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Voor de keuken
om je leven

Meer hoeven wij
niet te zeggen

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

Ook uw huis verkopen? Bel 015 - 740 00 15

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 eyeopeners. Waarmee jij doet wat je wilt.

Nootdorp 015 310 15 69
www.keukenstudiopaul.nl

Dorpsstraat 12a, Nootdorp | dijksmanpartners.nl

Wij zoeken

jou!

Dhr P.T. Pham, apotheker

Kerkweg 19
2631 CB Nootdorp
T (015) 310 72 27
F (015) 310 71 19
www.apotheeknootdorp.nl
info@apotheeknootdorp.nl

Wil jij kinderen inspireren?
Kom dan bij ons solliciteren.
Kijk voor actuele vacatures op

skippypepijn.nl

Buiten deze tijden en op feestdagen
kunt u voor spoedgevallen terecht bij:
Poli-apotheek Reinier de Graaf
T (015) 212 57 60
Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft

GEOPEND:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.30 uur
zaterdag
12.00 - 14.00 uur

Molenweg 28
2631 AC Nootdorp
T 015 310 6630
F 015 310 6633
E info@autobedrijfsteeneveld.nl

Verkoop alle merken nieuw en gebruikt
•
•
•
•
•
•

Uw persoonlijk adviseur

•

Alex van Noppen
015 3101847

•
•
•

Laan van Ambacht 6, Nootdorp

GEERSZONWERING.nl

Persoonlijk contact
Duidelijkheid voor klant
Deskundigheid
Klein klantgericht bedrijf
Wij staan altijd voor u klaar
Korte lijnen
Kwaliteitsproducten
van gereputeerde leveranciers
Concurrerend prijsniveau
Multi service: onderhoud,
verkoop, schade, airco, etc.
Autobedrijf Steeneveld is
een doenersbedrijf

www.autobedrijfsteeneveld.nl

Geldig t/m dinsdag 8 december

Lek ker
s m u llen
m aar!!

Echte
Brabantse
worstenbroodjes
(Geschikt om in te vriezen)

1 zak 3,75 (5 stuks)

-

3 zakken 10,-

Elke woensdag op het Paradeplein Nootdorp
van 08.00 tot 16.30 uur!
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Autobedrijf Nootenboom B.V.
Al ruim 55 jaar een begrip in de Regio

 Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
 50 TOP occasions gemiddeld op voorraad
 Onderhoud en schadereparatie van alle merken
Oudeweg 29

2631 PA Nootdorp

Tel. 015-310 99 55 nootenboombv@online.nl

www.nootenboom-nootdorp.nl

Omslagfoto

Voorwoord

De klok is eind oktober verzet en het is weer
vroeg donker ’s avonds. Het wordt kouder
en wij krijgen zin in de feestdagen. Door de
verscherpte maatregelen zal het anders zijn
dan anders. Helaas geen grootse aankomst
van Sinterklaas met Pieten, maar Sinterklaas
heeft ons verzekerd dat de schoenen wel
gezet kunnen worden en dat er pakjes zijn.
Wij houden van tradities en die zitten gewoon
in ons systeem. Het uitzoeken en optuigen van
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de Kerstboom, pakjes onder de boom, gezellig
met familie en vrienden bij elkaar, lekker eten
en gezellig borrelen…. Laten wij niet kijken
naar wat niet kan maar vooral genieten van
dierbare, sfeervolle en gezellige momenten.
Maak het thuis gezellig en geniet van en met
elkaar.
Namens alle medewerkers, veel leesplezier!
Monique van de Sande

Monique van de Sande

Steun de Nootdorpse horeca

KOOP LOK A AL!
De keuze is reuze voor
afhalen en/of bezorgen
Take-away
Afhalen

Afhalen

woensdag en donderdag 16.30 - 20.00 uur
vrijdag en zaterdag 16.30 - 21.00 uur
zondag 16.30 - 20.00 uur
Zie menu op www.trattoriarodolfo.nl
Graag telefonisch bestellen op
015 256 20 68
Dorpsstraat 39 - 2631 CR Nootdorp

MAANDMENU NOVEMBER

Elke maand heeft
New China Dragon een
afhaal maandaanbieding,
deze maand,
warm aanbevolen.

– Babi Pangang
– Saté 2 stuks
– Mini Loempia 8st
– Fu yong hai
– Sa Tia Kai kipﬁlet met
pittige Szechuanse stĳl
– Met grote bak nasi, bami
of witte rĳst naar keuze

Bestellen per telefoon:
015 310 89 20 of online:
Newchinadragonnootdorp.Sitedish.shop

€ 20,45

voor 2 personen

(Deze aanbieding geldt alleen voor bĳ het afhalen)

Geniet ook Saam thuis van onze heerlijke gerechten op
donderdag t/m zondag van 16:00 – 19:30 uur te bestellen.
Mail op dezelfde dag tot 16:00 uur uw bestelling naar
info@saamonderdemolen.nl of bel tussen 16:00 – 19:30 uur
naar 015-3106160. Hou daarnaast ook de
Facebookpagina ‘Saam onder de molen’ in de gaten!

7 DAGEN
PER WEEK

NU OOK AFHALEN EN BEZORGEN
HOWDYS.NL
de lekkerste pannenkoeken gewoon bij je thuis!
Howdy’s Pannenkoek Saloon Gildeweg 2
2632 BA Nootdorp (015) 310 10 03

Tapas

Geopend dinsdag tot en met zondag geopend van 16.00 uur tot 23.00 uur.

Costa Tapas Nootdorp
gaat bezorgen!
U kunt vanaf drie tapas bestellen voor €15,Geniet thuis van onze heerlijke tapas.
Voor ons menu kunt u kijken op onze website.
Bel of App : 06 186 837 51 / 015 369 04 60
www.costa-restaurant.nl

Afhalen en bezorgen mogelijk
Bestellen alleen telefonisch
015 361 91 20
Geopend dinsdag t/m zondag van 17.00 tot 21.00 uur
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Sinterklaas:

“Natuurlijk kunnen kinderen hun schoen
zetten en zijn er pakjes!”
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas met z’n pieten vanuit Spanje aan in Nederland. In welke plaats Sinterklaas aankomt, dat wordt dit jaar geheim gehouden.
Op de TV kun je de aankomst van Sinterklaas zien. Ieder jaar komt Sinterklaas dan
diezelfde middag gelijk door naar Nootdorp. Door de coronacrisis is het allemaal
anders. Natuurlijk komt sinterklaas naar Nootdorp maar het kan geen grote en
gezellig optocht worden met de bekende rode auto. Ook zal er geen bijeenkomst
zijn op het Paradeplein. Kunnen de kinderen dan wel hun schoen zetten…?
Nootdorp NU heeft met Sinterklaas in Spanje gebeld
om dit te vragen. Sinterklaas en Pieten moeten ook
afstand houden en dragen doorzichtige maskers. Zo
wonen zij coronaproof in het grote pietenhuis. Maar
zegt Sinterklaas: “Uiteraard zorgen wij ervoor dat de
kinderen hun schoen kunnen zetten en dat er pakjes
zijn. Wij hebben de tijd dat wij in Spanje in quarantaine zaten heel goed benut. Van alle kinderen zijn
de gegevens weer bijgewerkt in het grote rode boek.
Pietje Modern had het idee dit jaar alles op de iPad
op te schrijven. Maar dat lukt mij niet op mijn oude
dag, en dan moet ik alles weer printen. Ik schrijf alles

gewoon lekker ouderwets op in mijn grote rode boek,
dat werkt het beste. Ik word ook een dagje ouder.”

Extra pietentraining
“Voor de pieten is het door corona ook lastig hoor”,
zegt Sinterklaas. “Zij moeten ook anderhalve meter
afstand houden. Tja, en hoe geef je dan de cadeautjes
goed door zonder deze te laten vallen? De pieten
hebben een extra ‘gooi- en vangtraining’ gedaan om
de cadeaus heel over te kunnen gooien naar elkaar.
Bijna alle pieten hebben het diploma voor deze training gehaald dus dat is heel mooi!

