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Wij kunnen niet achterblijven, dachten we. We laten je graag 
weten hoe ons magazine tot stand komt. Dus: het maken 
van ...! Te beginnen bij de ideeën en de redactievergaderin-
gen tot met het schrijven, redigeren, drukken en bezorgen 
aan toe. Een interessant proces. Tegelijk stellen we graag 
de redactieleden en andere medewerkers aan je voor. Ze 
maken - als onderdeel van Citymarketing - inmiddels alweer 
voor het vierde jaar dit magazine, dat zijn nut en plaats heeft 
bewezen. Trots daar gaat het om! Zo worden al die artikelen 
geschreven. Laten zien wat we in de gemeente allemaal 
hebben om trots op te zijn.  

Winterse gedachten in de zomer
Het maken van dit magazine is een bijzonder proces dat 
enkele maanden in beslag neemt. Globaal gezien denken 
we in de winter als er soms nog sneeuw en ijs liggen al aan 
een zomers nummer en denken we na over bijvoorbeeld een 
zomerse voorpagina met ijsjes etende kinderen of zonnende 
genieters. In de zomer is het andersom. Terwijl de zon voor 

de zoveelste hittegolf zorgt, denken de medewerkers over 
winterse taferelen, over Sinterklaas, over kerst, over kerst-
verlichting en sfeervol samen zijn, over gezellige winterse 
dagen, over oud - en nieuw en uitgaansmogelijkheden in  
de wintermaanden. Terwijl we dit schrijven, schijnt de zon 
nog uitbundig. Maar zoals gezegd ... we denken al aan  
onder andere kerst, de jaarwisseling en het nieuwe jaar. 

Daarom: we wensen je nu al sfeervolle, gezellige feestdagen, 
een goed einde van het oude jaar en een fijn nieuw jaar.

Namens alle medewerkers,
Ron Labordus / Olga Toet (eindredactie) 

‘Het maken van ...’ is waarschijnlijk niet zo’n  

aansprekende titel? In het Engels wel? Te pas 

en te onpas lees en hoor je ‘the making of ...’. 

Er worden talloze uitzendingen besteed aan 

hoe een musical, een televisieprogramma, een 

film, een cabaretvoorstelling, noem maar op, 

gemaakt wordt. Vaak boeiend overigens om te 

ervaren hoe een bepaalde productie tot stand 

komt. 

Voorwoord

Het maken van ...
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Heerlijk op de koffie   
   kan op heel veel plekken  
in Pijnacker-Nootdorp 

Een bezoeker in CulturA & Zo drinkt 
graag goede koffie laat hij weten en  
hij praat er graag over: “Een goede 
machine is belangrijk maar het is net 
als bij een fototoestel: je kunt nog zo’n 
goed apparaat hebben, uiteindelijk 
gaat het er om hoe je het bedient.” De 
man blijkt een echte koffieliefhebber 
die er studie van gemaakt heeft via 
diverse barista-cursussen. “Het gaat 
om vier factoren: de kwaliteit van de 
koffie, de wijze van malen, de door-
looptemperatuur en de doorlooptijd. 

Zelf ben ik een espressodrinker en 
daarbij geldt een doorlooptijd van  
28 seconden voor 30 centiliter  
koffie.”

Babyccino
Hoe dan ook is de koffie bij Cultura 
& Zo prima. Dat zeggen meerdere 
mensen. De keuze is heel ruim en wat 
grappig is: kinderen krijgen als ze dat 
willen een babycino, zodat ze gezellig 
mee kunnen ‘koffie’ drinken met pa, 
ma, opa en/of oma. Een babyccino be-

vat geen koffie maar is gewoon een mi-
nikopje opgeklopte cappuccinomelk. 

Uitgestelde koffie
Een andere mooie actie van CulturA & 
Zo is de ‘uitgestelde koffie’.  Je koopt 
dan een extra kopje koffie dat je niet 
zelf opdrinkt maar dat je gunt aan 
iemand die een gratis kopje verdient of 
aan iemand die niet zo gemakkelijk in 
staat is zelf een heerlijk kopje koffie te 
betalen. Barvrouw/uitbaatster Jessica 
laat zien dat een bonnetje in een doos 
verdwijnt. Dat bonnetje wordt ge-
bruikt zodra de ‘(koffie)tijd rijp is’. 

Zoete inval
Nog even vermelden dat je bij CulturA  
& Zo net als op diverse horecaplekken 
appeltaart bij de koffie kunt nemen 
‘van eigen makelij’.  Bij CulturA & Zo 
is medewerkster Ria de maakster en 
bij De Balije Tuin aan de Nieuwkoop-
seweg, om maar een zaak te noemen, 
bakt Truus van der Sman eindeloos 
veel appeltaarten! 

Koffieleut
Vanuit Nootdorp zetten we koers 
naar Delfgauw waar we Café Du Midi 
bezoeken. Daar is volgens ‘koffieleut’ 
Manuela Bijl de carrotcake ongeëven-
aard. Ook bij deze zoete inval aan de 

“Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!”

Koffie is al jaren hot. Op allerlei plekken in de horeca en op aanverwante  

plekken staan koffiemachines met een geldwaarde waar je ook een leuke  

personenwagen van kunt rijden. Koffie is wetenschap geworden. 

TEKST EN BEELD: SJAAK OUDSHOORN EN LINDA VAANDERING

“Koffie is wetenschap geworden.” 
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“Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!”

rand van het Bieslandse Bos heb je een 
enorme keuze in kwaliteitskoffies. In 
plaats van ‘gewone’ melk kun je daar 
ook kiezen voor latte machiatto of 
cappuccino met kokosmelk, haver-
melk en sojamelk. Maar, ouderwetse 
warme chocomel met een scheut rum 
en een bovenverdieping slagroom gaat 
er ook heel goed in. Medewerkster 
Jennifer vertelt dat Du Midi werkt met 
koffie van Manetti, een relatief kleine 
brander met perfecte koffie. De meest 
gedronken koffie is bij Café Du Midi 
toch nog steeds de cappuccino. Wie 
dat te weinig koffie vindt, kan ook 

kiezen voor een dubbele espresso  
met melk. Een Flat White heet dat. 

Beleving
En dan door naar Pijnacker, waar je 
onder meer bij Delifrance, Tante  
Boefie en zeker ook Brasserie Brocante 
heerlijk op de koffie kunt. Eigenlijk  
is de koffie overal uitstekend en 
gevarieerd, ook bij De Drie Heeren en 
Tout le Monde. De koffieconsument 
is simpelweg op een gezonde manier 
verwend en veeleisend geworden. 
Koffie heeft zich ontwikkeld tot een 
beleving. In een vroeg stadium ook bij 
het restaurant van Sportcentrum De 
Viergang. Toen de nieuwe Viergang 
destijds werd gerealiseerd, stelde  
eigenaar André Remmerswaal dat je bij 
De Viergang de lekkerste cappuccino 
van Pijnacker voorgeschoteld kreeg. 
André wilde maar zeggen: we hebben 
enorm geïnvesteerd in een geavanceer-
de koffiemachine.
 
Cappuccino
Medewerker Daan is bezig om een 
lekkere cappuccino te maken voor 

Jennifer van Café Du Midi vertelt over koffie in veel varianten.

Marijke die met vriendin Priscilla en 
hun beide kinderen even bijkomt van 
het babyzwemmen. Ze zijn allebei 
koffieliefhebbers, al heeft Priscilla nu 
voor een verse jus d’orange gekozen. 
Marijke geeft wel de voorkeur aan niet 
te sterke koffie met melk, dus een  
cappuccino is aan haar wel besteed. 

Entourage
De vriendinnen vinden dat je op heel 
veel plekken in Pijnacker-Nootdorp 
gezellig kunt koffiedrinken en dat het 
zeker niet alleen om de koffie gaat 
maar ook om de entourage. Bij Brasse-
rie Brocante hebben ze als extraatje 
altijd een miniglaasje met een likeur. 
Dat maakt een lekker bakkie doen nog 
feestelijker! 
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Daan van sportrestaurant De Viergang 
maakt een heerlijke cappuccino. 

“  Gezellig samen  
koffie drinken!”



Welkomstbood-
schappentas 
voor nieuwe inwoners 

Een goed begin is het halve werk. 
Daarom staat er voor nieuwe inwoners 
na hun inschrijving in de gemeente 
een gratis (gevulde) boodschappentas 
klaar. Zo kunnen ze kennis maken met 
de heerlijke producten en fijne dien-
sten van lokale winkeliers en onderne-
mers. De tas is gevuld met een doos 
heerlijke chocolade van supermarkt 
Plus Sabine Zondag en met korting-
vouchers van slijterij De Helm, Bakker 
Ammerlaan, Salon Groesbeek en 
fotospecialist Nebo. De tas is trouwens 
ook lekker duurzaam: van zeer stevige 
kwaliteit en makkelijk te hergebruiken. 

