijven is gedisciplineerd hard 
werken. Je moet niet wachten op 

inspiratie. Ik heb duizenden pagina’s 
geschreven voordat mijn eerste boek, 
Het Petrusmysterie, in 2015 uitkwam. 
Religie en op historische feiten ge-
baseerde gebeurtenissen zijn vaste 
thema’s in mijn boeken. Hamide stelde 
voor het verhaal in Nederland te laten 
afspelen. Ik ben positief verrast dat dit 
ook zo aanslaat in het buitenland. Voor 
elk boek doe ik drie maanden onder-
zoek, schrijf drie maanden en reserveer 
zes maanden voor het redigeren. Van 
tevoren weet ik niet hoe het verhaal 
gaat lopen. Wel wil ik mijn lezers iets 
leren, dat is de leraar in mij denk ik. 
Mijn boeken zijn inmiddels vertaald 
naar het Tsjechisch, Italiaans, Duits, 
Portugees, Engels en binnenkort naar 
het Spaans.’ 

Autobiografisch
‘Jan-Willem Pijnakker is een Leidse 
antropoloog uit een van mijn boeken. 
Onze initialen zijn hetzelfde, ik kom 
uit Pijnacker en ben antropoloog. Hij 
schrijft veel in dagboeken, net als ik  
tijdens mijn veldwerk in Bolivia en 
Ecuador. Mijn hoofdpersoon is altijd 

Jeroen Windmeijer terug op de plek waar hij leerde lezen en schrijven.

onderzoekend en staat open voor 
meningen van anderen zonder een 
oordeel te vellen. Mijn nieuwste 
boek, ‘De Stenen Goden’, gaat over 
de ontdekking van Paaseiland door 
Jacob Roggeveen. Het is opgedragen 
aan mijn broer Martijn, die op Eerste 
Paasdag geboren is. Er komen moder-
ne thema’s als roofkunst en culturele 
toeëigening aan de orde, want als je 
aan het schrijven bent, merk je soms 
dat je niet om bepaalde thema’s heen 
kunt.’ Momenteel werkt de juryvoor-
zitter van de Zilveren Strop aan drie 
boeken over Delftse thema’s: Johannes 
Vermeer, Willem van Oranje en Delfts 
Blauw. Dus wie weet, lezen we in zijn 
volgende boek wel over een historisch 
personage die door onze gemeente 
fietst...

“ Pijnacker voelt 
voor mij als  
thuiskomen.”



‘ Echt een  
vakantie- 
gevoel.’

Hoe begin je je weekend fris en fruitig? Door een plons in  

De Dobbeplas. Elke zaterdagochtend neemt een groepje  

fanatieke buitenzwemmers een duik in het recreatiewater. 

Bij mooi weer, maar ook bij slecht weer, is het vroeg uit de 

veren en hup het water in!

Het water in met De Dobbedompelaars

TEKST: JESSICA DAVILAR          FOTO: REMCO VAN VONDELEN
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‘ Je moet het  
gewoon doen!’
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‘Het is heerlijk om je dag zo te begin-
nen!’, verklaart Karen van Giersbergen 
haar motivatie om op zaterdagoch-
tend vroeg uit bed te komen. Samen 
met Hans Mulders, een bekende van 
de sportschool, vatte ze vorig jaar 
het idee op om met een groepje in 
De Dobbeplas te gaan zwemmen. Ze 
waren door een workshop over buiten-
zwemmen zo enthousiast dat over-
buurvrouw Saskia Kleewein en buren 
Alex Straver en Annet van der Stel zich 
direct met dochter Tessa aansloten. 

Dobbedompelaars
De Dobbedompelaars, zoals ze zichzelf 
gedoopt hebben, zwemmen inmid-
dels gedurende het hele jaar in de 
Dobbeplas. Annet: ‘In het voorjaar 
en de zomer, als het water warmer is, 
zwemmen we de hele plas over. Echt 
een vakantiegevoel! Zolang er geen 
blauwalg is, zijn we hier te vinden.‘  
Hans: ‘Het komt zelden voor dat we 
niet gaan. Het is vaker mooi weer dan 
je denkt. Hoelang we zwemmen is 
afhankelijk van de watertemperatuur. 
De theorie is dat het temperatuurver-
schil het immuunsysteem versterkt. 
Normaal gesproken staan bloedvaten 
open maar door het koude water trek-
ken ze samen. Eigenlijk is het een soort 
gymnastiek voor het lichaam.’

Voorbereiding
Iedereen bereidt zich anders voor om 
het water in te gaan: de een wandelt 
naar de Dobbeplas, de ander doet ter 
plekke rek- en strekoefeningen. Ook 
het minst comfortabele moment is 
voor iedereen anders. Karen: ‘De een 
rent direct het water in, de ander heeft 
meer tijd nodig.’ Annet merkt laconiek 
op: ‘Je moet het gewoon doen!’ Voor 
haar is het minst leuke moment het 
afdrogen: ‘Maar daarna wacht een kop-
je thee met wat lekkers. Hans neemt 
dat trouw elke keer mee. Dan kletsen 
we gezellig bij.’

Samenstelling
‘We hebben een vaste harde kern’, 
vertelt Karen. ‘Soms komen er via via 
mensen bij. Iedereen is vrij om elke 
week wel of niet te komen. Er is geen 

verplichting of lidmaatschap. Er heerst 
vooral een ontspannen sfeer binnen 
onze groep die varieert van 15 tot 67 
jaar. Via onze WhatsAppgroep weten 
we wie er op zaterdag komt. De mees-
ten komen uit Nootdorp maar ook uit 
Ypenburg of andere delen van de ge-
meente. Overigens zijn we niet de eni-
gen die hier zwemmen. Er zijn er meer 
zoals wij.’ Tessa: ‘Ik studeer aan de Arn-
hemse kunstacademie en als ik bij mijn 
ouders ben, ga ik graag mee. Tijdens 
mijn afstudeeropdracht in Zweden heb 
ik daar ook buiten gezwommen. De 
natuur is daar zo mooi met een leuke 
sfeer rondom een kampvuur. Net als 
mijn vader heb ik het nooit koud als ik 
uit het water kom.’ 

Sportief
Een voorliefde voor water zit er bij 
alle groepsleden wel in, maar ook 
andere sporten zijn favoriet. Saskia: 
‘Een aantal keer per week loop ik in 
het Wandelbos Laakweg, tweemaal 
per week zwem ik in het Hofbad en 
verder doe ik aan bikram yoga.’ Karen: 
‘Naast zwemmen hou ik van wielren-
nen, hardlopen en volg ik af en toe 
een bootcamp.’ Hans is vaak op zijn 
zeilboot te vinden en wandelt veel: ‘Ik 
ben een echt buitenmens.’ Annet: ‘Als 
gezin houden we erg van zwemmen. 
Jaren geleden zwom ik regelmatig met 
een buurvrouw in De Dobbeplas. We 
zaten met onze badjas aan in de auto. 
Terug thuis onder de douche kwam er 
soms een visje uit ons badpak.’ 