Foto: Ron Labordus

Cadeaus kopen in Parade
De winkeliers van Parade hebben ook met Sinterklaas gebeld. “Zij hebben mij laten weten dat
de winkels in Parade goed gevuld zijn met mooie
spullen en cadeaus en dat er dus voldoende te koop
is”, aldus Sint.
Voor de cadeaus die in Parade worden gekocht is het
mogelijk punten te sparen via de app van Parade. De
stichting Sint Nootdorp kan dan gebruik maken van
het behaalde resultaat.
Sinterklaas heeft nog een tip voor alle kinderen:
“Wees dit jaar extra lief voor elkaar en zing de mooiste liedjes, dan komt het vast goed met de verlanglijstjes die jullie gaan maken. En ik beloof jullie:
Zodra het volgend jaar weer mag, kom ik weer met
de open rode auto naar Nootdorp,”

Toch pieten aan de deur….?

Foto: MvdS

Door de coronaregels kan Sinterklaas dit jaar niet bij
iedereen gezellig in huis op bezoek komen. Maar regelpiet Monique is heel creatief en neemt een deel van de
administratie van Sint over. Regelpiet Monique plant de
route van de Pieten zo dat zij rond 5 december toch zelf
cadeaus bij de voordeur (coronaproof) komen overhandigen. Het is ook mogelijk een leuke boodschap van Sint
en Pieten op de iPad of via wat dan ook bij jullie thuis
te krijgen. Ook is het mogelijk zelfs live te ‘videobellen’
met Sint. Zo modern is Sint dan wel weer.
Interesse: mail naar regelpietmonique@gmail.com
(MvdS) 					

‘De Vergeten Pakjesbeurs’ moet voorlopig nog even worden onthouden….
Het was zo mooi bedacht en in hele korte tijd gerealiseerd: een speelgoedbeurs
op 28 en 29 november in CulturA&Zo, speciaal voor mensen met een kleinere
beurs. Het gebruikte speelgoed is afkomstig van de Speelgoedbank Pijnacker en
de Pijnackerse-Nootdorpse Uitdaging, beide organisaties zijn niet meer actief.
De Lions Club Nootdorp-Pijnacker en CulturA & Zo
hebben samen het initiatief genomen het speelgoed
op een beurs te verkopen. De dames van de Lions
club van Oostland zijn ook bij dit initiatief aangehaakt. Maar, ondanks alle goede bedoelingen, moet de
speelgoedbeurs door corona toch nog even wachten
op gezondere tijden.
Het idee achter de ‘Vergeten Pakjesbeurs’ was dat er
een zoekgeraakte speelgoedvoorraad van Sinterklaas
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was ontdekt, waarmee Pieten en Pietjes al wat hadden gespeeld, maar dat nog prima geschikt was voor
(kleine) kinderen. Het speelgoed zou in eerste instantie worden aangeboden aan gezinnen die gebruik
maken van de Voedselbank of aangesloten zijn bij
het Taalhuis. Online zouden tickets worden verkocht
(gratis voor genoemde groepen) met shoptegoed.
Geld dat eventueel zou overblijven, zou aan het prinses Maximacentrum worden geschonken voor onder-

zoek naar kinderoncologie. Het hele mooie plan is in
een paar weken van de grond gekomen en ligt klaar
voor uitvoering. Een enorme prestatie en een mooi
idee om zo 50 dozen verzameld speelgoed alsnog op
een mooie en welkome bestemming te krijgen. Helaas
gooien nieuwe coronamaatregelen ‘roet in het eten’.
Maar zodra het verantwoord is, krijgt ‘de Vergeten Pakjesbeurs’ natuurlijk alsnog een vervolg! (MvdS)

Politiek Dichterbij: Annemieke Hulsbergen

“Ik ben geen stereotype politicus.”
Na de interviews met het College van Burgemeester en Wethouders gaat
Nootdorp NU in gesprek met Nootdorpse raadsleden. Wie zijn ze, waarom zijn
ze de politiek ingegaan en welke opdrachten hebben ze zichzelf gesteld? In tijden
van thuiswerken, een Skype gesprek met Annemieke Hulsbergen, raadslid voor
de Partij voor de Dieren.
Tekst: Jessica Davilar

Beeld: Annemieke Hulsbergen

De liefde voor dieren zat er al vroeg in bij Annemieke
Hulsbergen, want samen met haar buurmeisje haalde
ze tijdens haar jeugd in Delft al met een bootje door
botulisme getroffen eenden uit de sloot: “Vroeger
wilde ik dierenarts worden, helaas werd ik uitgeloot.
Tijdens een excursie naar DSM zag ik allerlei grote
technische installaties staan, die vond ik fascinerend. Daarom koos ik voor de studie scheikundige
technologie in Delft en ben daarna gepromoveerd op
het thema opslag van waterstof. Twintig jaar geleden
was dat thema nog vrij onbekend.”

voor dieren en natuur brengt ze graag over op haar
kinderen, die lid zijn van Scouting Nootdorp. Thuis
staat een aquarium met guppen en huppelen twee
konijnen rond. Daarnaast proberen ze duurzaam te
leven: op het dak liggen zonnepanelen, Annemieke
gaat op haar (elektrische) fiets naar het werk, afval
wordt gescheiden en eten wordt er nauwelijks weggegooid: “In een groot huishouden heeft er altijd wel
iemand honger.”

Karakter

Het idee om dierenarts te worden bracht haar wel
iets anders, namelijk contact met Wildopvang Delft:
“Mijn vader kende mijn wens om dierenarts te worden, dus suggereerde hij dat ik bij de wildopvang bij
ons om de hoek (toen Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
genaamd) ging helpen. Vanaf mijn vijftiende heb ik
daar vrijwilligerswerk gedaan en diverse bestuursfuncties vervuld, ook nam ik fondsenwerving voor
mijn rekening. Tijdens een werkbezoek van Carla
van Viegen in 2013 vroeg ik haar om zich hard te
maken voor de wildopvang, zij vroeg mij vervolgens om lijstduwer te worden. Enigszins tot mijn
verbazing werd ik in 2018 benaderd om raadslid te
worden, maar ik ging de uitdaging graag aan. Om
belangenverstrengeling te voorkomen ben ik toen
gestopt als bestuurder bij Wildopvang Delft.”

Annemieke omschrijft zichzelf als een rustig en
introvert persoon, iemand die graag gemeentelijke
dossiers doorspit en op inhoud debatteert: “Ik ben
meer iemand van de achtergrond, geen spotlights
voor mij. Ik houd wel van gezelligheid en mis door
thuiswerken het even binnenlopen bij collega’s op
het werk of de raadsborrels. Als raadslid heb je drie
rollen: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. Kaderstellen gebeurt vanuit het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren. Controleren
als lid van de auditcommissie die de gemeenteraad
ondersteunt bij financieel technische onderwerpen
en natuurlijk door het stellen van kritische vragen
over bijvoorbeeld bouwen in de open, groene ruimte
en de wens van de gemeente voor aantakking op
een grootschalige geldverslindende warmterotonde,
die gevoed wordt door de restwarmte van de fossiele industrie. Als volksvertegenwoordiger nodig ik
inwoners van harte uit om mij met zorgen of ideeën
te benaderen.”

Baantjer

Successen

Via een wederzijdse kennis van de Delftse studentenkorfbalvereniging ‘Paal Centraal’ leerde Annemieke haar man Rolf kennen en sinds 2003 wonen
ze in Nootdorp. Sinds 2010 wonen ze met hun vijf
kinderen in de leeftijd tussen de 5 en 14 in de wijk
’s-Gravenhout. Een mooie uitvalsbasis voor wandelingen in de natuur: “Zeker in deze coronatijd
waarbij we veel thuis zijn, maak ik regelmatig wandelingen. Een luisterboek zoals Baantjer, maakt het
extra aangenaam. Wandelen doe ik in mijn schaarse
vrije tijd, want met een fulltime baan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en een parttime baan
als raadslid plus een groot gezin, zijn alle uren van
de dag snel gevuld”, lacht Annemieke. Haar liefde

“Trots ben ik op het tienpuntenplan van afgelopen
juni om dierenwelzijn te verbeteren. De gemeente
Pijnacker-Nootdorp draagt daardoor financieel
bij aan de Wildopvangen in Delft en Den Haag.
Gemeenten hebben namelijk wel een zorgplicht
maar geen betalingsplicht. Afgelopen jaar was de
Wildopvang Delft bijna failliet. Het doel is financieel
draagvlak te creëren. Ook ben ik een groot voorstander van de invoering van de ja/ja sticker, die helpt in
de strijd tegen teveel plastic en papierverspilling. Via
voorlichting zullen inwoners uitleg krijgen over de
verschillen tussen de ja/nee, nee/nee en ja/ja sticker.
Over een jaar weten we niet beter.”