Lokale cartoonist
De Natuurlijk-Pijnacker-Nootdorp- 
boodschappentas is ontworpen door 
cartoonist John Körver uit Delfgauw. 
John: ”Ik was enorm vereerd met het ver-
zoek en ben aan de slag gegaan met de 
highlights van de vier kernen Pijnacker, 
Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede. 
Pijnacker-Nootdorp heeft veel te bieden. 
Van natuur tot monumenten en dat heb 
ik laten terugkomen in het ontwerp. In 
de kleuren van de gemeente, met de 
kenmerkende illustraties in cartoonstijl 
is het een herkenbaar hart geworden. 
Eerlijk gezegd vond ik het de leukste 
opdracht van het jaar.”

Koop lokaal

Een gezellige, landelijke gemeente, gelegen in een weids groengebied  

midden in de Randstad. Dat is Pijnacker-Nootdorp. Maar hoe vind je als  

nieuwe inwoner je weg in deze fijne gemeente? Wat valt er te beleven?  

Waar doe je je boodschappen?
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TEKST: MONIQUE VAN DE SANDE        FOTO: BRENDA VAN LOENEN



Welkomstbood-
schappentas 
voor nieuwe inwoners 
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Etalagekunst in het 
voormalige Rabobankgebouw

Al langer was in Pijnacker de behoefte 
om net als in Nootdorp een eigen 
cultureel centrum te hebben waar men 
cultuur kan beoefenen en beleven. 
Die kwam tot uiting in een onderzoek 
onder ruim 700 inwoners en in de 
Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’. 
De gemeenteraad heeft inmiddels 
besloten het centrum te vestigen in de 
voormalige Rabobank. Het wordt een 
plek waar (buurt)bewoners, scholen, 
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties cultuur kunnen maken, 
opvoeren en beleven. Kortom een 
centrum voor iedereen. 

Lokale kunst
Marina Peters, cultuurcoördinator: “In 
de tussentijd willen we het leegstaan-
de gebouw aantrekkelijker maken. 
Kunstwerken van lokale kunstenaars 
krijgen een etalage functie. De expo-
sitie, die alleen van buitenaf te zien is, 
bevat in eerste instantie kunstwerken 
van de werkgroepleden, die het pro-
ject georganiseerd hebben. Eens in  
de paar weken wisselt de volledige  
expositie en op deze manier krijgen 
alle lokale kunstenaars een kans om 
hun kunst tentoon te stellen. Het 
ontwerp van de aankleding van de 
ramen is ontworpen door vormgever 
Theo van Vliet. De uitvoering wordt 
verzorgd door La Lettre, leuk dat 
beide partijen ondernemers uit onze 
gemeente zijn!”

Betrokkenheid
Het Amsterdamse architectenbureau 
NL Architects, bekend van het nieuwe 
cultuurhuis Amare in Den Haag, heeft 
de aanbesteding gewonnen en  gaat 
het ontwerp voor het nieuwe sociaal 
cultureel centrum maken. Omwo-
nenden, winkeliers, ondernemers en 

toekomstige gebruikers worden 
betrokken bij het tot stand komen 
van het ontwerp. Marina Peters: 
“Kunst verbindt en zal eraan bijdra-
gen dat het nieuwe sociaal cultureel 
centrum het kloppend hart wordt van 
Pijnacker Centrum, dat is zeker!”

Even naar de markt in Pijnacker en ook nog kunst kijken? Vanaf 14 december 
kan het in het oude Rabobankgebouw aan het Raadhuisplein. Via etalagekunst 
op de ramen aan de voorzijde van het gebouw is de komende maanden werk 
van lokale kunstenaars te zien. Het is de opmaat naar de realisatie van het 
nieuwe sociaal cultureel centrum.

Het nieuwe cultuurhuis komt er!

TEKST EN BEELD: JESSICA DAVILAR

“ Het is mooi om lokale kunstenaars 
een podium te bieden.”

De werkgroep nodigt u uit om te komen kijken in de etalages. Van 
links naar rechts Ed Hagen, Caroline Grootenboer, Ben Jansen, 
Marina Peters, Cobi de Jong, Inez Verhagen en Angeles Rodriguez.

Meedoen en meer weten? 
Wil je meedoen aan de expositie? Als kunstenaar uit Pijnacker-Nootdorp 
kun je je aanmelden bij cultuurcoördinator Marina Peters,  
m.peters@pijnacker-nootdorp.nl.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het nieuwe 
sociaal cultureel centrum? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via:  
www.pijnacker-nootdorp.nl/nieuwsbrief



Wanneer gaan we in Nederland 

het cricket  
echt ontdekken?

De vraag uit de titel stellen Tim en Bas de Leede zich regelmatig. Deze  

Nootdorpers staan met cricket op en gaan ermee naar bed. Pa Tim heeft 

vanuit huis aan de ’s Gravenweg een eigen sportwinkel en heeft op hoog 

niveau cricket gespeeld. Tim de Leede (54) zegt er meteen bij dat zoon Bas 

veel beter is dan hij zelf ooit was en ook nog veel beter wordt. De familie  

De Leede woont met veel plezier in Nootdorp, waar ma José al woonde.

Tim en Bas de Leede uit Nootdorp: 

TEKST: SJAAK OUDSHOORN             BEELD: ICC/GETTY IMAGES
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Bas de Leede (23) speelt intussen in het 
nationale team dat onlangs doordrong 
tot de laatste acht op het WK in Australië. 
“Dat is echt een wereldprestatie”, zegt 
Tim mede namens zijn zoon. “Het is 
ongeveer net zo’n verrassing als dat 
Luxemburg derde zou worden bij het 
WK voetbal.” Cricket is in Nederland 

Bas de Leede is pas 23 jaar en  
kan nog flink doorgroeien richting 
de top. 

jammer genoeg nog steeds een kleine 
sport. Daarom is er ook nauwelijks aan-
dacht geweest voor de prestaties van 
het Nederlands team dat onder meer 
Zimbabwe versloeg en ook Zuid-Afrika 
dat daardoor de halve finale miste. Dat 
was echt een megastunt.

Topniveau
Nederland kan goed presteren door 
spelers te selecteren die Nederlandse 
roots hebben en ergens in de wereld 
op topniveau cricket spelen. Bas de 
Leede gaat het topcricket elders in 
de wereld vanaf heden ontdekken. 
Hij heeft deze zomer een contract 
aangeboden gekregen om in de eerste 
maanden van 2023 in de Verenigde 
Arabische Emiraten in een competitie 
te spelen met zes teams die eigendom 
zijn van grote investeerders uit India 
die daar actief zijn in de Premier  

League. Dat is het walhalla van het 
huidige cricket. 

Miljarden
Tim de Leede: “Er worden miljarden 
betaald voor de televisierechten van 
die competitie. In India wonen intussen 
één miljard mensen en die zijn bijna 
allemaal gek van cricket. In Nederland 
spelen 4.000 mensen cricket en daar  
in India tientallen miljoenen mensen. 
Cricket wordt vooral gespeeld in 
Gemenebestlanden, dus in voor-
malige kolonies van Engeland, zoals 
India, Pakistan, Zuid-Afrika, Australië, 
Nieuw-Zeeland. Het is na voetbal de 
meest populaire sport ter wereld. 
Alleen weten wij dat in Nederland 
niet, omdat het hier niet van de grond 
komt. Terwijl het een geweldig mooie 
sport is om te doen en ook om naar te 
kijken.”

Nootdorper Bas de Leede heeft het talent 
en de mentaliteit om de top te bereiken.



Wanneer gaan we in Nederland 

het cricket  
echt ontdekken?
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Honkbal
Cricket is voor de Nederlandse leek 
een lastige sport qua regels. Je kunt 
het in de verte een beetje vergelijken 
met honkbal. Dat is ook een sport van 
werpen, slaan, vangen en gooien, maar 
de twee sporten zijn toch behoorlijk 
verschillend. Een groot verschil is dat 
het werpen (bowlen) en batten (slaan) 
in het centrum van het veld gebeurt, 
met als gevolg dat je het balletje veel 
meer kanten kunt opslaan. Bas vertelt 
dat een belangrijke ontwikkeling in 
het spel is, dat de laatste jaren veel 
meer verschillende bat-technieken zijn 
ontwikkeld. Tactiek en kennis van de 
kwaliteiten van de tegenstanders  
spelen daarbij een steeds belang- 
rijkere rol. 

Veel geld
Door de enorme belangstelling van 
meer dan een miljard mensen gaat 
er veel geld in het cricket om en is 
de sport sterk in ontwikkeling. In 
India was het een sport voor de pure 
bovenlaag maar door de economische 
ontwikkeling van het land is de mid-
denklasse enorm gegroeid en daarmee 
ook het aantal beoefenaren. “Veel 

meer mensen kunnen zich veroorloven 
om cricket te gaan spelen. Daarbij 
is de beleving van het spel bij de 
Aziaten enorm. Dat heb ik onlangs bij 
het WK gezien, gehoord en gevoeld. 
Een stadion met 36.000 mensen die 
volop meeleefden met de wedstrijd en 
het spel”, aldus Bas voor wie het een 
droom is om op internationaal niveau 
door te stromen naar de echte top.