Tintelen
Alhoewel koud douchen tegenwoordig 
ook populair is, is het niet te vergelijken 
met zwemmen in De Dobbeplas. Hans: 
‘Buiten zwemmen is toch echt anders, 
want je bent hier middenin de natuur. 
En het verschil in temperatuur is groter. 
Je voelt je heel lekker daarna. Je hele 
huid gaat tintelen.’ Saskia beaamt: 
‘De beleving buiten is veel intenser. Je 
voelt je achteraf heel lekker en hebt het 
gevoel dat het goed voor je is. Het leuke 
van ’s ochtends in open water zwem-
men is eigenlijk dat je naderhand het 
gevoel hebt dat je de hele wereld aan 
kan. Je bent klaar voor de dag.’

‘ Na het zwemmen 
kan je de hele  
wereld aan!’



Het is vrijdagmiddag en flink wat 
Nootdorpers zijn een uurtje eerder 
naar de boksschool gekomen. Zij 
vertellen nog voor het vaste trai-
ningsuur het een en ander over hun 
sport en over de boksschool waar 
de meesten al heel lang met hart en 
ziel bij betrokken zijn. Als één ding al 

meteen opvalt, dan is het de warmte 
en de kameraadschap tussen allerlei 
verschillende mensen die allemaal op 
hun eigen wijze en niveau bezig zijn 
met deze sport. Herkomst, talent, 
leeftijd, mate aan ervaring: het maakt 
allemaal niet uit. Iedereen is welkom en 
iedereen heeft contact met iedereen. 

Instructies
Om half zes begint een centrale  
training in de grote zaal waar een stuk 
of 35 mensen aan meedoen. Martin 
Lek geeft door een microfoon instruc-
ties en overal in zaal zijn tweetallen 
de opgedragen oefeningen aan het 
uitvoeren. In een van de twee ‘echte 
boksringen’ zijn de naar Voorburg 
verhuisde, jonge Nootdorper Bart van 
Koppen (zoon van Joop, kleinzoon van 
Cor) en Nootdorper Mark van Beek 
(zoon van Nico) geconcentreerd aan 
het trainen, waarbij het er stevig aan 
toe gaat. Bart is een wedstrijdbokser 
die aan de weg timmert. Hij legt  
uit dat dat je in de B-klasse zes  
wedstrijden moet winnen en dat je 
dan doorgaat naar de A-klasse. 

Naar verhouding doet een onevenredig groot deel van Nootdorp aan  
boksen. Dat heeft veel te maken met de boksschool van de oorspronkelijke 
Nootdorper Chris van Veen die op hoog niveau heeft gebokst en later  
met collega Martin Lek de boksschool Haagse Directe is begonnen. Deze 
boksschool is te vinden in de Newtonstraat in Den Haag. 

Oud-bokser Chris van Veen: 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN     FOTO: PIEK KOCK
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 “Om te boksen  
zijn herkomst, talent en leeftijd      
         niet van belang.”

“ Iedereen heeft  
contact met  
iedereen.” 

Veel Nootdorpers bij De Haagse Directe. Van links naar rechts: Mark van Beek,  
Chris van Veen, Willem van Veen, Bart van Veen en Bart van Koppen.  



Volle overgave
Van Koppen beoefent zijn sport met 
volle overgave en is voor de duvel 
niet bang. Natuurlijk krijg je wel eens 
klappen, maar als je van tevoren gaat 
bedenken wat er allemaal mis kan 
gaan, dan gebeurt het juist. Aldus 
zijn redenering. Bart is overdag 
hovenier. Dat is een zwaar vak maar 
hij houdt toch genoeg energie over 
om meerdere keren per week keihard 
te trainen. Chris van Veen (58) is van 
de generatie die als kind in 1971 door 
zijn moeder uit bed werd gehaald 
om Mohamed Ali tegen Joe Frazier 
te zien boksen. Chris, zoon van Aad 
van Veen, zag bij oom André een paar 
bokshandschoenen en was verkocht. 
Chris haalde de top van Nederland en 
bokste zijn afscheidswedstrijd in 1998 
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 “Om te boksen  
zijn herkomst, talent en leeftijd      
         niet van belang.”

in de Nootdorpse RKDEO-sporthal. 
Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door zijn vader.

Witte motor
Vermaard is zijn overwinning op de 
angstaanjagend sterk ogende Stanley 
Witteling. Chris bestreed ‘zeventig 
kilogram spieren schoon aan de haak’ 
vooral met techniek en toen Stanley 
uiteindelijk definitief platging, stond 
de Nootdorpse sponsor/supporter 
Rob Stigter op om juichend te roepen: 
‘Melk de witte motor!’ Dat was toen 
een reclamekreet voor melk. In het 
voetspoor van Chris zijn door de 
jaren heen zeker 150 Nootdorpers 
gaan boksen bij de Haagse Directe. 
De jongste leden zijn Kayn en Liam, 
de zonen van Mark van Beek. Zij zijn 
negen en twaalf en vinden het een 
prachtige veelzijdige sport, die ook 
goed is voor het zelfvertrouwen en  
de weerbaarheid. 

Minder fanatiek
Bart van Veen, de broer van Chris,  
was misschien wat minder fanatiek 
maar ook heel getalenteerd. Hij heeft 
veel wedstrijden gebokst en ze bijna 
allemaal gewonnen. Het is nu een 
hobby voor Bart. Ook Willem van 
Veen, de zoon van organist Bertus, 
heeft heel veel mooie boksverhalen in 
huis. Hij is 68 maar boksen blijft een 

van zijn sporten. 
Nog een Noot-
dorper stapt vrolijk 
de zaal binnen. De 
Spaanse Nederlander Paco 
Prieto. Hij voelt zich helemaal 
thuis bij de Haagse Directe. Nootdor-
per Steven Jhagroe is geschoold boks-
trainer. Hij neemt de beginners voor 
zijn rekening en brengt ze stapsgewijs 
de basistechnieken bij. Het mooie  
van de Haagse Directe vindt Steven 
de ‘inclusiviteit’. Iedereen is welkom 
en het verbindende dat daardoor 
ontstaat, dat zou je de hele samenle-
ving toewensen. Chris laat nog even 
iemand binnen die zich in de tijd had 
vergist. Hij is terecht trots op zijn 
boksschool, waar je per les vijf euro 
betaalt en waar je sport zoals je zelf wilt, 
wedstrijdgericht, recreatief, rustig of 
fanatiek. Het is allemaal goed. 

    www.haagsedirecte.nl 

“ Het verbindende  
gun je de hele  
samenleving.”

Boksen is voor jong en oud een ideale sport.