Dierenarts

“Zolang als ik mij kan herinneren ben ik een dierenliefhebber.”

Nootdorp NU
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Bedrijvigheid in Nootdorp

AAN- EN VERKOOP

• HUUR EN VERHUUR • TAXATIES • HYPOTHEKEN • CONSULTANCY

Uw nieuwe (t)huis vinden?
Samen met WVK makelaars

Wij helpen u graag met de verkoop
van uw woning en de aankoop van
uw nieuwe huis.
Voor ons woningaanbod,
bestaande bouw en nieuwbouw,
zie onze website www.wvk.nl

Vestiging Nootdorp:
Dorpsstraat 52 | 2631 CT Nootdorp
015 310 99 48 | nootdorp@wvk.nl | www.wvk.nl

Hungry?

015 8795139
Volg het laatste nieuws
en aanbod via Twitter
en Facebook

Bestel een
Domino’s Pizza.

Tegen inlevering van deze coupon:

MEDIUM PIZZA
voor e 4,99 (bij afhalen)*
*Alleen in te leveren bij de vestiging in Nootdorp.

015 - 310 94 91

Domino’s Pizza Nootdorp - Kon. Julianastraat 24

LPI LAAT U NOOIT IN DE KOU STAAN!
Blokweg 7
2641 PT Pijnacker
T 015 257 53 66
F 084 229 72 27
M 06 513 515 43
I www.leonpexinstallatietechniek.nl
E info@leonpexinstallatietechniek.nl

Uw installateur voor service,
onderhoud, verwarming en sanitair

Alle merken auto’s
Aircoservice
Onderhoud en reparaties

“Uw huis en bedrijf zijn bij ons
in vakkundige handen!”

APK-keuringen
Verkoop accu’s en banden

Ambachtshof 76
2632 BB Nootdorp

Opslag zomer/winterbanden

T 015-3619612
E info@vandergaagschilders.nl
I www.vandergaagschilders.nl

Autobedrijf Sprinkhuizen
(bij Tinq pompstation hoek Veenweg/Kerkweg)

Kerkweg 49 • 2631 CC Nootdorp • Telefoon 015 - 310 96 51

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect
afgestemd op ieders persoonlijke wensen.
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar
Uitvaartcentrum ’t Veenhuys, Nootdorp

Afhaaladressen Nootdorp NU
Nootdorp NU wordt gratis in heel Nootdorp bezorgd op
alle huisadressen. Uiteraard bezorgen onze eigen bezorgers niet bij adressen met een nee-nee sticker. Wij leggen
ook op de dag van uitgave stapels neer in winkelcentrum
Parade bij de supermarkten AH, Jumbo en Lidl evenals bij
boekhandel Bruna, CulturA & Zo, Groenrijk en de balie
van drukkerij Van de Sande. Neem gerust uw exemplaar
mee. De stapels worden regelmatig
ulturA aangevuld.

C

THEATER

www.vdhuz.nl

is
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OPEN
Dorpsstraat 7, 2631 CR Nootdorp
015 310 5251 www.culturaenzo.nl

Veenweg 14 - Nootdorp

015 310 16 43

Balans is de basis in alles!
De vermogensbeheerders van Vermogen in Balans zijn trots op het mooie en
bijzondere werk dat zij voor hun klanten mogen doen. Tom Spaan, Gregor Pak en
Peter Roos werkten jaren samen bij een grote bank, waar zij specialisten waren op
de beleggingsafdeling. Door allerlei veranderingen en reorganisaties stonden zij niet
meer achter de werkwijze van deze grote bank en zij vonden dat dit anders moest.
Daarom besloten zij 6 jaar geleden te starten met Vermogen in Balans. Met succes!
“Het belangrijkste is dat je zelf in balans bent. Dat
is het uitgangspunt. Dit werkt ook door in contact
met je vrienden, je gezin, je collega’s en je relaties”,
zegt Peter.

ik meer een bouwer en sta overal voor open. Dat is
mijn kracht. Soms ga ik te snel en dan halen Tom en
Gregor mij terug en zo is er altijd weer die balans”,
vertelt Peter.

“Een wederzijds vertrouwen is van groot belang in
de relatie met onze relaties. Dit vertrouwen bouw
je op door oprecht geïnteresseerd te zijn en een laag
dieper te vragen, wat er echt in de ander omgaat.
Met oprechte interesse in mensen kun je verbinding
maken en dat is belangrijk, want hierdoor bouw je
een goede vertrouwensband op.

“Wij zijn altijd met ons vak bezig, ook ’s avonds
thuis nog. Heb je dat gezien, heb je dat gelezen…?
Even een appje naar elkaar, en zo ontstaan er al weer
nieuwe plannen voor de volgende werkdag.”

Mensen geven ons inzicht in hun financiële situatie
en dat is kwetsbaar. Samen met de cliënt stellen wij
een beleggingsprofiel op. Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten beheren wij de spreiding in
de beleggingsportefeuille. Het risico en rendement
moeten in balans zijn, dat is altijd de basis. Wij volgen de actuele marktontwikkelingen en anticiperen
of reageren hierop als het nodig is.”

Verschillend
De heren zijn alle drie heel verschillend, maar er
is juist een goede balans waardoor de juiste beslissingen worden genomen. “Dat is nu juist de kracht
en dat is hoe het werkt! Tom is een perfectionist en
benadert het heel anders dan Gregor en ik. Gregor
is nieuwsgierig met veel parate kennis en zelf ben

Diepere waarde
De naam Vermogen in Balans is 7 jaar geleden
bedacht. Peter: “Vanuit ons vak moet het vermogen
van onze relaties namelijk in balans zijn. Toen was
Vermogen in Balans alleen maar een naam, maar
‘balans’ heeft bij ons echt een veel diepere betekenis
gekregen. Een sleutelwoord, waarbij het doel is om
naar ons zin te werken en mooie rendementen te
behalen voor onze relaties. Wij halen daar ontzettend veel voldoening uit.”

De deur staat open
De locatie waar zij zitten is super, een mooie ‘huiskamer’ midden in de karakteristieke Dorpsstraat.
Dit jaar is er helaas geen open dag door de coronamaatregelen. Maar de deur staat bij wijze van spreken altijd open. Mensen die geïnteresseerd zijn in
vermogensbeheer of vragen hebben over beleggen,
kunnen bij hen vrijblijvend terecht voor informatie.

Als mensen het prettiger vinden om bij hen thuis de
afspraak te maken, dan is dat geen enkel probleem.
“Uiteraard zorgen wij ervoor dat ons klantenbestand
beheersbaar blijft, omdat wij de persoonlijke aandacht altijd moeten kunnen blijven garanderen. Daar
gaat het om”, aldus Peter.

Korte lijnen
“Wij hebben alle drie onze eigen relaties, maar kennen de portefeuilles van alle relaties uit ons hoofd.
Dat is fijn en effectief, hierdoor hebben wij korte
lijnen, en zijn wij goed gepositioneerd. Maar is er
aanleiding, dan nemen wij direct contact op met de
relatie. Zakt de beurs met een bepaald percentage,
dan zijn wij zelfs verplicht direct een melding te
maken bij de relatie.

Begeleiding
In de jaren dat Vermogen in Balans bestaat, is het
helaas ook een aantal keer voorgekomen dat een
relatie is overleden. De nabestaanden hebben de
portefeuilles altijd aangehouden. Vanuit hun expertise zijn zij ook op de hoogte van wat er naast het
puur financiële, nog meer geregeld moet en kan
worden voor de nabestaanden. “Het geeft een goed
gevoel als wij hierin een bijdrage mogen en kunnen leveren. Onze relaties zijn ons trouw, daar zijn
wij zeer dankbaar voor! Daar doen wij het voor!”,
besluit Peter.				