De jeugd
Bas heeft net als Tim ook gevoetbald. 
Tim bij RKAVV en Bas bij RKDEO. Op 
zijn zestiende moest Bas echt de keuze 
maken en toen werd het cricket omdat 
zijn mogelijkheden daar veel groter 
zijn. Pa Tim zegt dat zijn mentaliteit 
zijn kracht is. “Bas heeft het ervoor 
over om helemaal voor zijn sport te 
leven. Als je echt goed wilt worden 
en naar de top wilt, dan moet je op 
allerlei onderdelen iedere dag fanatiek 
trainen: op kracht, op snelheid en na-

Nootdorper Bas de Leede is een topper in het cricket. 

tuurlijk op de techniek van het bowlen 
en het batten. Het zijn automatismen 
die je inslijpt. Op een bepaald moment 
hoef je er niet meer over na te denken 
bij welke worp je welke slagtechniek 
toepast. Maar om dat te bereiken moet 
je eindeloos trainen.” Je moet ook een 
bepaalde moed hebben voor cricket. 
Een paar weken terug kreeg Bas een 
bal heel hard op zijn oogkas. Je ziet het 
nog een beetje maar gelukkig houdt 
hij er niets aan over. En tot slot: hoe 
krijgen we cricket ook in Nederland 
van de grond? Dan moet er meer van-
uit een bepaalde visie gewerkt worden. 
Deze prachtige sport moet over het 
voetlicht om de jeugd er warm voor 
te maken.

Cricket is na voetbal de grootste sport ter 
wereld, alleen weten wij dat hier niet.



Het magazine ‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’ straalt trots uit. We zijn trots 

op onze mooie, groene, natuurrijke omgeving. Graag laten we als bewoners 

zien dat we er met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Die trots 

straalt af op lezers die onze gemeente (nog) niet kennen en die daardoor  

geïnteresseerd raken in Pijnacker-Nootdorp. Het magazine is onderdeel 

van een breed opgezet plan/beleid onder de naam Citymarketing. We 

geven een kijkje achter de schermen: hoe komt het magazine tot stand?

Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp een 

    magazine dat 
trots uitstraalt

“Het magazine komt twee keer per jaar uit en is een pro-
duct dat geheel lokaal gemaakt wordt. De tekstschrijvers, 
redacteuren, fotografen en drukkers zijn allen woonachtig 
en gevestigd in onze gemeente. Die lokale betrokkenheid 
is belangrijk”, laten Olga Toet en Ron Labordus, namens 
de eindredactie weten. “Ongeveer vier maanden voor een 
uitgave komen de redacteuren bij elkaar en brengen ideeën 
in. Zo gebeurt het dat we in de zomer nadenken over een 
kerstuitgave en na de winter al het zomernummer samen-
stellen. Dat is best even schakelen.” 

Teamwork
Het redactieteam bestaat naast Olga en Ron uit 
Jessica Davilar, Elise Mooijman, Sjaak Oudshoorn, 
Monique van de Sande en Linda Vaandering. Zij 
zorgen voor een uitgebreide lijst aan ideeën. “We 

letten bij de onderwerpkeuze 
vooral op actualiteit, interesses, 

trots, sport, kunst en cultuur, 

bedrijvigheid, natuur, jeugd en jongeren. Onze 
doelgroep is heel breed: wel staan gezinnen met kinderen 
centraal. De praktijk leert overigens dat heel veel mensen het 
magazine lezen en waarderen. Uit alle ingebrachte ideeën 
selecteren we met elkaar een twintigtal onderwerpen en be-
palen tegelijk of een artikel één of twee pagina’s groot wordt. 
Vervolgens worden de artikelen aan een tekstschrijver c.q. 
redacteur toegewezen. Meestal gekoppeld aan de interesse 
van iemand.”

Teksten en foto’s
Voor het maken van afspraken, het houden van interviews en 
het schrijven van de teksten heeft het redactieteam ongeveer 
een maand de tijd. Olga en Ron: “Altijd hectisch. Sommige 
redacteuren hebben wel zes of zeven teksten te maken. Knap 
dat dat altijd weer lukt. Op de dag van de deadline – vaak 
gelukkig ook eerder – komen de teksten binnen en doen we 
de eindredactie, vaak geholpen door Edith Musch. De tekst-
schrijvers zorgen overigens ook voor foto’s bij de artikelen of 

Van idee tot uitgave

TEKST: RON LABORDUS

“ Ook dichtbij huis kan  
je volop genieten van  
kunst.” Jessica Davilar 

“ Als je van je hobby je werk 
maakt dan hoef je nooit te 
werken.” Remco van Vondelen

Remco van 
Vondelen

Elise 
Mooijman

Linda 
Vaandering 
en Sjaak 
Oudshoorn

Ron  
Labordus

Jessica 
Davilar

10 NatuurlijkPN.nl



Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp een 

    magazine dat 
trots uitstraalt

schakelen de vakfotografen Victor van Leeuwen en 
Remco van Vondelen in. Zij zorgen vaak voor een 

stralende voorpaginafoto.”

Milieu-verantwoord
“We zijn inmiddels al bijna twee maanden ver-

der na de eerste redactievergadering. Uiteinde-
lijk gaan we voor de opmaak van teksten en foto’s 

naar vormgever Theo van Vliet. Met hem maken we 
een indeling van het magazine en bepalen we de volgorde 
van artikelen. Na zijn werk komen we bij hem op kantoor en 
nemen correcties door. Meestal zijn daar twee of drie rondes 
voor nodig. Na goedkeuring door de eindredactie gaat het 
geheel via Theo bij toerbeurt naar de drukkers Van de Sande 
of Impressed Print & Sign. Gedrukt wordt op papier met 
FSC-keurmerk, dat staat voor papier  
van verantwoorde herkomst. Belangrijk 

NatuurlijkPN.nl 11

“ Ook al is in de winter de 
dag korter, pluk díe dag!” 
Monique van de Sande 

“ Trots om dit magazine  
te mogen maken.” Olga Toet

uiteraard voor een magazine dat Natuurlijk is. Voor-
heen werd het magazine huis-aan-huis verspreid. De 
hoge kosten van vooral papier zijn er de oorzaak van 
dat de oplage is verlaagd en dat het magazine op een 
twintigtal, openbare plekken in onze gemeente af te halen 
is. Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp verschijnt niet alleen op 
papier maar vind je ook via de website, Instagram en Face-
book. Alle betrokkenen zijn er trots op dat het magazine nog 
steeds zeer gewaardeerd wordt.”

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

De eindredacteuren Edith, Ron en Olga werken met Theo aan het eindresultaat.

Olga Toet

Theo 
van Vliet

Edith Musch

Monique van 
de Sande 



Winkelcentrum Pijnacker 
Centrum in feestelijke  
sfeer op weg naar het  
nieuwe jaar

Als we met Kim en Dennis praten, is 
net de sfeerverlichting aangestoken 
in en rond Ackershof 1 en Ackershof 2. 
“We willen daar niet mee wachten tot 
de feestdagen echt aanbreken. Het is 
veel leuker om het alvast lekker sfeer-
vol verlicht te maken, zodra de dagen 
langer worden. Als de wintertijd een-
maal is ingegaan, is het al heel vroeg 
donker en dan maakt die sfeerverlich-
ting het heel gezellig”, aldus Kim die 
met veel elan praat over evenementen 

die op dat moment actueel zijn maar 
ten tijde van de verschijning van dit 
magazine alweer even verleden tijd. 

Evenementen 
Halloween is aangegrepen voor een 
leuke activiteit voor de kinderen. De 
intocht van Sinterklaas op 19 november 
moest zonder meer een grote hap-
pening worden evenals Black Friday. 
Wat op de verschijningsdag van dit 
blad nog wel ‘aanstaande’ was/is, dat 
is de Kerstparade met veel muziek en 
entertainment die gepland staat in 
het weekend van 17 en 18 december, 
een week voor Kerstmis dus.  Een 
spannende Winterspeurtocht door 
het winkelcentrum met leuke prijzen 
kunnen gezinnen met kinderen gedu-
rende meerdere weken op hun eigen 
tijd doen. 

Acties in 2023 
Intussen is het bestuur van de Onder-
nemersvereniging Pijnacker-Centrum 
alweer druk bezig met het bedenken 

en plannen van allerlei activiteiten 
en acties in 2023. Als het aan Kim 
de Ruiter ligt, blijft het zogenoem-
de centrummanagement daar een 
belangrijke rol bij spelen. “Het is best 
bijzonder dat we hier in Pijnacker 
een centrummanager hebben die de 
schakel is tussen de gemeente, de vast-
goedeigenaren en de winkeliers. Het is 
heel goed dat die drie partijen positief 
en goed met elkaar samenwerken. Als 
ondernemersvereniging hebben we 
daardoor ook korte lijntjes met de ge-
meente en met de vastgoedeigenaren.  
Als je goed samenwerkt, heb je ook 
meer oog voor elkaars belangen en 
voor het algemeen belang. Uiteindelijk 

Meer lokale evenementen op het Raadhuisplein 

“ Behoefte aan meer 
aansprekende lokale 
evenementen.”  