Het was groot nieuws mei vorig jaar. Samen met partner Breytner BV  
uit Rotterdam zette het Pijnackerse transportbedrijf H.N. Post en Zonen  
de eerste volledig elektrisch aangestuurde 50 tons trekker op de weg.  
Ondanks dat deze nieuwe wagen vier tot vijf keer meer kostte dan een  
gewone 50-tonner, kwam het project toch van de grond.

H.N. Post en Zonen  
investeert bewust in 
elektrisch vervoer 

Het project is te danken aan de innovatie- 
drang van H.N. Post en Zonen, maar ook 
aan de bereidheid van opdrachtgevers 
om de uitdaging aan te gaan. Directielid 
Dé Post vertelt dat het hierbij onder meer 
gaat over de supermarktketen PLUS  
en de sapproducent Innocent drinks. 
“Voor PLUS bevoorraden we vanaf 
het distributiecentrum in Hendrik Ido 
Ambacht alle winkels in een straal 
van maximaal 80 kilometer. Dat loopt 
van Leiden tot Nieuwegein, maar ook 
richting Brabant of Zeeland. Ook naar 
de PLUS in Pijnacker rijden we met een 
muisstille elektrische vrachtwagen met 
een capaciteit van 50 ton. Je zult niet  

altijd aan het maximale tonnage zitten, 
maar als er bijvoorbeeld veel bier in de 
wagen zit, dan kom je een heel eind.”

Leveranciers
H.N. Post werkt met verschillende 
leveranciers van vrachtwagens, onder 
meer Mercedes, Man, Volvo en DAF. 
In dit geval ging het om een nieuwe 
DAF die bij het gespecialiseerde bedrijf 
EMOSS werd omgebouwd. De diesel-
motor ging er in zijn geheel uit en werd 
vervangen door een elektromotor met 
dezelfde capaciteit en met enorme 
batterijen om onderweg voldoende 
‘brandstof’ aan boord te hebben.  

Dé Post is de eerste die erkent dat er 
nog heel veel ontwikkelwerk moet 
plaatsvinden en dat er ook best veel 
haken en ogen zitten aan zwaar elek-
trisch vervoer, maar des te boeiender 
vindt hij het om samen met andere 
partners met deze materie bezig te 
zijn. Post is een bedrijf met rond de  
175 vrachtwagens die vooral bouw- 
materialen en zeecontainers vervoeren 
en heeft er bewust voor gekozen  
om samen met partners een zeker  
innovatierisico te nemen in een fase dat 
de ontwikkeling nog volop gaande is. 

Toegevoegde waarde
Dé: “Wij zijn vanaf 1964 een trans-
porteur die uit is op het creëren van 
een zekere toegevoegde waarde 
voor vaste opdrachtgevers. We willen 
betrouwbaar zijn en met onze kennis 
en ervaring meer voor onze klanten 

24 NatuurlijkPN.nl

Ook opdrachtgevers durven hun nek uit te steken
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“ Zero-emissie  
wordt de norm.” 



haven naar de fabriek. Het mooie van 
zo’n nieuwe fabriek is dat bij de  
bouw meteen alle voorzieningen  
daarvoor, zoals snellaad-faciliteiten 
voor de E-trucks, kunnen worden 
meegenomen.”

Er is werk genoeg
Intussen gaat al het ‘gewone’ vervoer 
door. Post heeft zo veel werk dat het 
bedrijf onlangs nog zes tweedehands-
wagens erbij gekocht heeft. Bij Post 
werken rond de 200 chauffeurs maar 
goede gemotiveerde collega’s zijn 
altijd welkom. Of ze nu wel of niet 
diesel in hun bloed hebben. Niet iedere 
chauffeur kan zonder het geronk van 
de dieselmotor, maar anderen vinden 
het juist wel prettig zo’n Stille Willie. 
Voor Dé is het heel simpel. “De energie- 
transitie is noodzaak. Op steeds meer 

plekken wordt zero-emissie geëist.  
Het is boeiend om bedrijfsmatig  
verantwoord met deze materie bezig 
te zijn. Intussen is er op initiatief van  
de gemeente hier op bedrijvenpark  
De Boezem een Energieteam opgestart 
met ondernemers die regelmatig 
samenkomen om allerlei mogelijk- 
heden van energietransitie te bespreken. 
Het is goed dat de gemeente dat doet 
en het is heel inspirerend om ook met 
ondernemers uit heel andere bedrijfs-
takken daarmee bezig te zijn.”

“ Energietransitie 
ook in de transport-
wereld noodzaak.”   
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betekenen dan alleen van A naar B 
rijden. Binnen die bedrijfsfilosofie past 
heel goed dat we betrokken zijn bij 
nieuwe ontwikkelingen in de techniek. 
Gelukkig zijn er opdrachtgevers die 
ook bereid zijn te investeren.” Een 
goed voorbeeld daarvan is sappro-
ducent Innocent. Dit bedrijf wil met 
ieder flesje sap dat ze produceren de 
wereld een klein beetje beter maken 
en elektrisch vervoer past daar goed 
bij. “Een belangrijke grondstof voor 
de smoothies van Innocent is sinaas-
appelsap. Dit sap wordt aangevoerd 
vanaf wat ze noemen de fruitpier in de 
haven van Rotterdam. Innocent heeft 
45 kilometer verderop bij Europoort 
een sapfabriek gebouwd die nu steeds 
meer in productie gaat. Wij rijden met 
vier elektrische wagens en tanktrailers 
waar 33.000 liter sap in past vanuit de 
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Intussen heeft H.N. Post vijf elektrische wagens die onder meer voor PLUS en Innocent rijden. Dat aantal gaat groeien naar 
acht. Volvo levert er over een aantal maanden een vanaf de fabriek! 



Niet meer zo druk en  
massaal als vroeger, maar 
nog altijd waardevol  

Armando van Oord, de man die al 
sinds 1998 met een enorme groente- 
en fruitkraam op de markt staat, 
werkte destijds met een team van tien 
mensen. Nu zijn dat er nog zes. Bij de 
familie Van Oord gaat het van generatie 
op generatie. Opa Cornelis van Oord  
is al voorbij de tachtig maar staat  
nog twee dagen gezellig aardbeien 
en wortelen te verkopen, plus al die 

andere gezonde verse groente- en 
fruitsoorten die deze Haagse markt-
zaak in huis heeft. Intussen zijn ook de 
zoons van Armando, Nigel en Dylan, 
actief in het bedrijf. De drie generaties 
gaan even met elkaar op de foto.
 