Vermogen in Balans - “Villa Eijsberg” - Dorpsstraat 19 - 2631 CR Nootdorp - 015 711 27 32 - info@vermogen-in-balans.nl

Nootdorp NU

7

GroenRijk de Wilskracht pakt uit
December is in aantocht…mensen zijn veel thuis
en maken het daarom thuis extra gezellig!
De kerstboom kan worden opgetuigd. Bij
GroenRijk de Wilskracht, met de fiets net
onder het tunneltje door bij de Veenweg,
vindt u superveel mooie kerstbomen
en accessoires. Direct door de volledig
vernieuwde entree, ziet en proeft u de
kerstsfeer. U zult zich er zeer welkom
voelen.
Paulien, Frank, Wendy en het kerstteam zorgen
ervoor dat de kerstshow, eigenlijk is sfeershow
een betere benaming, er top uit ziet. Frank: “Al
vroeg in het jaar, als Kerst nog maar net achter de rug is, gaan wij 2 dagen naar de beurs
in Frankfurt. Trends bekijken, ideeën
opdoen en daadwerkelijk inkopen.” Paulien: “De traditionele
kleuren goud, zilver en rood
(Christmas Eve) zijn zoals
gebruikelijk ieder jaar te
vinden, maar u zult verrast
zijn over de andere tinten
en sfeerproducten”, vertelt
Paulien. Dit jaar zijn de thema’s Mountain Lodge (blauw
en goud), Wild Glam (dieren)
prints, bruin), Nature gift (pasteltinten roze/lila en mintgroen), en Under the
Stars (wit, zwart en goud). Natuurlijk is er rekening
gehouden met de coronamaatregelen. De looppaden zijn breder gemaakt zodat de bezoekers
voldoende afstand kunnen houden.”

PAGODA STERREN
De keuze is reuze in binnen- en buitenkerstboomverlichting, standaards, en overige accessoires. “Een opkomende trend: pagoda sterren. Deze sterren zijn in
meerdere kleuren
en maten verkrijgbaar.

De ster kun je ophangen of in een
standaard neerzetten, echte eyecatchers!”, vertelt William die de verlichting in de kerstshow regelt.

ECHTE KERSTBOMEN
De meeste kerstbomen komen
uit Denemarken. Er is heel veel
aanbod in de Nordman, van
klein tot groot, van dik en
vol tot een wat slankere
boom. “De Nordman is
toch echt de boom die het
meest wordt verkocht, een
fantastisch sterke boom”
aldus Frank. Tegenwoordig
zijn die ook zeer goed betaalbaar. De bomen zitten bij aankomst in een net. De bomen worden
uitgepakt zodat de klant goed kan zien wat hij
koopt. Nadat de klant de boom heeft uitgezocht, gaat de boom weer in het net. Desgewenst wordt de boom naar de auto gebracht.
Ook is het mogelijk om gelijk een gaatje in de
onderkant van de stam te laten boren zodat
de boom recht in de (speciale) standaard komt
te staan. Nieuw dit jaar is dat de boom direct
buiten kan worden afgerekend. Snel en handig!
“Naast echte kerstbomen is er ook nog volop
keus in kunstbomen. Die worden ook steeds
mooier, voller en zijn bijna niet van echt te
onderscheiden”, aldus Frank.

Paulien en Frank

OLIEBOLLENKRAAM
Naast de entree staat een oliebollenkraam. Als
u aankomt, ruikt u de geur van heerlijke verse
oliebollen. Alle dagen is de kraam geopend
behalve op maandag. Een leuke verrassing:
bij besteding van € 25,00 bij GroenRijk
de Wilskracht krijgt u een oliebol
gratis. Bij de kassa krijgt u een
tegoedbon (1 bon per klant)
om de oliebol buiten bij de
kraam af te halen.

ZONDAG OOK
GEOPEND
De kerstshow is al even geopend en vanaf 21 november
gaat de kerstboomverkoop van
start. Groenrijk de Wilskracht is 7 dagen
per week geopend met ruimere openingstijden,
ook op zondag. Gezellig met het gezin naar de
kerstshow en gelijk de boom uitzoeken. Eigenaar
Jaap de Baat en z’n team verwelkomen u graag!

VOORDEELDAGEN
“Om de drukte zoveel mogelijk te spreiden zijn
er van 18 tot en met 22 november voordeeldagen voor ‘vrienden van GroenRijk’. Op vertoon
van de klantenkaart ‘jouw Groen Kaart’ krijg je
20% korting op bijna het gehele assortiment
(vraag naar de voorwaarden in het tuincentrum).
Dat is natuurlijk echt top. Lekker inkopen doen
en flinke korting pakken”, zegt Paulien. “Er is
niet alleen veel keus in kerstartikelen, maar er
is ook volop keus in luxe sfeer-, en cadeauartikelen.”
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Donau 119 , 2491 BB Den Haag (Forepark)

Tel. (070) 327 45 01
Openingstijden december
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

17.00
18.00
18.00
20.00
20.00
20.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Flow2Grow geeft gratis Loopbaanontwikkeladvies in Nootdorp
Veel werknemers, flexwerkers, werkzoekenden en ZZP’ers zijn door de coronacrisis geraakt.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 1 december 2020 subsidie
beschikbaar om gratis loopbaanontwikkeladvies te krijgen. Een kans om jezelf verder te
ontwikkelen en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.
Helen Janssen van Flow2Grow is een ervaren,
gecertificeerde loopbaancoach in Nootdorp.
“Door corona maken mensen zich zorgen om
hun baan en inkomenszekerheid”, aldus Helen.
“Echter, het biedt ook kansen. Door nu na te
denken over je loopbaanmogelijkheden op de
arbeidsmarkt of om te scholen ben je beter
voorbereid op wat na de crisis komt. Ik help
graag ontdekken wat iemand nog meer kan en
wil en welke stappen daarvoor nodig zijn.”

Gratis loopbaanontwikkeladvies

Het advies van Flow2Grow bestaat uit 3
coachgesprekken van in totaal 5 uur en een
arbeidsmarktscan over je mogelijkheden op
de arbeidsmarkt. “Ik help mensen kijken naar
hun loopbaanmogelijkheden voor de toekomst
en geef inzicht in hun kwaliteiten, talenten en
drijfveren. Vervolgens maken we korte en lange
termijn acties, met tips voor (bij)scholing en
hulp bij solliciteren door een CV of LinkedIn
update of het schrijven van een motivatiebrief.”

Duurzame inzetbaarheid

Het is altijd belangrijk om te investeren in kennis en ontwikkeling. Voor jezelf, maar ook als
werkgever: “Werk verandert snel en banen
verdwijnen door technologische ontwikkelingen, digitalisering en verduurzaming. Door
continu te blijven leren en ontwikkelen heb je
grote invloed op de duurzame inzetbaarheid en
betrokkenheid van werknemers. Dit bevordert

Sfeerbeeld herfst Kortelandseweg

een positief resultaat, vermindert stress en
voorkomt ziekteverzuim.”

Meer informatie en aanmelden

Kijk op www.flow2grow.nl voor meer informatie
en om aan te melden. Meld je voor 1 december
2020 aan. Er is beperkte beschikbaarheid. De
subsidieaanvraag en administratie worden door
Flow2Grow verzorgd. 			

helen@flow2grow.nl

Jan de Vreede blijft
afval oppikken
De 83-jarige Nootdorp Jan de Vreede maakt dagelijks
z’n vaste rondje door het dorp of door de Dobbeplas.
Hij is lekker buiten, blijft in beweging en helpt Nootdorp wat schoner te maken. Jan maakt met plezier
z’n rondjes maar als het ook maar een beetje regent,
blijft Jan binnen. Hopelijk blijft Jan nog lang zijn
schoonmaakrondjes lopen. (MvdS)		

Beeld: JD
De bomen verkleuren snel in deze tijd van het jaar. Dat levert, zeker met een mooi zonnetje,
een prachtig beeld op van de Kortelandseweg.