Uit een recent koopstromenonderzoek blijkt dat Winkelcentrum Pijnacker 

Centrum het helemaal niet zo slecht doet. Er lekt veel minder ‘koopkracht’ 

naar omringende gemeenten dan vaak wordt gedacht. Dat zeggen voorzitter  

Kim de Ruiter van de Ondernemersvereniging Pijnacker-Centrum en  

centrummanager Dennis Houkes. 

TEKST EN BEELD: SJAAK OUDSHOORN  
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Winkelcentrum Pijnacker 
Centrum in feestelijke  
sfeer op weg naar het  
nieuwe jaar
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draait het allemaal om de consument 
die graag naar het centrum toe komt.”

Functiemenging 
Een ontwikkeling is dat winkelcentra 
steeds meer functiemenging verto-
nen. Horeca is een belangrijke factor 
om de gemiddelde verblijfsduur te 
verlengen. Zeker in een ‘dorp’ als 
Pijnacker is winkelen ook elkaar ont-
moeten en even bijpraten. In dat ver-
band vindt Kim de Ruiter het ook een 
prima ontwikkeling dat het voormalige 
Rabobankgebouw een sociaal-cultu-
reel centrum wordt á la CulturA & Zo 
in Nootdorp. Centrummanager Dennis 
Houkes voegt daaraan toe dat uit het 
gehouden onderzoek blijkt dat de 
doelgroep ‘plannen en rennen’ nu nog 
te veel aan Pijnacker Centrum voorbij 
rent. “Dit is de doelgroep van jonge 
tweeverdieners met kinderen die hun 
hele weekagenda vol plannen en die 
daarom heel snel veel boodschappen 
willen doen. Die doelgroep vraagt een 
optimale bereikbaarheid en dat is met 
de parkeergarage onder de winkels in 
Pijnacker dik in orde. Die doelgroep 
vraagt ook een breed aanbod. Uit het 
onderzoek blijkt dat er best nog wel 
behoefte is aan winkels en zaken met 

Kim de Ruiter van de Ondernemersvereniging Pijnacker-Centrum bij de 
mooi verlichte ‘onderdoorloopkerstboom' op het Raadhuisplein.

naam die we nog niet hebben. Een 
goede viswinkel wordt vaak genoemd 
en ook een goede sportzaak.”

Verbreden
Kim vult aan: “Het zou heel mooi zijn 
als we het aanbod nog verder zouden 
kunnen verbreden en daar blijven we 
hard aan werken. Uiteindelijk is en blijft 
het een kwestie van met elkaar het 
winkelcentrum zo optimaal en gezellig 
mogelijk te maken. Dan word je ook 
interessanter voor nieuwkomers die 
het totaal vergroten en verbreden. In 
het nieuwe jaar willen we ook meer aan-
sprekende evenementen organiseren. 
Het Raadhuisplein biedt ontzettend 
veel mogelijkheden. We willen in het 
algemeen meer lokaal aansprekende 
evenementen, zoals een Poppodium 
met lokale bandjes. Ik zeg maar wat. 
We staan open voor alle ideeën. Laat de 
winkeliers en de inwoners van Pijnac-
ker-Nootdorp maar met voorstellen 
komen.”

Met elkaar
Kim begrijpt heel goed dat individuele 
winkeliers vooral eerst aan hun eigen 
toko denken. Stijgende energielasten, 
allerlei andere kostenstijgingen die 

doorgerekend moeten worden in de 
verkoopprijzen, personele problemen, 
waardoor de neiging er is op maandag 
misschien dan maar niet open te gaan. 
Terwijl intussen blijkt dat mensen on-
der meer door het toegenomen thuis-
werken juist veel meer op de maandag, 
de dinsdag en de woensdag winkelen. 
“Zorgen genoeg voor de individuele 
ondernemers, maar toch blijft het als 
een paal boven water staan, dat we er 
samen iets moois van moeten blijven 
maken!” 

Mail je ideeën naar: 
info@pijnackercentrum.nl 

“ Mensen winkelen 
steeds meer op de  
eerste dagen van  
de week.” 
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Welkom in Pijnacker Centrum
Ook tijdens de wintermaanden heten we iedereen van harte welkom 
in het hart van ons dorp: Pijnacker Centrum. Alle ondernemers zijn 
ontzettend blij om u het hele jaar weer te hebben mogen ontvangen 
en waarderen alle steun. De lokale winkeliers en horeca hebben 
ook dit jaar weer gezorgd voor een aantal mooie activiteiten in het 
centrum en zullen dit blijven doen. We wensen iedereen alvast hele 
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023! Ook in het nieuwe 

jaar ontvangen wij u graag weer.

Wees loyaal, koop lokaal! 

Wij wensen u fijne feestdagen!



Genieten van  
een avondje uit

Even tijd maken voor elkaar of met  
het gezin erop uit en tegelijk cultuur 
snuiven? Natuurlijk hebben wij Cultura 
& Zo met een prachtige programme-
ring. Wil je nog meer aanbod? Het kan 
allemaal met het OV. Met de bus, trein 
of tram ben je snel in een van de thea-
ters in onze omliggende gemeenten. 
Dat is een van de vele voordelen van 
het wonen in Pijnacker-Nootdorp.

Gezellig met vriendinnen bijkletsen of 
even alleen met mannen onder elkaar? 
In een half uurtje ben je - zonder  
parkeerproblemen - van Pijnacker- 

Nootdorp naar Den Haag, Delft,  
Zoetermeer of Rotterdam, waar 
altijd wat te beleven is. De keuze aan 
theaters is enorm. Te veel uiteraard 
om in dit artikel allemaal te noemen. 
Wat dacht je van de schouwburgen in 
Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer? 
De Veste in Delft? De vele bioscopen? 
En dan zijn er nog tal van ‘kleinere’ 
theaters.  

Magie van het theater
Dus de volgende keer als je verwon-
derd wilt worden door de magie van 
een musical of je een actieheld wilt 

Een van de voordelen van het wonen in Pijnacker-Nootdorp is de snelle  

openbaar vervoerverbinding met omliggende grotere gemeenten zoals  

Delft, Rotterdam en Den Haag. Dus doe er je voordeel mee en ga deze winter-

maanden gezellig een avondje op stap naar theater of bioscoop met het OV!

Met het OV!

TEKST: JESSICA DAVILAR                BEELD: VICTOR VAN LEEUWEN
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voelen tijdens een spannende film, 
neem je gewoon de Randstadrail, tram 
of bus! Lekker duurzaam. Via de NS 
app of de reisplanner op www.9292.nl 
weet je eenvoudig de handigste 
verbinding. Stap in, stap uit... en  
geniet. Veel plezier! We tippen 
overigens ook nog de uit-agenda van 
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp voor 
een overzicht van boeiende ‘uitjes’. 

“ Gezellig met het 
Openbaar Vervoer”

Handig, duurzaam, comfortabel, zonder zorgen en snel met het openbaar vervoer. 



Feestverlichting  
lijdt niet onder  
energiecrisis?

Als we aan inwoners, winkeliers en mensen van winkeliersverenigingen 

vragen of het tijdens de naderende feestdagen donkerder zal zijn dan in 

voorgaande ‘lichtjaren’ dan is het antwoord steevast nee. 

Ledverlichting zuiniger en goedkoper

TEKST SJAAK OUDSHOORN       BEELD: LOIS VAN LOENEN EN EDITH MUSCH.
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Sterker nog: de winkeliers van Pijnacker 
Centrum hebben de feestelijke ver-
lichting zelfs eerder aangestoken dan 
voorheen, onder het mom van: zodra het 
wintertijd is en ’s avonds vroeg donker, 
kun je voor de gezelligheid beter 
een lichtje aansteken. Zonde van de 
energie zullen sommigen zeggen. Toch 
niet, de verlichting die het winkelcen-
trum al vele weken sfeer geeft, betreft 
ledverlichting die heel zuinig is in het 

energieverbruik. Dus ook uit energie- 
oogpunt is het geen probleem.
 
Veel ledlicht
Diezelfde verhalen horen we ook 
van individuele winkeliers en consu-
menten. Juwelier Ruud Heemskerk 
in Winkelcentrum Ackershof heeft 
ontzettend veel licht in zijn winkel. 
“Ik heb alles laten vervangen door 
ledlicht. Vroeger hoefde ik door het 

vele licht niet eens te stoken, omdat 
gloeilampen niet alleen voor licht maar 
ook voor heel veel warmte zorgden. 
Ben blij dat ik het vroegtijdig heb 
laten aanpassen”, aldus Ruud die in 
het algemeen vindt dat de huidige 
tijden al zo duister zijn, dat we juist het 
licht moeten laten schijnen voor de 
mensen. Letterlijk en figuurlijk! “Veel 
mensen leven toe naar de feestdagen 
en genieten juist van het feestelijke 
licht en de warme sfeer.”