Werkdag
Armando heeft er rond half twaalf al 
een meer dan complete werkdag op 

zitten. Als marktbezoeker sta je daar 
niet bij stil misschien, maar markt-
kooplui met verse waar komen voor 
dag en dauw uit bed. Half een in de 
nacht begint de werkdag van Armando. 
Het Bloemenmeisje van Flower Mouse 
vertelt dat ze om een uur of drie 
opstaat, teneinde rond zeven uur op 
het plein in Pijnacker met de opbouw 
van de kraam te kunnen beginnen. Ze 
is dit werk gaan doen door toedoen 
van partner Maurice die kortweg Maus 
wordt genoemd. Hij staat vandaag  
elders op een markt. Marjan zegt dat 
ze nu een jaar of tien in Pijnacker actief 
is, met veel plezier. “De mensen hier 

De woensdagmarkt op het Raadhuisplein in Pijnacker bestaat al een  

jaar of vijftig. Vroeger, toen er nog niet veel horecagelegenheden waren 

en geen terrassen, was de woensdagmorgenmarkt in Pijnacker de  

ontmoetingsplek voor veel mensen. In die tijd was het nog vooral de 

man die de kostwinner was. De markt in Nootdorp bestaat wat minder 

lang, maar de gezelligheid is er niet minder om.

Van alle markten thuis
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Kaasman Arjan en vaste bezoeker  
Mariska hebben een ‘wekelijkse band'. 

Drie generaties Van Oord: opa Cornelis, 
vader Armando en zoon Dylan. 

Ook voor vers brood kun je er  
prima terecht. 

“ De klanten hier zijn eerlijk en  
recht door zee.” 



Van alle markten thuis

“ Even een  
‘vissie’ halen.” 
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Het Bloemenmeisje Marjan: “Je hebt hier te maken met eerlijke mensen.”

zijn zelf kwekers en hebben verstand 
van bloemen. Ze zijn eerlijk en recht 
door zee. Als je goede spullen hebt, 
waarderen ze dat en komen ze terug. 
Is het niet goed dan zeggen ze dat ook 
eerlijk tegen je. Ik hou daar wel van.”

Ontmoeten
We spreken diverse mensen die iedere 
week trouw van de weekmarkt gebruik-
maken voor het kopen van alles wat de 
markt te bieden heeft, zoals ‘een vissie’ 
van Dirk de Graaf. Bob Mastenbroek, 
die even zijn balkon beschikbaar stelt 
voor een overzichtsfoto, wijst ook op 
de Creamarkt in het overdekte deel van 
het winkelcentrum. Dat een markt nog 
steeds een ontmoetings- en ontspan-
ningsplek is, blijkt ook op het goed 
gevulde terras van Delifrance, dat op 
woensdag een van de drukkere ochten-
den van de week beleeft. Maar ook daar 
zeggen ze dat de weekmarkt minder 
druk is dan vroeger. 

Nootdorp
Jonger dan die van Pijnacker is de 
woensdagse weekmarkt van Nootdorp. 

Die stond eerst in de Dorpsstraat en  
later op de Markt tegenover Winkel-
centrum Parade. Daar was toch te 
weinig aanloop en daarom verkaste  
de markt naar het Paradeplein. De  
winkeliers van Parade hadden lange 
tijd een wat dubbele houding tegen-
over de markt, maar men is er nu wel 
aan gewend en het zorgt toch voor 
extra toeloop, ook naar de winkels. 
In Pijnacker is het een ochtendmarkt 
maar in Nootdorp staan de kramen  
er de hele dag. “Dat betekent een 
werkdag van een uur of veertien”,  
zegt Arjan van het Holland Kaas 
Centrum die iedere woensdag vanuit 
Schoonrewoerd bij Leerdam naar 
Nootdorp komt rijden om rond zeven 
uur met de opbouw te kunnen begin-
nen van de enorme kaaskraam. 

Gezellig
Mariska uit Ypenburg is een trouwe 
klant. Ze komt iedere week een keuze 
maken uit de talloze soorten kaas 
die Arjan en zijn mensen te bieden 
hebben. Ook Jacques van Bijsterveld 
is al heel lang een trouwe bezoeker 

van de kaaskraam die hij door de vele 
Franse kaasjes en andere bijproducten 
een kaassnoepwinkel noemt. “Maar, 
ze hebben heerlijke spullen”, aldus 
Jacques die aan het Paradeplein woont 
en op de gezellige markt ‘neerkijkt’. 
Jacques en echtgenote Mary komen bij 
alle kramen, ook bij Bakkerij ’t Stoepje 
waar van alles te verkrijgen is voor 
prettige prijzen. ’t Stoepje bakt heel 
veel brood en koek ter plekke vers af. 
De appelflappen blijken weer ontzet-
tend lekker en vers. Moeder Mia en 
zoon Leon Ammerlaan wanen zich ook 
hier in een ‘snoepwinkel’ waar je niet 
snel weg wilt. Het is mooi om te horen 
en te zien dat verkopers en kopers een 
bepaalde band met elkaar opbouwen. 
Kaasman Arjan vat het mooi samen: 
“Het mooie van dit werk is de vrijheid, 
de handel en de leuke contacten met 
de mensen.”
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Op het bijna uiterste puntje van Delfgauw, boven aan de Bieslandse polder, 
vind je de ‘halve molen’. Al meer dan 50 jaar wonen Jan en Mirjam de Bruyn 
hier. Bij binnenkomst in de molen waan je je jaren terug in de tijd: alle 
sfeervolle en authentieke details zijn intact gebleven. Op monumenten- 
dagen is de molen open en nemen veel mensen graag een kijkje.

De watermolen stamt uit 1784 en is 
in 1931 geknot omdat het te duur was 
deze te onderhouden. Toen is er een 
dieselmotor met centrifugaalpomp in 
geplaatst. In 1968 zijn Jan en Mirjam in 
deze molen gaan wonen. “Er was geen 
elektriciteit, geen water, geen telefoon 
en geen riolering. Anderhalf jaar heb 
ik gewerkt aan de verbouwing en 
restauratie en heb alles in eigen beheer 
gedaan om fijn te kunnen wonen. 
Daarna heeft de gemeente het tot  
een monument verklaard,” vertelt Jan.

Water wegpompen
De molen had als taak het water uit de 
lagergelegen polder via de Schie naar 
zee te pompen. In de Bieslandse polder 
is vroeger drie meter turf afgegraven 
en gebaggerd en de gehele polder ligt 
5.20 meter beneden NAP. Dat betekent 
dat bij te veel regen het water altijd 
weggevoerd moet worden anders zou 
alles onder water staan. Tot 1985 was 
het een dieselgemaal en daarna werd 
het een elektrisch gemaal dat tegen-
woordig door een computer wordt 
aangestuurd. Jan: “De pomp die er in 
1985 is uitgehaald, een zogenaamd 
slakkenhuis, zou naar het oud ijzer 
gaan. Dat vond ik zonde en heb ervoor 
gezorgd dat de oude pomp buiten 
voor de molen is geplaatst. Er komen 
veel voorbijgangers langs die zich 
afvragen wat het precies is. Het zou 
mooi zijn als er een informatiebord  
bij geplaatst zou worden door het 

Hoogheemraadschap van Delfland, dat 
heeft echt een toegevoegde waarde.”