Vleermuizen
mogelijke oorzaak
vertraging opknappen
Hazepad

Beeld: JD

Vorige maand meldden wij al dat het Hazepad, tot
grote ergernis van veel mensen, nog steeds blijft afgesloten. De kade moet worden verbreed, en daarvoor
moeten bomen worden gekapt. Mogelijk verblijven
er vleermuizen in die bomen, en dan mogen deze
bomen niet worden gekapt. “De komende tijd volgt
er nader onderzoek of er daadwerkelijk vleermuizen
huizen in de bomen”, meldt een woordvoerder van
Hoogheemraadschap van Delfland. (MvdS)
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Meekijken bij Scouting Nootdorp

Tekst en beeld: Scouting

Op bezoek bij De Explorers: zelfstandig actief

Scouting Nootdorp is een behoorlijk grote groep
met ruim 200 kinderen. Op vrijdagavond staat er
een oerwoud aan fietsen achter het gebouw. Een
van de grotere groepen zijn de Explorers die in hun
eigen lokaal verzameld zijn. Er zijn groepjes aan
het praten, een spelletje aan het spelen of wat voorbereidingen aan het doen. Explorers zijn meisjes
en jongens in de leeftijd van ongeveer 14-17 jaar
oud. Explorers hebben geen leiding meer, maar
begeleiding. Ze bedenken hun eigen programma
en kamp en dus gebeuren de prachtigste dingen.
In kleine groepjes organiseren zij activiteiten. Zo
hadden ze pas een bijeenkomst waarbij een pizza
belegd moest worden met ingrediënten die vooraf
‘gewonnen’ moesten worden met een spel. Dit gaf
nogal vreemde combinaties maar alles is geproefd
en het meeste was nog erg lekker ook.

Met de coronabeperkingen moeten er wat extra
regels in acht genomen worden, maar gelukkig heeft
de begeleiding iets voor de avond georganiseerd. Ze
gaan in groepjes het terrein op. In korte tijd hebben ze zich in het donker verschanst om voorbijkomende groepjes te verrassen. Ze moeten met vingerverf andere teams markeren op een opengeknipte
vuilniszak die iedereen voor de gelegenheid heeft
gekregen. Er zijn nog meer spelregels en in korte
tijd worden diverse Explorers gemarkeerd wat tot de
nodige gemoedelijke worstelingen leidt. Natuurlijk
grijpen de andere leden van de groepjes in zodat het
enthousiasme al snel toeneemt.

Kamp
De Explorers kijken uit naar het volgende kamp. Ze
slapen dan in kleine tentjes, koken alles zelf, lopen
hikes en bezoeken steden. Het afgelopen jaar was op
eigen terrein en wat beperkt in verband met corona.
Het jaar daarvoor zijn ze naar Denemarken geweest
waar ze Legoland bezochten en heel wat sterke verhalen zijn ontstaan. Ook de zeven man en vrouw aan
begeleiding is erg enthousiast. De groep van dit jaar
is bijzonder creatief en gezellig, dus ook zij hebben
veel plezier. Hopelijk komt er weer een leuk kamp
aan en kunnen ze nieuwe sterke verhalen opdoen
op een mooi terrein ergens in Europa….

Leon Pex laat u niet in de kou staan!
Het wordt kouder en de verwarming gaat weer aan. Fijn als uw CV ketel dan ook
goed werkt en goed is onderhouden. Leon, eigenaar van LPI (Leon Pex Installatietechniek) is al 22 jaar vakkundig installateur en werkt in Nootdorp en omgeving.

timmerman, elektricien en tegelzetter. Wij zijn een
leuk, vakkundig en betrouwbaar ‘team’ en dat werkt
prima.”

“Zo’n 22 jaar geleden ben ik gestart bij Elno Installatietechniek en heb al mijn vakdiploma’s gehaald en
13 jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen. “Goed
geschoold en up to date blijven dat is belangrijk”,

Natalie Eekhout, de partner van Leon, verzorgt
de boekhouding en administratie. Het maken van
afspraken en het bijhouden van de ketelhistorie is
bij Natalie in goede handen. Desgewenst neemt zij
contact op om de afspraak in te plannen zodat het
onderhoud van de ketel niet wordt vergeten. Voor
vaste klanten is er een storingsdienst. Bij acute problemen komt Leon ook in het weekend en ’s avonds
bij u langs. “Het is een mooi vak. Met flexibiliteit,
klantgericht en netjes werken blijven onze klanten
tevreden”, zegt Leon trots.			

aldus Leon. ”Deze maand volg ik een cursus voor de
zogenaamde ’Gasketelwet’. Deze wet regelt dat alleen
gekwalificeerde installateurs CV ketels mogen installeren en onderhouden. Het is voor de veiligheid in
huis, wordt gaslekkage voorkomen en is het de bedoeling dat
koolstofmonoxidevergiftigingen sterk worden verminderd.
De cursus wordt afgesloten met
een officieel examen.”

Nieuwe badkamer

Beeld (MvdS)
Leon, uw vakkunduge installateur
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Naast het onderhoud en installeren van CV Ketels en het
plaatsen van boilers, maakt
Leon ook compleet nieuwe badkamers en toiletten, renoveert
oude badkamers, legt vloerverwarming aan, doet leidingwerk en verhelpt lekkages. Leon
werkt alleen, maar voor klussen waarbij meer mankracht of
andere expertise nodig is, werkt
hij samen met een aantal vaste
collega ZZPers. “Ik heb een vast
netwerk om mij heen zoals een

Storingsdienst

Blokweg 7
2641 PT Pijnacker
015 257 53 66
info@leonpexinstallatietechniek.nl
www.leonpexinstallatietechniek.nl

Peter van Zee en Ruud de Ram
in actie voor mooie Kerst voor
arme ouderen in Litouwen
Peter reist al 12 jaar naar Litouwen om met Kerst voedselpakketten uit te delen
aan arme ouderen op het platteland in de omgeving van Rudiskus. Vorig jaar
reisde Ruud voor het eerst mee en was zeer onder de indruk van de armoede en
was vastbesloten dit jaar weer mee te gaan.

Beeld: Peter van Zee - Tekst: MvdS

Zelfgemaakt energiestation
Er is nog een ‘lichtpuntje’. De afgelopen maanden
heeft Peter thuis een energiestation met zonnepaneel
in elkaar gezet. Wim Brauns was in Nederland voor
een controle in het ziekenhuis en heeft het energiestation meegenomen naar Litouwen. Inmiddels is
het eerste energiestation neergezet en heeft een huis
op het platteland waar ouderen wonen stroom (12
volt). Deze ouderen van boven de 70 jaar konden

Peter en Ruud vorig jaar in Litouwen. Pure armoede
Peter en Ruud: “Vorig jaar hebben wij 55 pakketten
kunnen uitdelen op ‘t platteland waar pure armoede
heerst. Er is niks en de mensen hebben echt niets.”
Helaas gaat het dit jaar in verband met corona niet
lukken om af te reizen naar Litouwen. Maar…Peter
en Ruud zetten zich vanuit Nederland extra hard
in om ouderen een mooie Kerst te bezorgen. Uit
ervaring weten zij dat er voor € 30,00 een voedsel-

Wim Brauns met het engergiestation

pakket kan worden samengesteld waar de ouderen
een maand lang van kunnen eten. Zo’n voedselpakket is hard nodig in de vaak barre winter op
het platteland. “Wim Brauns, een van oorsprong
Nederlandse man van bijna 80 jaar die samen met
een pleegzoon Waldy al jaren in Litouwen woont,
gaat dit jaar de levensmiddelen kopen, de pakketten
maken en rondbrengen. De armen zijn echt niets
gewend, Wim probeert zeker doperwten, haring en
mayonaise in de pakketten te doen, dat is namelijk
een echt ‘Kerstmenu’ op het platteland”, aldus Peter.

nooit worden aangesloten op stroomnet en zaten
’s avonds bij een kaarsje. Voor het eerst hebben zij nu
een lamp. Peter gaat nog meer van deze energiestations maken om nog meer huizen op het platteland
in Litouwen te voorzien van stroom. Hoe mooi is
dat! Peter probeert de energiestations nog iets meer
te ontwikkelen zodat er in de toekomst misschien
ook een koelkastje kan worden aangesloten. Peter
en Ruud steken veel tijd en energie in het helpen van
de ouderen in Litouwen. U kunt ook helpen door
een bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL72 INGB0004736495 t.n.v. Th. J. P. van Zee onder
vermelding van ‘Kerstactie 2020 Litouwen’. “Iedere
euro die wordt overgemaakt, wordt besteed aan het
voedselpakket of energiestation”, zeggen Peter en
Ruud trots.				