Lichtshow
De Pijnackerse Sylvia van Reenen-Donk 
zal het met Ruud grondig eens zijn. Zij 
en haar partner Dirk maken er ieder 
jaar in, voor en achter hun huis een 
hele lichtshow van. Als we haar spre-
ken, heeft ze alle Halloweenspullen net 
opgeborgen en komen de dozen met 

In Pijnacker Centrum is de sfeer te proeven. 

“ Voor de gezelligheid 
steken we graag een 
lichtje aan.” 

16 NatuurlijkPN.nl



Feestverlichting  
lijdt niet onder  
energiecrisis?

NatuurlijkPN.nl 17

alle mogelijke kerst- en feestdagenma-
terialen voorzichtig naar beneden. “In 
de tweede helft van november ben ik 
bezig met opbouwen en eind novem-
ber moet het allemaal zo ongeveer 
klaar zijn. Als ik eerlijk ben, heb ik 
eigenlijk nog nooit gekeken hoeveel 
energie al dat licht kost. Ik denk dat het 
meevalt omdat verreweg het meeste 
ledlicht betreft en dat gebruikt niet zo 
veel.”

Kerstdorp
Sylvia vindt dat het er gewoon bij 
hoort. Met de Sint heeft ze niet zo veel 
maar met Kerst wel. “We maken het 
echt gezellig, met als hoogtepunt voor 
mij het mooie Kerstdorp binnen. Maar 
ook voor en achter het huis hebben 
we heel wat licht in de aanbieding.” 
Voor partner Dirk wordt de komende 

weken de komst van een jong hondje 
het hoogtepunt. Een Duits herdertje 
van een week of negen met de naam 
Pasja komt de feestvreugde verhogen 
in huize Van Reenen. Het beestje moet 
haar weg zien te vinden tussen allerlei 
spullen, maar hoeft gelukkig niet in 
donkerte te wandelen… 

Dorpsstraat en Parade
Ook in Nootdorp gaan ze voor sfeervol 
verlichten. Kim Kleijweg van Grand- 
Café 1837 zegt namens haar collega’s: 
“We hebben ledverlichting. De onder-
nemers hebben de keuze om een timer 

Ook in de Nootdorpse Dorpsstraat is de versiering weer sfeervol.

Winkelcentrum Parade is deze 
maand sfeervol verlicht. 

te plaatsen en alleen de verlichting aan 
te hebben vanaf 16.00 tot 0200 uur. 
Vooralsnog laten alle ondernemers 
de verlichting 24 uur branden dat is 
wel zo gezellig.” “Hetzelfde geldt ook 
voor Winkelcentrum Parade. Ook daar 
brandt het ledlicht overal gezellig”, 
zo meldt Erwin Steendam namens de 
winkeliersvereniging daar. 

“ Dankzij de ledverlichting kunnen de  
lichtjes langer blijven branden.”



Het is geven 
en nemen

Marktplaats is dus dat op de weggeef-
hoeken geen geld wordt gerekend. Het 
woord zegt het al. 

Goed geregeld
Bij de meeste weggeefhoeken is de 
regel dat mensen twaalf uur de tijd 
krijgen om duidelijk te maken dat ze 
in aanmerking willen komen voor het 
gebodene. Als er meer belangstellen-
den zijn voor een artikel, dan kan er 
worden geloot of de gever kan het aan 
iemand gunnen. De verschillende weg-
geefhoeken hebben een moderator die 
erop toeziet dat het een beetje volgens 
de regels van het spel verloopt. Er is 
ook een ‘Weggeefhoek Pijnacker- 
Nootdorp Zonder Regels’ actief. Daar 
zijn geen regels, dus de aanbieder 
bepaalt zelf wanneer en aan wie hij  
het aangebodene gunt en geeft. 
Vanuit duurzaamheid is ‘het geven en 
nemen’ een goede zaak, maar ook uit 
oogpunt van verdeling van ‘rijkdom’. 
Dingen die mensen over hebben maar 
nog een bepaalde waarde vertegen-
woordigen, kunnen bij mensen die wat 
minder te besteden hebben bijzonder 
welkom zijn.

Weggeefhoeken en Geef-en-Neem-kastjes

Spullen die mensen over hebben, waar ze op uitgekeken zijn of die toch niet  

van pas komen, hoeven niet per se de prullenbak in. Andere mensen kunnen er 

vaak nog heel blij mee zijn. En dus tieren de verschillende ‘weggeefhoeken’  

op Facebook levendig en verschijnen her en der in de gemeente de zogeheten 

Geef-en-Neem-kastjes.

18 NatuurlijkPN.nl
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 De kastjes zijn goed gevuld, maar er kan nog altijd ‘meer' bij.

Van lege doosjes tot complete kinder-
wagens. Van alles vindt zijn weg via de 
diverse weggeefhoeken die actief zijn 
binnen en buiten Pijnacker-Nootdorp. 
De ‘handel met gesloten beurzen’ 
via weggeefhoeken is zeer levendig. 
De verschillende Facebookgroepen 

waarop aanbod en vraag hun weg 
vinden, tellen elk enkele duizenden 
leden. Het is heel ruim allemaal: huis-
raad, kinderstoelen, boeken, kleding, 
parfums, echt van alles. Ook kaartjes 
voor voorstellingen waar de gever toch 
niet heen kan of wil. Het verschil met 



Het is geven 
en nemen

Weggeefkastjes 
Dat is ook de kracht van de verschil-
lende weggeefkastjes die je her en der 
ziet verschijnen in navolging van de 
mini-bieb-kastjes die je overal ziet. Het 
SBJ, het Samenwerkingsverband van 
SWOP, Bibliotheek Oostland en het 
Jongerenwerk, heeft bij dienstencen-
trum De Schakelaar in Pijnacker-Noot-
dorp een Geef-en-Neem-kastje op-
gehangen en ook bij Buurt & Zo in de 
Prins Hendrikstraat, aan de achterzijde 
van de bibliotheek. Daar is het kastje 
in het aankomsthalletje te vinden. Bij 
De Schakelaar hangt het kastje buiten, 
bereikbaar via de tuin tussen Het 
Helmhuis en het woongebouw van  
De Schakelaar. 

Van alles
Je kunt er van alles in zetten en uit  
halen. Houdbare voedingsmiddelen, 
pakjes thee, maar ook shampoo,  
wasmiddel, van alles, maar liever  
geen verse voedingsmiddelen. Bij  

De Schakelaar houdt medewerkster  
Sandra Mijnders samen met stagiaire 
Elise het kastje in de gaten. Ze vertel-
len dat het zondag 6 november ineens 
op de grond lag. Er werd even gedacht 
aan vandalisme. Later bleek dat het om 
een ongelukje met een scootmobiel 
ging. Sandra vertelt dat er behoorlijk 
wat belangstelling is voor het kastje, 
zowel van gevers als van nemers. Ook 
het kastje bij Buurt & Zo werkt heel 
goed. In het begin waren er meer 
dan voldoende donaties, maar nu zijn 
gevers weer welkom. 

Hart van Nederland 
Ook particulieren zetten kastjes neer 
of hangen die op, zoals Linda Huisman 
aan de Anna van Saksenstraat in Pijnac-
ker. “Ik zag er een reportage over op 
Hart van Nederland en dacht: dat ga 
ik ook doen. Ben er begin dit jaar mee 
begonnen en het loopt nog steeds 
goed. Het kastje staat zo opgesteld dat 
mensen er redelijk discreet iets uit kun-

nen halen. Sommige mensen hebben 
misschien wat schroom of schaam-
te, maar dat is helemaal niet nodig. 
Iemand heeft iets over of wil iets kwijt 
en gooit het niet weg, maar brengt het 
op een plek waar een ander het kan 
verkrijgen. Het is mooi dat bruikbare 
voedingsartikelen en andere dingen zo 
nog een eigenaar of gebruiker vinden 
die er blij mee is.”
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Stagiaire Elise en Sandra laten weten dat het kastje in een behoefte voorziet.
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Geef-en-Neem-kastjes 
vind je her en der in 
de gemeente.



Dagelijks trekt de Nootdorpse Jan van der Sman (82), bekend van zijn  
fraaie pentekeningen, erop uit. Altijd met een camera bij de hand, want  
Jan wordt nergens zo blij van als dicht bij huis op zoek gaan naar mooie  
plekjes om die te fotograferen. Hij raadt dan ook iedereen aan de natuur  
van Pijnacker-Nootdorp te ontdekken: ”We wonen zo mooi hier.”

“ Genieten  
kan ook dicht 
bij huis”

“In elk seizoen ziet de natuur van  
Pijnacker-Nootdorp er weer zo anders  
uit dat het blijft genieten om rond 
te fietsen. Als geboren en getogen 
Nootdorper weet ik de mooiste plekjes 
te vinden waar paddenstoelen groeien, 
zoals aan het Molenpad richting de 
Nieuwkoopseweg. Ik heb prachtige 
exemplaren ‘gekiekt’. Het mooiste vind 
ik het om de onderkant van de hoed op 
een foto te laten zien. Via het draaibare 
scherm van mijn kleine camera lukt dat 
prima. De meeste namen weet ik niet, 
maar dat vind ik niet zo belangrijk.”