Altijd in de weer
Jan, die inmiddels al 77 kaarsjes heeft 
uitgeblazen, verveelt zich geen moment. 
“Als kind kreeg ik geen zakgeld. Mijn 
vader leerde mij mollenvangen en 
villen. De mollenvelletjes werden  
verkocht en zo verdiende ik wat. 
Toen het gemaal uiteindelijk geheel 
geautomatiseerd werd, ben ik in  
Delflands dienst ook mollen gaan 
vangen. Als ZZP‘er ben ik nog steeds 
werkzaam als mollenvanger. De 
natuur moet beheerd worden, want 
de mollen maken namelijk gangen in 
dijken. Kortgeleden ving ik mijn eerste 

albinomol”, vertelt Jan trots. De grote 
tuin vraagt flink onderhoud, Jan en  
Mirjam werken er vaak. Vanuit de 
Delftse Hout waaien er zaadjes over die 
heel snel uitgroeien. Per jaar trekken 
zij zo’n 500 heel kleine boompjes uit 
de tuin. Jan is nog flink bij de tijd, per 
dag leest hij twee kranten en repareert 
klokken in zijn werkplaats. “Je moet je 
geest levend houden.” 
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Gemeentelijk monument

In de halve molen 
heeft de tijd stilgestaan

“ De oude pomp  
staat als ‘monument’ 
voor de molen.”



“ Coachen vind ik leuk, 
zo kan ik iets terug- 
doen voor de club.”

Een energieke groep jonge meiden 
volgt de aanwijzingen van trainer 
Max IJszenga op in sporthal Het Nest, 
de thuisbasis van handbalvereniging 
Oliveo in Pijnacker. Onder de Danick 
Snelder tribune, de clubs eigen 
wereldkampioene, oefenen ze een 
aanvalssituatie. De student Technische 
scheikunde aan de TU Delft kwam zelf 
als zesjarige via zijn neef in aanraking 
met handbal. Hij was direct verkocht 

en speelt inmiddels met Heren A1  
in de eerste divisie. Daarnaast is hij  
enthousiast trainer en coach van  
Dames B2, meisjes in de leeftijd van  
15 en 16 jaar. 

Boven verwachting
‘Het team heeft afgelopen seizoen 
boven verwachting gepresteerd. Ze 
kenden elkaar wel maar hadden niet 
eerder samengespeeld. Dit seizoen zijn 

ze zonder trainer of coach begonnen. 
Na een tijdje ben ik gevraagd een 
wedstrijd te coachen. Zo ben ik erin 
gerold en uiteindelijk ook training 
gaan geven. Dit doe ik samen met  
Pascal. Zo kan ik iets terugdoen voor 
de club, want door mijn ervaring kan ik 
de jeugd helpen hun spel te verbeteren. 
Per week ben ik er vier uur mee bezig. 
De meiden zetten zich in en dat geeft 
voldoening. Van losse individuen is het 
inmiddels een echt team geworden. 
Daar ben ik trots op. Buiten de wed-
strijden en trainingen trekken ze ook 
met elkaar op.‘

Actief
Inmiddels is de hele familie actief op 
Oliveo: ook zus Jetske (17) en broer Gijs 
(14) werden lid en hun ouders werden 
al snel actief in de jeugdcommissie en 
als coach. Zus Jetske was ook scheids-
rechter en Gijs traint inmiddels de 
jongens F. Max: ‘Oliveo is een echte  
familieclub, iedereen is welkom. De 
club kijkt hoe spelers kunnen door-
groeien. Omdat handbal een kleinere 
sport is, lukt het eerder om in de top-
klasse of op landelijk niveau te spelen.’ 
Gijs vult aan: ‘Elk jaar is er een zomer-

Sportvrijwilliger Max IJszenga: 

Clubs staan te springen om enthousiaste jonge vrijwilligers die hun passie 

voor hun sport willen overbrengen op andere jongeren. Maar waarom zou  

iemand in zijn vrije tijd teams training geven of coachen? Max IJszenga (18) 

van handbalvereniging Oliveo en Abdul Yilmaz (23) van voetbalclub SV  

Wippolder vertellen waarom ze dit met veel plezier doen én anderen  

aanbevelen.
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kamp met allerlei activiteiten, echt 
heel leuk. Er gaan 80 kinderen mee 
met senioren als leiding, ook mensen 
die gestopt zijn met handbal.’

Coaching
‘Als trainer of coach ontwikkel je 
jezelf. Ik had geen ervaring, maar het 
scheelt dat ik een paar jaar ouder ben 
en een klik heb met de meiden. In het 
begin vond ik het soms lastig wat en 
hoe ik iets moest zeggen. Ik heb toen 
hulp gevraagd aan oudere coaches 
en gaandeweg ging ik me comfor-
tabeler voelen. Het is fijn om te zien 
dat het team luistert naar mijn tips en 
daardoor vorderingen maakt. Ik denk 
dat ze mij als coach waarderen omdat 
ik veel spelervaring heb. Ik herken 
situaties uit mijn eigen wedstrijden en 
weet wat wel en niet werkt. Tips geef 
ik één-op-één als ze op de bank zitten, 
maar zelf weten ze ook vaak waar het 
aan ligt. Gedurende het seizoen zijn 
ze echt beter geworden. We hadden 

kampioen kunnen worden, maar in het 
belang van de meiden zijn ze nu aan-
gesloten bij de B1. Anders hadden ze 
door blessures in andere teams en het 
inhalen van niet gespeelde wedstrijden 
wekelijks 2 à 3 wedstrijden moeten 
spelen. We zijn trots dat ze het zo  
goed hebben gedaan.’

Afwisseling
‘Het omschakelen van aanval naar 
verdediging en het teamverband vind 
ik leuk aan handbal. Verdediging gaat 
me het beste af. Het scheelt misschien 
dat ik wat breder ben, ik vang aanval-
lers op als ze er doorheen komen. Maar 
het geeft ook een bijzonder gevoel als 

je vanuit een moeilijke hoek scoort. 
Mentaal word je ook weerbaarder  
van deze sport: je weet dat je je 
staande kunt houden en zo wordt je 
zelfbewustzijn ontwikkeld. Als team 
spelen we lang samen, er is een echt 
teamgevoel. Sinds drie jaar speel ik  
landelijke competitie. Ik vind het leuk 
als mijn ouders komen kijken en zien 
dat je echt je best doet ongeacht of je 
wint of verliest. Gijs is het ermee eens: 
‘Het is leuk als ze zeggen dat je het 
goed hebt gedaan.’ Hij neemt zeker 
tips aan van zijn oudere broer: ‘Als 
iemand met zoveel ervaring iets tegen 
je zegt om je spel te verbeteren doe je 
er toch wat mee.’
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“ Van losse individuen is het inmiddels 
een echt team geworden.”