Kringels
Een positieve houding
Het was 1965 en ik bewoonde een krappe
Utrechtse kamer. Mijn studie vlotte maar matig.
De zorgen vlogen me steeds vaker naar de keel.
Net op tijd diende zich een alcoholvrije oplossing
aan. Gratis en gezond.
Hoe en waarom ik het boekje had aangeschaft
weet ik niet meer, maar op mijn armzalige boekenplankje stond een werkje van een zekere
Rama Polderman. In die tijd alleen binnen een
kleine groep volgelingen bekend, intussen alom
geëerd als de man die ons land de weg naar de in
coronatijd zo gewaardeerde Yogamat heeft gewezen. Hij vestigde zich in 1952 als arts in Bilthoven,
nadat hij in Japanse gevangenschap de eerste
stappen in de geneeskunde had gezet, met een
Yoga-meester in contact was gekomen en van
een andere gevangene goochelles had gekregen.
In 1964 werd hij in Barcelona wereldkampioen.
Helderziende was hij eveneens. Geen doorsneegeneesheer.
Het boekje bleek een eye-opener. Yoga zou me uit
het dal halen. Zo las ik: Willen wij van ons lichaam
verwachten dat het goed werkt, dan moeten wij
het ook goed onderhouden. We moeten het leren
beheersen, en we moeten een positieve houding
in het leven gaan innemen. Dit laatste zou uiteindelijk een basis kunnen zijn voor een wereldvrede.
Ik besloot mijn nieuwe leidsman te volgen en
begon ijverig aan ademhalingsoefeningen en
aan positieve houdingen, te weten standjes met
exotische namen waarvan ze bij de ochtendgymnastiek op de radio nog nooit hadden gehoord.
Met name de kopschouderstand (Sarvangasana)
ging me goed af. Over het hoofd doordraaien naar
de Halasana was wat lastiger maar dat had alles
te maken met de afmetingen van mijn kamer. Allemaal natuurlijk kinderspel. Het ging volgens mij
om de Sirshasana, de kopstand.
Na veel geklungel stond ik op een zeker moment
tegen de kastdeur op mijn kop. Eindelijk vers bloed
in het brein. Maar echt stevig stond ik niet. Sterker nog, binnen enkele tellen raakte ik uit balans
en viel zijdelings om. De ravage was enorm. Met
name aan mijn nekwervels.
En nu? Ja-knikken lukt nog
wel, nee-zeggen vind ik
moeilijk. Als ik getest word,
is het steevast positief.
Knuffel

WIJ HEBBEN DRINGEND
VERSTERKING NODIG!
Geopend woensdag en
loten!
g es
jdelijk
Ti
zaterdag
09.30
- 16.00 uur
Goederen aanleveren?
- Dinsdag van 09.30 tot 15.00 uur

Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68

- Woensdag- en zaterdagochtend
tussen 09.30 en 11.30 uur

De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp
Voor meer informatie kijk op: www.wisselbeker.nl
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ZONDER ZORGEN
MIJN OUDERS
KNUFFELEN.
DAAR DOE
IK HET VOOR.
Elsemiek, verpleegkundige

HOU
AFSTAND
BIJ KLACHTEN: BLIJF THUIS & LAAT JE TESTEN

Noitdorpsche Historïen

Door Ruben Molenaar

Column

Warme groeten uit Spanje
De Goede Sint zit gebogen over zijn bureau, in de weer met zijn voorbereidingen
voor december. Het loopt allemaal iets anders dan normaal. De schimmel nog op
stal, de pieten met betaald verlof en zakken vol strooigoed naar de lokale voedselbank. Negatief reisadvies voor die lage landen. Oude Nikolaas zit echter niet
bij de pakjes neer: driftig schrijft hij bedankbriefjes, dúizenden, voor al die ijverige PostNL-medewerkers en hulpsinten en -pieten. “Goed,” mompelt hij,
de volgende stapel briefjes erbij pakkend, “en dan gaan deze naar… Nootdorp.
Ach, Nootdorp…” De goedheiligman leunt achterover in zijn stoel en laat zijn
gedachten afdwalen naar herinneringen van dat toch o zo fijne dorpje.
De gulheid zelve

Sint bij het oude gemeentehuis
De daken, die waren immer een catastrofe. Wat is
het toch met die maffe Nederlanders en hun puntige
daken? In Spanje kan men zo een dozijn pieten op
één dak kwijt, dat gaat lekker snel. Minimale blessures ook. Nootdorp is echter een typisch Nederlands
dorp. Sta je dan met je paard te balanceren op de
dakpannetjes terwijl Piet de kap van de schoorsteen
demonteert, hoort een van die koters hoefgekletter
en rent-ie naar buiten om te kijken. Dan moet je je
toch vlug schaars kunnen maken, en het helpt daarin
helemaal niets dat het dak schuin afloopt. Al moet
de Sint toch bekennen, de hoogst gespecialiseerde
dressuurtraining met zijn paard is nog steeds een van
zijn favoriete herinneringen. En de pieten vinden het
fantastisch om te zien: zodra ze de voordeur onder
hen open horen zwaaien, kijken ze direct naar de Sint,
die als een bliksemschicht van zijn paard af springt
en zich plat tegen de achterzijde van het dak werpt
– perfect synchroon met zijn knol. ‘De Nootlanding’,
noemen ze het. Alleen daar nodig. De Sint gniffelt.

Zijn fijnste herinneringen aan het dorp zijn toch
altijd die van de inwoners die elkaar iets geven. Van
surprises tot gedichtjes, en zelfs huisbezoeken in
Sint- en Pietkostuum. Als de Sint ergens spijt van
heeft, dan is het dat hij nooit genoeg tijd heeft om
bij iedereen persoonlijk op bezoek te komen. Maar
het verwarmt zijn hart nog steeds om terug te denken aan dat kleine dorp in dat kleine land, waar de
mensen hem graag een handje helpen. Door strooigoed uit te delen, op bezoek te gaan bij gezinnen,
scholen, bij mensen die het even moeilijk hebben.
Door cadeaus te kopen of te maken voor mensen die
er zelf het geld niet voor hebben. Door te luisteren
naar kinderen, en ze niet de les te lezen maar ze actief
te laten zien hoe je er voor een ander kunt zijn. Dat
goede voorbeeld geven. De Sint is een bescheiden
man, maar hij hoopt stiekem dat hij daar toch iets
mee te maken heeft gehad, zo door de jaren heen.
Dat hij toch een beetje deel mag uitmaken van die
Noitdorpsche Historiën.			