Egeltjes
“Ik hou erg van buiten zijn. Toen onze 
kinderen Fred en Ingrid nog klein 
waren, reed ik met mijn echtgenote 
Coby voor vakanties in een Citroen 
Dyane naar de Oostenrijkse bergen. 
Met onze dochter genoten we later van 
verre reizen naar Canada, Ecuador en 
Australië, maar hoe mooi het daar ook 
is, eigenlijk vind ik het prima om lekker 
thuis te blijven in mijn vertrouwde om-
geving. Er valt hier genoeg te genieten 
van de natuur. In onze tuin stonden 
deze herfst ook mooie paddenstoelen 

en ooit logeerde er een heel gezin 
egeltjes in het miniatuurchalet dat  
ik achter in de tuin heb gebouwd.”

Tijd tekort
“Altijd ben ik wel met een hobby bezig: 
dagelijks maak ik een rondje op de 
fiets, ben ik aan het tekenen of ben 
bezig om foto’s uit te zoeken op de 
computer. Op zolder liggen nog tal van 
plakboeken met Nootdorpse geschie-
denis die ik wil doorkijken maar ik heb 
er de tijd niet voor. En daarnaast geniet 
ik natuurlijk van mijn kleinkinderen. 

Speuren naar paddenstoelen

TEKST: JESSICA DAVILAR       BEELD: JESSICA DAVILAR EN JAN VAN DER SMAN

Gewone zwavelkopGeschubde inktzwam Vliegenzwam
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“ Verre reizen zijn  
fantastisch, maar 
genieten van de  
natuur kan ook  
dichtbij huis.”

“ De onderkant  
van een padden-
stoel ziet er echt 
prachtig uit.”’

NatuurlijkPN.nl 21NatuurlijkPN.nl 21

Nootdorper Jan van der Sman  
maakt met zijn kleine camera  
opvallende foto's.    

Ik kan het echt iedereen aanraden om 
erop uit te trekken. Ook dicht bij huis 
valt veel te zien.”

In de buurt
Als in het najaar de bladeren verkleu-
ren en het bos weer lekker nat is, dan 
is het tijd voor de paddenstoelen. 
Gevallen bladeren en een natte bodem 
vinden zij heerlijk. We hebben foto’s 
van paddenstoelen die je in de buurt 
kunt vinden. Deze paddenstoelen 
groeien bij de Dobbeplas en in het 
krekengebied achter Du Midi. Je komt 
ze ook tegen in het Balij bos en het 
Bieslandse bos. Trek erop uit en maak 
ook zulke mooie foto!

Wat zijn paddenstoelen? 
Een paddenstoel is in feite het zicht- 
bare deel van een schimmel. Dat 
klinkt vies, maar de schimmel zelf leeft 
onder de grond, of bijvoorbeeld op 
een dode boomstam. De paddenstoel 
bevat, net als bloemen en vruchten, 
voortplantingsorganen. Alleen bij een 
paddenstoel zijn dat geen zaden maar 
minuscule sporen, en die sporen zie  
je vaak onder z’n hoed. 

Wist je dat 
De naam voor de paddenstoel is 
ontstaan omdat mensen dachten 
dat als padden - de huisdieren van 
heksen en tovenaars - gingen uit-
rusten, ze dit op hun eigen stoelen 
deden: paddenstoelen. 

 



“ Spontane ontmoetingen  
     leveren mooie 
 momenten op”

te genieten. Iedereen, zowel inwoners 
als bezoekers, jong en oud, profiteert 
hiervan. Handig als tussenstop tijdens 
een wandeling of voor wie (tijdelijk) 
iets minder goed ter been is, maar 
ook voor iedereen die gezellig samen 
buiten wil bijkletsen. Daarbij nodigt 
het hopelijk families met kinderen 
die nog niet zo lang kunnen fietsen of 
wandelen uit om een keer gezellig een 
rondje te maken. 

Naast het praktisch nut is een bankje 
ook een plek waar inwoners elkaar 
spontaan ontmoeten en leuke 
gesprekken ontstaan. Denk aan een 
rustpauze tijdens het uitlaten van de 
hond. Hoe leuk zou het trouwens zijn 
als die bankjes zijn gemaakt door loka-
le kunstenaars en via een QR-code op 
het bankje meer informatie over hen 
is te lezen? Ook willen we toestellen 
voor outdoor sporten in de buiten-

“Die mooie, landelijke omgeving gaan 
we nog meer in het licht zetten door 
langs strategische plekken bankjes te 
plaatsen. Bijvoorbeeld langs het Viruly-
pad dat behoorlijk lang is en waar nu 
geen enkel bankje staat. Zodoende zijn 
nog meer mensen in de gelegenheid 
om van onze wandel- en fietsroutes 

ruimte neerzetten die iedereen gratis 
kan gebruiken. Zo komen inwoners 
makkelijker aan het geadviseerde half 
uur bewegen per dag.”

Cultureel erfgoed
“Trots zijn we ook op het cultureel  
erfgoed binnen de gemeente Pijnacker- 
Nootdorp. Om te vertellen wat het 
verhaal is achter een Rijks- of Gemeen-
telijk monument gaan we bordjes met 
een korte beschrijving plaatsen. Dat 
creëert ook een eenheid aangezien 
sommige monumenten momenteel 
wel en andere geen bordje met toelich-
ting hebben. Hierbij werken we samen 
met de Nootdorpse Historische Ver-
eniging Noitdorpsche Historiën en het 
Historisch Genootschap Oud-Pijnacker 
(HGOP). Het is belangrijk om het 
recreatieve gebied waar we wonen en 
waar we trots op zijn te behouden en 
te versterken.” 

Wethouder Hanneke van de Gevel: 

Enthousiast als altijd begint wethouder Hanneke van de Gevel: “Er staan  
leuke plannen op stapel om inwoners vaker met elkaar in contact te brengen. 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in een mooie, landelijke omgeving,  
een groene parel in de Randstad. En daar zijn we allemaal trots op.”
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“ Samen werken met de historische  
verenigingen in Pijnacker-Nootdorp.”



“ Spontane ontmoetingen  
     leveren mooie 
 momenten op”

De Verbeelding
Maar wat vindt de wethouder zelf van 
kunst? Hanneke van de Gevel, wethou-
der van onder andere Ouderenzorg, 
GGZ, Cultuur en Cultureel erfgoed, 
Evenementenbeleid, Wijkbeheer en 
Maatschappelijke Ondersteuning:  
“Ik hou erg van kunst. En als ik nou 
eens kijk naar ons dorp dan vind ik  

het lokale kunstenaarsweekend De 
Verbeelding in september leuk maar 
ook het straattheaterfestival. Een door 
Gerard Nijboer gemaakte foto heb ik 
in huis hangen. Hij is een veelzijdige 
lokale kunstenaar die onder andere 
tekent en fotografeert. Het beeld van 
deze jonge kauw in de regen vind ik 
aandoenlijk.”
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Wethouder Hanneke van de Gevel 
met de foto van kunstenaar Gerard 
Nijboer.
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Voor deze winterse  
activiteiten loop  
je warm! 

Tijdens de koude wintermaanden is 
het in het Nootdorpse theater CulturA 
& Zo goed vertoeven. Een kleine greep 
uit het programma: ouder en kind 
kunnen op 21 december genieten  
van theatervoorstelling De Winter- 
Gruffalo. Neem je handschoenen en 
muts mee want op het einde mag  
je met sneeuwballen gooien! Tragi- 
komedie ‘Wat nou oud?’ vertelt op  

20 januari met een lach en een traan  
het verhaal van twee gepensioneerde 
acteurs die nog één keer optreden in 
een talkshow. En op 18 februari verras-
sen de Haagse Règâhs het publiek  
met werk dat nog niet eerder is 
verschenen. Welbekende klassiekers 
komen natuurlijk ook voorbij. Bekijk 
alle voorstellingen via culturaenzo.nl/
agenda.

Kerstmaaltijd in de kerk 
Eet op Eerste Kerstdag niet alleen, 
maar met dorpsgenoten! De Parochie 
Christus Koning organiseert op 25 
december van 16:00 - 20:00 uur een 
diner voor 8,50 euro in het Parochie-
huis aan de Veenweg in Nootdorp. 
Diaken Dick Vrijburg is kok geweest en 
verzorgt zelf de maaltijd. “Het menu 
blijft een verrassing,” aldus de diaken. 
“We lezen het kerstverhaal en zingen 
een kerstlied met elkaar. De ervaring 
leert dat mensen ernaar uitkijken.” 
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar etenenontmoeten@ 
parochiechristuskoning.nl. In de  

Natuurlijk kun je nu het buiten koud is heerlijk thuis met een dekentje  

op de bank gaan cocoonen, maar dan mis je wel al het leuks dat de 

komende maanden in Pijnacker-Nootdorp te beleven is. Wij hebben  

de meest knusse activiteiten en evenementen voor je op een rijtje gezet! 

Knus in de kou 
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TEKST: ELISE MOOIJMAN   

Programmering CulturA & Zo.Blik in CulturA & Zo. Eten en ontmoeten.