Max IJszenga: “Als trainer - coach - vrijwilliger ontwikkel je ook jezelf.”
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“ Zonder plezier 
geen prestatie.”

De in Delfgauw opgegroeide Abdul 
Yilmaz (23) is helemaal op zijn plek als 
hoofdtrainer van de JO19: ‘Ik kan echt 
genieten van het plezier dat mijn team 
uit voetbal haalt. Het geeft voldoening 
om te zien dat de oefeningen die ik 
heb voorbereid en waarop de jongens 
een aantal weken trainen, uiteindelijk 
in een wedstrijd worden gebruikt. Dat 
ik kan bijdragen dat jonge jongens zich 
ontwikkelen is wat mij motiveert als 

trainer. Ik heb dat altijd al leuk gevon-
den. Het plezier dat zij uit het spelletje 
halen, herken ik van mijzelf.‘

Plezier in coachen
‘Via mijn vrienden die bij SV Wippolder 
spelen, wist ik dat de club een trainer 
zocht. Zij maakten al jaren grappen dat 
ik terug moest komen. Ik voetbalde 
in het eerste team van Die Haghe en 
was net een jaar gestopt met training 

geven omdat ik dacht dat het lastig 
te combineren was met mijn werk als 
werkvoorbereider/tekenaar bij een 
installatiebedrijf en de opleiding die 
ik volgde. Uiteindelijk bleek dat mee 
te vallen en wilde ik de club graag 
helpen. Ik miste het training geven en 
het plezier van coachen. Het is voor 
mij echt een uitlaatklep om met de 
jongens op het veld te staan. Boven-
dien vond ik het vanwege mijn werk 
handiger om dichter bij mijn huis te 
voetballen. Sinds twee jaar woon ik in 
Delft, Delfgauw is dan dichtbij. Mijn 
vrienden en ik spelen niet in hetzelfde 
team, maar we zien elkaar wel elke 
donderdag op de club. De jongens die 
ik nu train en coach hebben de leeftijd 
van 17 en 18 jaar en zijn serieuzer dan 
de jongens onder 13 jaar die ik hiervoor 
trainde. Die waren iets speelser. Nu 
gaat het hen echt om de punten en 
daardoor kan je meer in het voet-
balspelletje duiken. Nadat ik op mijn 
veertiende begon met training geven, 
heb ik de diploma’s pupillentrainer en 
TC3 gehaald en over een paar jaar wil 
ik het TC2 diploma halen zodat ik ook 
hogere teams mag trainen.’

Sportvrijwilliger Abdul Yilmaz: 

Als negenjarig jochie begon Abdul Yilmaz (23) met voetbal bij de E-jeugd van 

SV Wippolder in Delfgauw en op zijn veertiende gaf hij al training. Op zoek 

naar meer uitdaging stapte hij over naar DHC en speelde een aantal jaar voor 

ADO Den Haag en Die Haghe. Dit seizoen keerde hij terug naar zijn oude club 

als hoofdtrainer van jongens onder 19 jaar. Met goed resultaat want het  

kampioenschap lonkt…
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Spelerscoach
‘Arco, vader van een van de spelers, 
assisteert mij tijdens trainingen en 
wedstrijden. Hij haalt er ook heel veel 
plezier uit. We vullen elkaar aan: ik 
hou me bezig met voetbaltechnische 
zaken en hij met het materiaal. We 
overleggen samen maar uiteindelijk 
neem ik het besluit over bijvoorbeeld 
de opstelling of de wissels. Ik omschrijf 
mezelf als spelerscoach: ik heb goed 
contact met de jongens. Buiten de 
trainingsoefeningen maak ik vooral 
lol met ze. Prestatie is heel belangrijk, 
maar zonder plezier geen prestatie.’

Mening 
‘Toen ik jongere jongens trainde, had 
ik een natuurlijk gezag. Bij deze gasten 
moet je het verdienen, je mannetje 
staan. Aan het begin van het seizoen 
vond ik dat best lastig, maar als je dingen 
vertelt waar ze iets van opsteken, win 
je hun vertrouwen. Ik denk dat dat  

aardig gelukt is en ze inmiddels echt 
een team vormen. De resultaten zijn 
goed want voor het eerst maken ze 
kans op het kampioenschap. Dat werkt 
goed voor de motivatie.’

Leren
‘Zelf speel ik op zondag in de selectie 
bij trainer Mark Moen. Hij is een echte 
mensenmanager. Het is mooi om te 
zien hoe hij met de groep omgaat. De 
jongens gaan voor hem door het vuur. 
Daar kan ik me nog in ontwikkelen. Hij 
is een echte verbinder en organiseert 
meer dan alleen voor zijn eigen team, 
daar kan ik nog veel van leren.’ 
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“ Ik kan echt genieten van het plezier dat 
mijn team uit voetbal haalt.”

 Abdul Yilmaz: “Ik omschrijf mezelf als speler/coach en wil graag de jeugd wat leren.”
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In Pijnacker-Nootdorp kom je de hele dag en de hele week gelukkige  
fietsers tegen. Mensen die lekker heen en weer rijden naar hun werk, 
maar ook recreanten die bij mooi weer een tochtje maken en  
onderweg even aanbelanden bij een van de vele uitspanningen die 
Pijnacker-Nootdorp rijk is. Je vindt ze in de kern van Pijnacker of 
Nootdorp maar ook aan de natuurrijke randen. 

Duurzaamheid
‘Gelukkig op de fiets’.  Dat is het motto 
van het zogenoemde fietsplan dat de 
gemeenteraad in januari van dit jaar 
heeft vastgesteld. Het alomvattende 
fietsplan van de gemeente gaat over 
alle aspecten van de fiets en het fietsen 
binnen de gemeente. Veiligheid is 
een ding, maar ook comfort, gemak, 

Ook scholieren maken doorgaans 
gebruik van de fiets. Hele stromen fiet-
sers kun je iedere dag tussen Nootdorp 
en Pijnacker zien rijden: bij voorbeeld 
van en naar het Stanislascollege en 
ook naar de Hockey Club Pijnacker. 
De ontspanning straalt er vaak van af. 
Geen haast maar gewoon even lekker 
chillend je fietskilometertjes maken. 

gezondheid en duurzaamheid. De fiets 
draagt bij aan de vermindering van 
de uitstoot van uitlaatgassen en het 
gebruik vermindert de hoeveelheid 
verkeersgeluid aanzienlijk. Zowel voor 
de fietsers zelf als voor de andere 
verkeersdeelnemers is de fiets een 
prettig vervoermiddel. Fietsen is ook 
supergezond en het is een zeer sociale 
bezigheid. De fiets is een heel laag- 
drempelig en compleet vervoermiddel. 
Voor bijna iedereen is de fiets financieel 
een haalbaar vervoermiddel, mits je het 
dan niet hebt over super geavanceerde 
elektrische fietsen. 