Vanaf nu pak ik het écht
anders aan…
De eerste toetsweken hebben weer plaatsgevonden en de resultaten stromen binnen. Misschien
ben je te laat begonnen en heb je veel stress
ervaren, misschien zijn je cijfers niet zoals je had
gehoopt. Je neemt jezelf voor: vanaf nu ga ik het
écht anders aanpakken.
Maar… waar begin je dan mee? Je weet best dat
je goed moet plannen en op tijd moet beginnen met
leren, dat hoeven wij je niet nog een keer te vertellen. Onze tip om je leertijd zo goed mogelijk te
benutten: denk eens aan een tomaat!
De Pomodoro Methode-techniek is een manier om
productiever te zijn. Zo heb je je goed voorbereid
voor je toets én houd je tijd over om te chillen! Je
doet dat als volgt:
-	Bepaal hoe veel tijd je hebt om te leren en verdeel deze leertijd in blokken van werktijd en
pauze. Je kunt bijvoorbeeld denken aan blokken
van 20 minuten leren en 5 minuten pauze.
-	Verdeel je leerstof in diezelfde blokken. Bijvoorbeeld paragraaf 1 samenvatten in het eerste
blok of een alinea schrijven in het tweede blok.
Zorg dat je taak haalbaar en duidelijk is.
-	Als je blokkenschema af is, kun je beginnen met
leren! Zet een timer op de afgesproken tijd en
ga aan de slag. Let op: zet je een timer op je
telefoon? Zet je telefoon dan op vliegtuigstand
en leg hem aan de andere kant van de kamer,
zo kun je niet afgeleid worden!
-	Ook voor de pauzes zet je een wekker. In de
pauze vliegt de tijd en kun je makkelijk verleid
worden om nét iets langer door te gaan… Dit
willen we voorkomen. Als de timer gaat, weet
je dat je weer aan de slag moet!
-	Sla geen pauzes over, zelfs niet als je lekker aan
het werk bent! Je brein heeft pauzes nodig om
te herstellen, zo zorg je dat je informatie blijft
opnemen.
Veel succes met de nieuwe start namens het hele
BijDeHand Begeleiding team!

Undercover
Nootdorp blinkt eveneens al jaren uit in Pietenpotentieel. Ieder jaar krijgt de Sint een uitgebreid rapport
van alle basisscholen, en nergens anders behalen de
kinderen zulke hoge scores voor hun Pietendiploma.
Sterker nog, hij vond de scores zo ongeloofwaardig
dat hij toch echt eens zelf polshoogte moest komen
nemen. Incognito was hij naar RKDEO afgereisd,
in een neon trainingspak met een fluitje om zijn
nek en een pet in plaats van een mijter, zonnebril
op. Uitwisselingsgymleraar uit de Balkan, waar ze
hun baard niet scheren vanwege religieuze redenen.
Aandachtig had hij de les gevolgd: het klauteren,
de handstand, de macarena – kinderen die over de
dwarsbalk vlogen en houten klinkers in manden
wierpen van meters afstand. Toen had er iets geklikt
in zijn hoofd. Direct aantekeningen gemaakt, zo’n
dwarsbalk zou de Sint in Spanje bestellen en sindsdien had hij nooit meer moeite met de daken.

NU

Anna en Melissa

Sinterklaasbijeenkomst op het dorpsplein

BijDeHand Begeleiding
Dorpsstraat 60-62
2631 CV NOOTDORP
06-28616741
www.bijdehandbegeleiding.nl

Aankomst met paard en wagen
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NIEUWS
Stilte op de voetbalvelden?
Eigenlijk zouden de sportcomplexen tegenwoordig een oase van rust moeten zijn. Na het weekeinde van 11 oktober is er
namelijk niet meer in competitieverband gevoetbald en is het wachten op betere tijden. De amateurcompetities in alle sporten liggen stil. En toch is er regelmatig volop bedrijvigheid op de velden van RKDEO.
Tekst: Dick den Hollander

				

Beeld: Sander de Hollander

Michiel Bas

Volop activiteit op zaterdag!
Zoals in de aanhef al genoemd: je zou verwachten
dat het in het weekeinde rustig is op de velden
van RKDEO. Niets is echter minder waar. Terwijl
doordeweeks de trainingen van de jeugd gewoon
doorgang vinden, wordt er ook op zaterdag volop
gespeeld. Michiel Bas praat ons bij: “Onderlinge
wedstrijden zijn toegestaan, dus die mogelijkheid
bieden we op de zaterdagen aan. Als jeugdteams
onderling een wedstrijd willen spelen, kunnen ze
contact met mij opnemen. Ik regel dan het programma van die dag, zorg dat er een veld en reserveshirts beschikbaar zijn en vraag een scheidsrech-
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ter, als dat nodig is. Zeker vanaf de herfstvakantie
wordt daar steeds meer gebruik van gemaakt. Ja,
het wordt zeker op prijs gesteld. Het enthousiasme
en plezier bij veel teams is erg groot. Hier en daar
wordt de motivatie om alleen maar te kunnen trainen wat minder en dan is het fijn als er op zaterdag
toch gevoetbald kan worden. We beginnen rond
een uur of negen, proberen de velden zoveel mogelijk afwisselend te gebruiken en gaan tot een uur of
twee ’s middags door.”

Maatregelen nageleefd
“We leven de maatregelen zo stipt mogelijk na”,

vervolgt Michiel, die zo’n beetje de hele zaterdag in
touw is om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
“Ouders mogen niet de velden op, de kleedkamers
en het clubgebouw zijn gesloten en alleen de toiletten in de gang van de kleedkamers zijn geopend.
Ja hoor, er is echt nog wel ruimte voor meer onderlinge wedstrijden. En wat mij betreft blijven we dit
organiseren, totdat er weer wat meer mogelijk is.”
Toevallig weet Michiel ook hoe de seniorenselecties
zichzelf bezighouden. “Er is door zowel de mannen als vrouwen getraind in viertallen en dat zijn
inmiddels tweetallen geworden. Dat is nog steeds
toegestaan.”

KNVB plannen

Over voetbal gesproken..

En of er binnenkort weer wat meer mogelijk is, zal
waarschijnlijk half december duidelijk worden. De
KNVB publiceerde enige tijd geleden al een aantal
opties wat betreft het hervatten van de competities
in het amateurvoetbal. Vooralsnog was de optie
waarbij de competities in het weekeinde van 16
en 17 januari 2021 weer van start gaan, de meest
aantrekkelijke. In dat geval kunnen de competities
worden uitgespeeld. Het seizoen loopt dan door tot
in juni en er worden geen nacompetities gespeeld.
De promotie- en degradatieregelingen moeten, als
het inderdaad zover komt, daarop worden aangepast. Over enkele weken zal duidelijk worden in
hoeverre dit plan inderdaad haalbaar is.

Op 9 oktober verscheen bij uitgeverij GiST de
verhalenbundel ‘Over voetbal gesproken’ van de
bij RKDEO welbekende Theo Uphus. Theo en
zijn broer Cor voetbalden jarenlang bij RKDEO
en deden daarnaast ook tal van vrijwilligerswerkzaamheden. Zo zat Cor in de organisatie van de
sportmarathons, die vanaf 1984 elke vijf jaar bij een
jubileum van RKDEO werden en worden gehouden.
Theo vertelt in zijn verhalenbundel over zijn voetbalreizen en zijn bezoekjes aan wedstrijden in de
top van het amateurvoetbal. Natuurlijk komen ook
zijn ‘avonturen’ bij RKDEO regelmatig aan bod: het
nevenelftal, Barry Hulshoff in een RKDEO-shirt,
RKDEO 10 naar Parijs en meer. Wie googelt op
‘Over voetbal gesproken’ komt bijna vanzelf in
de gelegenheid het boek te bestellen. Via uppie@
casema.nl kunnen belangstellenden ook zelf met
Theo in contact komen en bovendien is het boek
bij Bruna in de Parade te verkrijgen.

Jan Janssen overleden
Op 22 oktober overleed erelid Jan Janssen op
83-jarige leeftijd. Jan is jarenlang betrokken
geweest bij het wel en wee van de RKDEOjeugd. Als leider, jeugdvoorzitter en zeker niet
in de laatste plaats kampleider. Bij de jaarlijkse
NKS-sportkampen speelde Jan een belangrijke
rol als organisator. Jan was bovendien grondlegger van de Oud Papier Actie en was tot voor
kort nog als vrijwilliger in de maandagochtend
ploeg actief. RKDEO is Jan veel dank verschuldigd. De vereniging wenst zijn vrouw Anneke,
zijn dochters, schoonzonen, kleinkinderen en
verdere familie heel veel sterkte.

Wendy Rietveld trainer vrouwen

En tot slot..
Laten we met een mooi bericht afsluiten. De mannen van RKDEO 1 zijn namelijk al sinds zondag 11
oktober koploper in de tweede klasse C. En zoals
het er nu voor staat, blijft die situatie in ieder geval
tot zondag 17 januari volgend jaar onveranderd. De
laatste keer dat RKDEO drie maanden lang op de
bovenste plaats stond, kon er een kampioenschap
worden gevierd!