“ Eet op Eerste Kerstdag met  
dorpsgenoten!”



Voor deze winterse  
activiteiten loop  
je warm! 

Knus in de kou 
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Aan de rand van het Bieslandse Bos ligt het Stiltegoed, daar is het fantastisch wandelen.

H. Bartholomeuskerk is een bezoek aan 
de grote, gerestaureerde kerststal ook 
de moeite waard.

De Kerstman komt eraan!
Liefhebbers van Kerst kunnen deze 
maand hun hart ophalen. Tot en met 
kerstavond zijn er in winkelcentrum 
Pijnacker Centrum de Winter Weken. 
Gezelligheid, kerstmannen en leuke 
acties staan in de planning. In Nootdorp 
wordt zaterdag 17 december winkel-
centrum Parade omgetoverd tot een 
Kerstparade, inclusief meet & greet 
met de Kerstman én Olaf. Ook voor een 
échte kerstmarkt - inclusief glühwein 
- hoef je dit jaar de gemeente niet uit. 
Op 18 december wordt de parkeerplaats 
bij randstadrail halte Pijnacker Zuid ge-

transformeerd tot een waar kerstdorp. 
Genieten! 

Winterse wandeling
Bevroren dauwdruppels glinsteren in 
de ochtendzon terwijl het houten hek 
krakend opengaat en de schapen je 
nog slaperig aankijken. Aan de rand 
van het Bieslandse Bos ligt het Stil-
tegoed. Je wandelt er dwars door de 
natuur met koeien en schapen en langs 
borden met inspirerende spreuken. Ga 

“ Ook voor een échte kerstmarkt hoef  
je dit jaar onze gemeente niet uit.”

net na het ochtendgloren op pad voor 
een extra magische ervaring. Kijk voor 
meer wandelingen op natuurlijkpn.nl/
routes.

Houd de Uitagenda in de gaten 
om te zien welke activiteiten en 
evenementen deze winter nog 
meer plaatsvinden.
www.natuurlijkpn.nl/uitagenda



Nieuw hart 
 voor Nootdorp

Om te beginnen wat wordt er afgebro-
ken? Inmiddels is op de hoek van de 
Meidoornlaan / Koningin Julianastraat 
het gebouw van Peuterspeelzaal de 
Klauterbeer afgebroken. In de planning 
ligt de afbraak van de voormalige 
brandweerkazerne met kantine en 
kantoor van de commandant en van 
de er tegenovergelegen Regenboog-
school. Aan de andere kant van de 

sportvelden van RKDEO liggen het 
clubgebouw en de sporthal van RKDEO 
en de gemeentelijke Jan Janssen 
sporthal. Deze laatste wordt eveneens 
afgebroken. 

Nieuwe sporthal
Wat komt ervoor in de plaats? Op het 
plankaartje is te zien op de locaties A, 
B en C wat en waar er nieuw wordt  

gebouwd. Als de oude sporthal 
(locatie A) uit de zeventiger jaren is 
afgebroken wordt op diezelfde locatie 
een nieuwe, moderne, multifunctione-
le hal gebouwd die aan alle eisen van 
de tijd voldoet. Om de voortgang van 
het sporten en de schoolgymnastiek 
mogelijk te blijven maken, is een tijde-
lijke hal gebouwd op locatie B. Op de 
plek waar inmiddels het gebouw van 
De Klauterbeer is afgebroken.

Kindcentrum
Wat wordt er nog meer gebouwd? 
Op de locatie B komt een combinatie-
gebouw. Daarin zal het Kindcentrum 
Regenboog worden gevestigd. Een 
kindcentrum is de moderne vorm 

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal, kindcentrum  
Regenboog, huur- en koopappartementen

Nootdorp heeft een historisch hart: de Dorpsstraat met centraal de kerk  

met Middeleeuwse toren en tal van horeca-gelegenheden. Nootdorp krijgt  

er een nieuw hart bij: rondom de Koningin Julianastraat grenzend aan  

winkelcentrum Parade worden bestaande gebouwen gesloopt en komen er 

nieuwe voor in de plaats: een nieuwe sporthal, een nieuwe school en huur-  

en koopappartementen. Gekoppeld aan een herinrichting van dit drukke  

gedeelte van Nootdorp inclusief veel groen. Wat is de stand van zaken?

TEKST: RON LABORDUS

Het voorlopige ontwerp van de nieuwe sporthal.

Plankaartje, met de locaties A, B en C.

26 NatuurlijkPN.nl



Nieuw hart 
 voor Nootdorp

van kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en basisschool. In hetzelfde 
gebouw worden huurappartementen 
gebouwd. De ontwikkeling daarvan 
gebeurt door woningbouwcorporatie 
Staedion. Zowel jongeren als ‘ouderen’ 
komen voor de circa 65 appartemen-
ten in aanmerking.

Appartementen
Aan beide kanten van de Koningin  
Julianastraat komen appartementenge- 

bouwen. Aan de kant van het sportveld 
(huur)woningen in combinatie met het 
kindcentrum. Aan de andere kant, de 
kant van Woonzorgcentrum Veenhage, 
komen twee appartementengebouwen 
in de koopsector, locatie C. Die wonin-
gen kunnen uiteraard pas verwezenlijkt 
worden als de huidige school afgebro-
ken is en de nieuwe in gebruik is geno-
men. Naar verwachting heeft Nootdorp 
over drie jaar, aan het eind van 2026 een 
compleet nieuw hart. 
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“ Met woningen 
voor jongeren  
en ouderen!”

Het voorlopige ontwerp van het kindcentrum en appartementen.
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Planning nieuwbouw

Wil je op de hoogte blijven van  
de voortgang van het project?  
Meld je dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief, via www.pijnacker- 
nootdorp.nl/hartvannootdorp.

2024 
oplevering 

sporthal 

2025 
oplevering kindcentrum 

en appartementen 

2026 
oplevering tweede 

helft appartementen.

GSPublisherVersion 467.45.45.100

VOORLOPIG ONTWERP



Het Repair Café 
dient meerdere 
doelen

Nootdorp was in 2013 het eerste Repair 
Café in de gemeente en in 2014 volgde 
Pijnacker. Ze zijn in omvang goed 
vergelijkbaar. Ze hebben ieder ruim 
dertig vrijwilligers, mensen die thuis 
zijn in alle mogelijke vakgebieden, zo-
dat er heel veel kennis en kunde is om 
‘iets wat het om deze of gene reden 
niet meer doet’ te repareren. Zodat 
het niet bij het afval terecht hoeft te 
komen. 

Sociaal én duurzaam
Het concept Repair Café is in 2009 
bedacht door Martine Postma, een 

Amsterdamse journaliste en politica 
die veel met duurzaamheid bezig was 
en is. Het was meteen een succes en 
dat is ook niet zo verwonderlijk. Het 
mes snijdt namelijk aan verschillende 
kanten. Je brengt via een Repair Café 
buurt- en dorpsgenoten van allerlei 
pluimage bij elkaar, zodat er een 
zekere sociale binding ontstaat. Zowel 
bij de reparateurs als bij de mensen die 
iets te repareren hebben. Madeleine 
Werner van Repair Café Nootdorp 
vertelt dat de vrijwilligers tijdens de 
sluiting in coronatijd er toch behoefte 
aan hadden elkaar op verantwoorde 

afstand te ontmoeten en met elkaar 
koffie te drinken met ‘iets erbij’. Een 
Repair Café is dus ontmoeting. 

Moderne reparatie
Het tweede punt is dat alle mogelijke 
apparaten - die op zich nog niet versle-
ten zijn - door ‘moderne reparatie’ niet 
weggegooid hoeven te worden. Bart 
Ennema: “Dat verkleint de afvalberg, 
maar meer nog is het een tegenbewe-
ging tegen de wegwerpmaatschappij 
en de bijbehorende wegwerpmenta-
liteit. Daar komt nog bij dat het finan-
cieel ook prettig is als een apparaat 
na reparatie weer goed functioneert. 
Je hoeft immers geen vervanging te 
kopen. Het is dezelfde reden waarom 
kringloopwinkels het zo goed doen. 
Een groeiende groep mensen móet 
ook wel een beroep doen op spullen 
met een tweede leven. Gewoon om 
financiële redenen.” 

Weggooien kan altijd nog

Nootdorp en Pijnacker hebben elk hun eigen Repair Café. Beide draaien als 

een trein, zo vertellen Bart Ennema van Repair Café Pijnacker en Madeleine 

Werner van Repair Café Nootdorp. In Pijnacker is het Repair Café iedere  

eerste zaterdagmorgen van de maand geopend en in Nootdorp iedere  

derde zaterdagochtend. De twee Repair Cafés hebben goed contact met  

elkaar, maar functioneren zelfstandig en dat gaat prima. 
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“ Repair Café is  
ook ontmoeting.”