Fietsgemeente
Pijnacker-Nootdorp is al eens bijna 
verkozen tot nationale Fietsgemeente 
van het Jaar. Die bijna-uitverkiezing 
had voor een groot deel te maken met 
het enorme aantal nieuwe fietspaden 
en fietsvoorzieningen dat overal in 
de gemeente is aangelegd de laatste 
twintig jaar. De verbinding langs het 
spoor tussen Nootdorp en Pijnacker via 

Gemeentelijk fietsplan gericht op veiligheid,  
duurzaamheid en gezondheid 

  Van fietsen  
word je gelukkig 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN / REMCO VAN VONDELEN
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De gemeente is verrijkt met veel nieuwe, mooie vlakke vrijliggende fietspaden. 



“ Fietsen is heel  
gezond en ook een 
sociale bezigheid.” 
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“ Ook op een gewone fiets 
kun je gelukkig zijn!”

de Laakweg is daar een voorbeeld van. 
Enorm veel fietsers maken daar gebruik 
van. 

Verbindingen
Ook de fietsverbinding onder de  
Oudeweg en de spoorlijn door die de 
Dobbeplas en het Balijbos met elkaar 
verbindt, is een enorme toevoeging 
gebleken. Feitelijk is het ook een 
verbinding tussen Delft en Zoetermeer. 
Ook aan de zuidkant van Pijnacker heb 
je prachtige fietsverbindingen: vanuit 
Delfgauw en Oude Leede naar en in het 
nieuwe natuurgebied De Groenzoom. 
Ook voor het woon-werkverkeer per 
fiets zijn de verbindingen ideaal. Ten 
opzichte van vroegere tijden is de reali-
sering van veel vrij-liggende fietspaden 
– fietspaden zonder autoweg ernaast – 
een grote stap vooruit geweest. 

Naast alle loftuitingen moeten we ook 
kritisch blijven. Op veel wegen in de 
bebouwde kommen is fietsen minder 
aantrekkelijk geworden door bulten 

van drempels waar je ook als fietser 
soms letterlijk overheen stuitert. Als 
je van Sportpark ’s Gravenhout in 
Nootdorp naar Winkelcentrum Parade 
fietst, moet je over een stuk of vijftien 
drempels die niet bevorderlijk zijn voor 
je fietsgeluk.

Paaltjes 
Het fietsplan van de gemeente is een 
aanzet om positief-kritisch naar alles 
wat met fietsen te maken heeft te 
kijken. Dus ook naar paaltjes midden 
op fietspaden en naar de verlichting 
op de fietspaden. Het fietspad langs 
de Nootdorpseweg/Noordweg tussen 
De Viergang en Pijnacker Centrum is 
behoorlijk donker. Daarnaast zijn er 
plekken waar fietspad en voetpad één 
zijn. Soms is er wel ruimte voor een 
vrij-liggend voetpad maar soms ook 
niet.

In het weekblad Telstar/Eendracht 
komen gedurende het kalenderjaar 
2022 diverse fietsdoelgroepen aan het 

woord: de sportieve fietser, de fietsen-
de scholier, de recreatieve fietser, de 
forens en ook de duofietser die je via 
zorginstellingen regelmatig ziet. Mede 
door de duofiets kunnen ook mensen 
die niet of niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen toch nog heerlijk de natuur in 
en lekker door de buitenlucht fietsen 
aan de zijde van een vrijwilliger. Heus, 
van fietsen kun je heel gelukkig wor-
den, ook bij tegenwind, in de kou én...
op een gewone fiets.

Het doel van het fietsplan is het fietsen in Pijnacker-Nootdorp nog aantrekkelijker, 
veiliger, gezonder en comfortabeler maken. 



Er is méér dan uren op een scherm staren vinden de kinderen die in dit artikel 

aan het woord komen. Raak geïnspireerd door Marijne, Nynke en Nevena die 

vertellen waarom ze muziek maken en dansen zo leuk vinden. Wie weet is dit 

ook iets voor jou!

Een ontspannings- 
  momentje en meer
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Jeugd en cultuur
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Marijne van der Wiele:   
“ Als ik improviseer, druk 

ik mijn emoties uit in 
klanken.”

Met zes jaar zat Marijne van der Wiele uit Nootdorp (12) 
achter de mini speelgoedpiano van haar oudere broer 
Floris. De kennismaking met de piano was direct raak: 
dit was háár instrument. Genetisch bepaald? Want via 
de familie van moederskant zit pianospelen in het bloed. 
Waarom wil Marijne zo graag muziek maken en raadt ze 
het andere kinderen aan?

De vrolijke brugklasleerling is heel stellig als ze zegt:  
‘Pianospelen is een heerlijk gevoel. Het is alsof twee hersen-
helften samenwerken: de ene houdt zich bezig met hoe de 
muziek gespeeld moet worden, de andere geniet van hoe 
mooi het klinkt. Dat gaat onbewust samen en is eigenlijk 

heel geinig om te merken. Ik vergeet de tijd als ik achter de 
piano zit.’ 

Muzieksmaak
‘Ik merk dat mijn muzieksmaak meegroeit met mijn leeftijd. 
In het begin vond ik dromerige muziek mooi, daarna film- 
muziek van Harry Potter. Tegenwoordig hou ik van moderne 
pop of soft rocknummers. Dat schrijf ik uit op bladmuziek. 
Ik heb een lange afspeellijst waaruit ik liedjes kies die ik leuk 
vind om te spelen. Maar nóg leuker is improviseren. Dan hoef 
ik namelijk niet te stoppen om een bladzijde om te slaan. 
Daar kan ik eindeloos mee doorgaan en opgaan in de muziek.’

Kikkergeluiden
Marijne, die eerst een aantal jaren bij Balletschool Belinda 
danste, volgde een jaartje pianoles van een vriend van de 
familie en heeft inmiddels alweer vijf jaar les bij Noor Nuis in 
CulturA & Zo. Na de speelgoedpiano volgde thuis al snel een 
kleine elektrische piano ‘(ik heb nooit geweten dat er ook  
kikkergeluidjes op zaten)’. Toen haar handen te groot 
werden, kreeg ze een echte grote-mensen-piano. Het stukje 
‘Behind blue eyes’ van Limp Bizkit dat Marijne speelt, klinkt 
goed. Haar ouders en broer boffen maar, aangezien Marijne 
de enige in het gezin is die pianospeelt.

Optreden
‘Ik heb al best vaak opgetreden: bijvoorbeeld tijdens het 
kerstdiner bij De Waterwilg, de voorspeelavonden van Noor 
in CulturA & Zo en in de Bartholomeuskerk. Noor vertelde 
daar een verhaal en ik gaf daar geluid bij door ter plekke te 
improviseren. Optreden tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond  
in de Dorpsstraat is ook leuk om te doen.’ Spannend vindt  
ze optreden niet: ‘Als ik eenmaal bezig ben, zit ik in het  
moment. Als ze iemand zoeken doe ik altijd wel mee.’

  “ Tijdens pianospelen ga ik even weg  
uit het nu.”



Een ontspannings- 
  momentje en meer

Nynke Hulzebosch: 
“ Als ik dans, vergeet 

ik alles om me heen.” 

Toekomstig dierenarts Nynke Hulzebosch (10) is in  
haar eigen wereld als ze danst: ‘Ik dans vanaf mijn  
derde, eerst bij De Dansacker en daarna bij Balletschool 
Belinda. Elke week heb ik daar op maandag en donder-
dag les in klassiek ballet en moderne dans. Daarnaast  
zit ik in de wedstrijdgroep PréLouder waarmee we  
de eerste keer vierde werden en de tweede keer  
derde!’  

‘Volgende keer worden we dus tweede of eerste’, grapt  
de groep 6 leerling van de Casaschool in Pijnacker, die  
haar liefde voor dansen met volleybal combineert. 

‘Dansen helpt. Toen ik hoorde dat mijn moeder haar enkel 
had gebroken, ging ik dansen en vergat ik het helemaal.’ 
Ik heb al een paar keer opgetreden en er staan een paar 
wedstrijden en voorstellingen gepland. Dat vind ik helemaal 
niet eng. Zo vond ik het leuk om in de Bartholomeuskerk op 
te treden vanwege het 150-jarig bestaan.’ 

‘Bij een wedstrijd zijn er felle lampen en kun je alleen de 
mensen op de eerste rij zien zitten. Hier was er gewoon licht 
en zag ik iedereen. Ik heb nog nooit op zo’n bijzondere plek 
gedanst.’ Vader Dennis, moeder Ryanne, tweelingbroertjes 
Wytse en Teije (6) en zelfs katten Elvis en Emma en hond 
Nyssa zijn het gewend om Nynke thuis te zien dansen. ‘Ik 
combineer allerlei stijlen, in dansen kan ik alles kwijt.’

  “ Ik ben helemaal niet bang om  
op te treden.”
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Nevena Radovanovic:   
“ Bewegen op muziek 

maakt me blij.”

Sierlijk legt Nevena Radovanoviç (13) haar been op de 
barre in de balletzaal van Balletstudio Belinda. Al met 
twee jaar begon ze ritmisch te bewegen als er muziek 
klonk. Elf jaar later beleeft ze nog steeds veel plezier aan 
dansen. Ze krijgt les in klassiek ballet, moderne dans en 
is lid van de wedstrijdgroep. Naast dansen houdt ze ook 
van vioolspelen. 

’Door te dansen kan ik mezelf zijn‘, zegt de brugklasleerling 
van het ’s-Gravendreef College. ‘Bewegen op muziek maakt 
me blij. Als klein meisje deed ik mee aan een choreografie- 
wedstrijd en werd ik derde in mijn leeftijdscategorie.’ 
Vloeiend doet Nevena de moonwalk voor: ‘Ik vind alle stijlen 
leuk. Michael Jackson is mijn voorbeeld. Hij kan álles: zingen, 
dansen en acteren. Ik kijk zijn filmpjes op YouTube. Thuis doe 
ik veel typetjes na, bijvoorbeeld van André van Duin. Mijn 
ouders zeggen soms één zin en de rest van de tekst ken ik 
uit mijn hoofd. Ik gebruik geen voorwerpen, maar mijn hele 
lijf om te imiteren. Vroeger wilde ik balletdanseres worden, 
maar nu actrice net als Emma Watson. Op school volg ik 
daarom de theaterklas met drama, zang en dans. Sinds vijf 
jaar is mijn andere hobby vioolspelen. In de Ontmoetings-
kerk in Pijnacker krijg ik les. Nadat ik mijn zwemdiploma’s 
haalde, mocht ik een instrument kiezen. Er was er voor mij 
maar één: de viool. De klanken en de houding vind ik zo 
mooi. Niemand in mijn familie is artistiek bezig, ik heb er  
zelf voor gekozen omdat ik het leuk vind.’

“ Ik ben niet zoals anderen, ik zoek mijn 
eigen weg.”



Net achter de Dobbeplas, langs het Hazepad in het Bieslandse 

bos vind je speelbos ‘Biesbush’. Spelen in de natuur is niet alleen 

hip, leuk en gaaf, het is ook gezond!

In dit speelbos sluip je over kronkelige 
paden, spring je over slootjes en stap-
stenen, speel je verstoppertje, probeer 
je over een boombrug te lopen en 
slinger je door de bomen. Zoek losse 
takken om tussen de bomen hutten te 
bouwen en vaar met het trekvlot over 
het water. Ontdek het knuppelpad 
en de uil. Je vindt er fruitbomen met 
appels, peren en kersen waar bijen en 
andere insecten van smullen en er is 
een bloemenweide. Er zijn zitbomen en 
picknickplekken, dus neem je boter-
hammen maar mee. Wat is er nu zo leuk 

aan dit speelbos? “Het is echt gewoon 
supergaaf en wij hebben oude kleren 
aan dus van papa en mama mogen wij 
lekker vies worden. Met onze vrienden 
hebben wij met grote takken net een 
hut gebouwd. Wij willen hier iedere dag 
wel spelen!”, zeggen de kinderen die we 
er spreken. Het is echt een feestje voor 

kinderen om in speelbos ‘Biesbush’ 
rond te banjeren.

Hulpboswachter
Je mag in dit deel van het bos vrij 
spelen, met modder kliederen en 
nog veel meer. Natuurlijk zijn er wel 
een paar regeltjes. Zoals dat er geen 
honden mogen komen, er mag geen 
vuurtje worden gestookt, geen afval en 
troep achterlaten en de fietsen blijven 
vooraan staan. “Maar het is echt vet 
cool”, glunderen de kids. “Wij zijn ook 
al een keer als hulpboswachter mee 
geweest.” Het is mogelijk tijdens een 
stevige wandeling onder leiding van 
een gids van Staatsbosbeheer de natuur 
van De Biesland te ontdekken. Zo maak 
je kennis met de werkzaamheden van 
de boswachter en help je meteen een 
handje (zie www.staatsbosbeheer.nl 
voor informatie).

Ideeën van kinderen
Dat speelbos ‘Biesbush’ helemaal op 
kinderen is afgestemd, is een ding dat 
zeker is. Kinderen van basisscholen in de 
omgeving leverden ideeën aan om dit 
speelbos nog leuker te maken. Veel ple-
zier buiten met ravotten en ontdekken!

Hip, leuk, gaaf én gezond

  Speelbos ‘Biesbush’ 
superveel plezier 
             voor iedereen!

TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE      FOTO: VICTOR VAN LEEUWEN

Het is er voor jong en oud(er) spannend en uitdagend.

“ Buiten ontdekken en ravotten:  
het leukste wat er is.”
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  Speelbos ‘Biesbush’ 
superveel plezier 
             voor iedereen!



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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