Het Repair Café 
dient meerdere 
doelen

Deskundig
Het derde punt is dat vakmensen 
vanuit allerlei richting en herkomst 
het leuk vinden om puur op vrijwillige 
basis een deskundige reparatie uit te 
voeren en daarmee de eigenaar/bren-
ger van het object blij te maken. De 
vrijwilligers strijden er soms om wie de 
reparatie mag uitvoeren. In Nootdorp 
is de werkwijze vaak dat twee vrijwil-
ligers er samen mee aan de slag gaan. 
Doorgaans is de eigenaar van het 
object bij de reparatie betrokken door 
zo nodig een handje toe te steken. De 
reparatie is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld. 

Niets is te gek
Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
wordt ter reparatie aangeboden. Bart 
en Madeleine sommen van alles op: 
fietsen - ook elektrische -, studioflits-
lampen, bladblazers, heggenscharen 
en ander tuingereedschap, kleding, 

speelgoed en natuurlijk koffiezetappa-
raten, de Senseo voorop. De Senseo 
is het summum van de wegwerpsa-
menleving. Is bijna niet open te maken 
en dus lastig te repareren. In Pijnacker 
hebben diverse Senseoreparateurs 
een cursus gevolgd en Nootdorp heeft 
zijn eigen specialist op Senseogebied. 
“Een Repair Café zonder gerepareerde 
Senseo is eigenlijk geen Repair Café”, 
zegt Bart Ennema lachend. 

Mooie verhalen
Iedere bijeenkomst levert mooie 
verhalen op. Zoals die nog nieuwe 
stofzuiger die het maar niet wilde 
doen, totdat bleek dat er nog geen 

zak in zat. Iedere reparatie is weer een 
overwinning die voor lachende gezich-
ten zorgt. 

Repair Café Pijnacker
Dienstencentrum De Schakelaar
Mr. Dr. Van den Helmlaan 51
eerste zaterdag van de maand van 
9.30 tot 12.00 uur

Repair Café Nootdorp
Dependance Kindcentrum  
Regenboog
Koningin Julianastraat 1
derde zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur
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“ Senseo is het summum van  
de wegwerpsamenleving.”

NatuurlijkPN.nl 29



Een halve eeuw woonde en leefde Arjan den Besten (52) in Gouda waar hij is 
geboren en getogen. In 1991 ontmoette hij Marian Oudshoorn uit Nootdorp 
die toen in Delft woonde. Ze gingen om praktische redenen in Gouda wonen, 
maar ooit wilde Marian terug naar haar roots in Pijnacker-Nootdorp. Met het 
vrijkomen van de woning van haar overleden moeder aan de Schoutenlaan in 

Pijnacker-Noord diende die mogelijkheid zich concreet aan. 

“Ook voor die tijd bekeken we hier 
en daar in Pijnacker al wat huizen, 
maar ik was blij dat er steeds wel iets 
was waardoor het niet doorging. Hier 
vlakbij hebben we een huis bekeken dat 
helemaal opgeknapt was en waar we zo 
in konden. Omdat je vanuit de woon-

kamer tegen een garagemuur aankeek, 
ging het gelukkig niet door”, zegt Arjan.  
Toen begin 2020 de mogelijkheid zich 
voordeed om het huis van zijn geliefde 
schoonmoeder over te nemen, kon en 
wilde hij geen nee meer zeggen. “Ik 
kwam hier altijd op zondag heel graag. 
Het is een mooi huis, beetje aan de 
rand, met uitzicht op de spoorlijn en 
over het fietspad langs het spoor naar 
Nootdorp.”

Verhuizing
Na een verbouwing van een half jaar 
volgde begin 2021 de verhuizing. Dat 
was een zware dag voor Arjan. “Ik zag er 
heel erg tegenop om Gouda te verlaten, 
maar eigenlijk heb ik me in Pijnacker 
vanaf dag 1 enorm thuisgevoeld. Ik heb 
me positief opgesteld en me meteen 
voorgenomen om de nieuwe woon-
omgeving zo goed mogelijk te leren 
kennen. 

Wandelen
Arjan is heel veel aan het wandelen en 
vindt dat hij rond Pijnacker daar veel 
meer mogelijkheden voor heeft dan 
vanuit Gouda. Woensdag is zijn favo-
riete rondje: Balijbos, Dobbeplas rond, 
richting Pijnacker voor een Broodje 
Speklap bij Willy en dan het Balijbos 

richting Zoetermeer. Een tochtje van 
achttien kilometer. Zijn longen vinden 
het prachtig en de rest van het lichaam 
ook. “Ik ontdek nog steeds nieuwe 
gebieden en mooie plekjes. In het begin 
verdwaalde ik bij wijze van spreken op 
de Acacialaan en nu leg ik aan andere 
wandelaars uit hoe ze moeten lopen 
om ergens te komen.”

Wildvreemde
De sfeer in Pijnacker vindt Arjan is relax-
ter dan in Gouda waar hij nog twee keer 
per week komt voor een bezoek aan zijn 
moeder. “Hier begint een wildvreem-
de spontaan een praatje; dat doen ze 
in de stad niet. Mensen lopen daar 
straal langs elkaar heen. Hier groeten 
de meeste mensen elkaar nog. Het is 
gemoedelijker. In het begin zocht ik 
vooral de drukte op, nu juist de rust en 
de stilte. Fietsen doe ik ook wel, maar 
wandelen ligt me meer. Samen doen we 
ook veel wandelevenementen. Dit jaar 
nog vierdaagsen op Mallorca en in Italië. 
Maar hier rond Pijnacker-Nootdorp kun 
je geweldig gevarieerd wandelen. Je 
hoeft er niet voor naar het buitenland”, 
aldus Arjan die zich gaandeweg ook wil 
gaan oriënteren op vrijwilligerswerk in 
zijn nieuwe woonomgeving die hij nog 
steeds aan het verkennen is. 

Van Gouda naar Pijnacker: 

Arjan den Besten  
voelt zich hier vanaf 
dag één enorm thuis

TEKST EN BEELD: SJAAK OUDSHOORN
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In Pijnacker-Nootdorp zijn heel wat rotondes. Ze zijn bedoeld voor 
veiligheid op gevaarlijke punten in de gemeente. Maar een rotonde  
kan ook lastige verkeerssituaties opleveren. Ab Roos, Franco van 
Rheenen en Leonie Verhoeckx zijn drie ‘ambassadeurs’ in een speciale 
campagne die wijzen op het veiliger gebruik van een rotonde. De  
posters heb je vast al op veel plekken in de gemeente zien hangen.

door medereizigers en zeker niet door 
je telefoon. Zo kunnen we allemaal 
veilig onze weg vervolgen!”

Wie zijn de ambassadeurs?
Bij de campagne horen drie ambas-
sadeurs. Zij zijn te zien op posters 
en doen actief mee aan acties. De 
ambassadeurs zijn: Ab, bekend gezicht 
in Pijnacker-Nootdorp. Op zijn elek-
trische fiets maakt hij graag dagelijks 
lange tochten door de regio. Franco, 
aanvoerder van het eerste team van 
voetbalclub DSVP uit Pijnacker. Leonie, 
scholier van het Stanislascollege. Daar 

Onze drie ambassadeurs hebben de 
nodige tips waardoor het gebruik voor 
alle weggebruikers, van automobi-
list tot en met fietser en wandelaar, 
ongeacht leeftijd veiliger en prettiger 
wordt: “Van alle kanten komt op een 
rotonde verkeer op je af. Dat is soms 
lastig. Dus goed uitkijken is belangrijk 
en de rotonde correct gebruiken. 
Snelheid minderen is echt van belang; 
geldt zeker ook voor de e-bike en de 
scooter. Ook al heb je voorrang. Dan 
kun je veiliger stoppen als dat nodig 
is. Aanrader is oogcontact maken met 
een automobilist, dan weet je zeker of 
je gezien wordt en rustig veilig door 
kan rijden.” 

Aandacht en oplettendheid
Ab, Franco en Leonie hebben nog meer 
tips om je veiligheid op een rotonde 
te vergroten. Sommige tips ken je al, 
maar het kan nooit kwaad er nog eens 
bij stil te staan. “Rustig fietsen en goed 
om je heen kijken. Niet de rotonde 
afsnijden en even snel via het voetpad 
of de zebra oversteken. Dat leidt tot 
verwarring en onveiligheid. Goed 
richting aangeven is ook noodzakelijk. 
Voor alle weggebruikers geldt: blijf 
100% aandachtig, laat je niet afleiden 

is zij onder meer actief in de leerlin-
genraad.

Waarom deze campagne?  
Bart van Straten, onze nieuwe wethou-
der, onder andere verantwoordelijk 
voor mobiliteit: “Pijnacker-Nootdorp 
heeft veel rotondes. De gemeente wil 
graag de zichtbaarheid van wegge-
bruikers en daardoor hun veiligheid 
vergroten. Om die reden is deze cam-
pagne opgestart. In onze gemeente is 
het heerlijk fietsen, maar vooral in deze 
donkere dagen is goed blijven opletten 
extra belangrijk.”

Ambassadeurs over veiliger fietsen  
op onze rotondes:

“ Oogcontact, snelheid  
minderen, richting aangeven, 
geen bocht afsnijden!”

TEKST: RON LABORDUS



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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