Wesley Epskamp trainer heren-1

Grote Club Actie
Ondanks de coronacrisis gaat de Grote Club Actie
dit jaar gewoon door. Juist in deze tijd is de financiële ondersteuning via deze loterij voor tal van
verenigingen onmisbaar. Bij RKDEO is de jeugd van
Onder 12 en Onder 13 ingeschakeld om de loten
aan de man of vrouw te brengen. Daar bovenop is
er, net als bij de RKDEO-jeugdloterij in mei en juni
van dit jaar, de mogelijkheid om de loten digitaal te
bestellen. Meer informatie is te vinden op de website van RKDEO. Daar staat vermeld via welk telefoonnummer en emailadres de loten te verkrijgen
zijn. Van elk lot is de opbrengst voor de vereniging
€ 2,40. Ook voor RKDEO is deze ondersteuning
meer dan welkom!

Richard de Koning trainer JO19-1
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Vr 13 november 20:00 uu
C������: M������ ��� R�����
17,50 euro incl. drankje

Za 14 november 14:00 en 20:00 uur
T������: G����� �� K������ �� �� B�������� (3+)
12,50 euro incl. drankje

Vr 20 november 20:00 uur
C������: P����� J���� - L���� L�����
17,50 euro incl. drankje

Wo 25 november 15:00 uur
K������������: H�� A���������� - (4+)
12,50 euro incl. drankje

Vr 27 november 20:00 uur
C������: A��������� S�������� C������ F�������
12,50 euro incl. drankje

Vr 11 december 20:00 uur

POST JOUW BLACK
FRIDAY AANKOOP!

C������: J���� S�������� - H��� �� Z����
17,50 euro incl. drankje

Za 12 december 20:00 uur

WE VERLOTEN 20 WAARDEBONNEN T.W.V. €50,- !

C������: N���� �� A����� - T����!
17,50 euro incl. drankje

TAG @paradenootdorp & de
desbetreffende winkel en WIN!

Za 13 december 14:00 uur

TIP!: Toon de Parade Nootdorp app voor meer kans

M�����: J��������� S�������� - M����� ��� 1920-1950
17,50 euro incl. drankje

Vr 18 december 20:00 uur

SH O PP IN G BAG !
E
D
RA
PA
E
D
K
O
O
SC O O R

C������: J����� ��� K���� - T�� H��� �� ���� V�����
17,50 euro incl. drankje

Za 19 december 20:00 uur

winkelcentrumparade

C������: R��� C. V������� � H���� G��������
17,50 euro incl. drankje

paradenootdorp
www.parade-nootdorp.nl

Dorpsstraat 7, 2631 CR Nootdorp 015 310 5251 www.culturaenzo.nl
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Kindcentrum Regenboog compleet
Met de opening van het Kinderdagverblijf Klauterbeer van SkippyPePijN
op donderdag 29 oktober is Kindcentrum Regenboog compleet. Helemaal
coronaproof werd de openingshandeling verricht door een aantal kinderen van
de opvang en wethouder Peter Hennevanger.
Tekst en beeld: JD
Door fruit aan te raken lieten zij de computer een
zin afspelen die juf Lian van het XperiO Ontdeklab van Octant via het programma MakeyMakey
had geprogrammeerd. Een voorbeeld van hoe het
Kindcentrum kinderen wil laten kennismaken met
21ste eeuwse vaardigheden. Jiska Westen, pedagogisch coach en beleidsmedewerker van Skippy
PePijN en vervangster van vestigingsmanager
Jiska Hartkamp: “We werken vanuit een gezonde
kinderopvang in een huiselijke sfeer, waarbij een
goede start met voeding belangrijk is, evenals het
natuurlijk buitenspelen en bewegen voor een vitale
levensstijl.”

Toekomst
Een hechte samenwerking tussen kinderdagverblijf
en basisschool is de basis om kinderen een veilige,
leerzame en bekende leeromgeving te bieden. Patrick
Kort-Spoelman, directeur van Kindcentrum Regenboog: “De komende drie jaar kunnen we gezamenlijk
toewerken naar onze nieuwbouw en alle ervaringen
meenemen. Samen bereik je meer!” Het perenboompje
dat wethouder Peter Hennevanger samen met Patrick
Kort-Spoelman op het schoolplein plantte, symbool voor
de groei die het kindcentrum doormaakt, zal over drie
jaar meeverhuizen naar het nieuwe gebouw in het Hart
van Nootdorp aan de Koningin Julianastraat.

Het perenboompje wordt geplant.

De bouw van het Verkeerstorenhuis verloopt voorspoedig

Beeld: JD

Aan de Verkeerstorenlaan in de wijk Crayenburch komt een nieuw huis voor mensen
met dementie. Midden in de wijk en toch met een grote tuin, naast de oude verkeerstoren
Ypenburg. Omringt door water en op steenworp afstand van winkelcentrum Ypenburg.
Op deze historische plek van het voormalige vliegveld komt nu een modern woonhuis
voor 22 bewoners met dementie. Bewoners krijgen 24-uurs zorg, verse maaltijden bereid
door een eigen kok, activiteiten door geschoolde activiteiten begeleiders en professionele
zorg van verzorgenden en verpleegkundigen!
‘Dagelijks Leven’ biedt mensen met geheugenverlies zorg op maat 24 uur per dag. Daarbij
wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. (MvdS)

Autobedrijf Steeneveld vakkundig en servicegericht
Ooit ontmoetten Dirk en Georgette Steeneveld elkaar bij Autobedrijf Nootenboom.
Dirk werkte daar als monteur en Georgette deed daar de administratie. Samen zijn
zij bijna 21 jaar geleden aan de Molenweg autobedrijf Steeneveld gestart.
In de garage zijn de collega’s druk in de weer met reparaties en onderhoud. “Het zijn echt vakmensen”, zegt
Dirk. Wij beschikken over hoogwaardige meet-, test- en
afstelapparatuur en voeren uw onderhoud, APK, reparaties en andere werkzaamheden zeer vakkundig uit.
Auto’s zijn steeds vaker helemaal elektrisch of hybride
en dat vraagt andere kennis. Voor onze eigen veiligheid, de kennis up to date te houden en het opdoen
van nieuwe vakkennis, gaan we een aantal dagen per
jaar op cursus. “Zelf heb ik vorige week mijn APK-be-

voegdheid weer verlengd, het was een leerzame dag bij
Innovam in Nieuwegein”, vertelt Dirk.

Verkoop
Autobedrijf Steeneveld is zeker een begrip in Nootdorp en in de omgeving. Dirk regelt en plant alle
werkzaamheden in de garage en Georgette doet thuis
de boekhouding en administratie. Dirk: “Het loopt
op rolletjes en onze klanten zijn tevreden. Wij zijn
servicegericht, leveren goed en vakkundig werk

af en dat waarderen onze klanten. Moet er bij een
reparatie een onderdeel worden besteld, duurt een
reparatie iets langer, of lopen wij tegen iets onverwachts aan, dan nemen wij direct contact op. Zo
weet de klant altijd precies waar hij aan toe is. Wij
zijn Ford-specialist maar hebben ook zeker ervaring
met de meeste andere merken. En zoekt u een auto,
nieuw of gebruikt, dan helpen wij u ook graag. Onze
verkoopadviseur Joop Cramer kan een auto voor u
zoeken maar uiteraard kunt u ook op de website een
overzicht vinden van het actuele aanbod occasions.”

Collega gezocht
“Ons gezellige en vakkundige team kan worden uitgebreid. Wij zijn op zoek naar een 1e autotechnicus bij
voorkeur met APK bevoegdheid. Wil jij werken in een
klein en gezellig team? Neem dan contact met ons op.
Leeftijd maakt niet echt uit, het gaat erom dat je enthousiast bent en zelfstandig kunt werken”, vertelt Dirk.

Gratis wintercheck

Team Steeneveld van links naar rechts: Dirk en Georgette Steeneveld, Joop Cramer en Leon van Veldhuizen

“Normaal gesproken doen wij op een zaterdagmorgen in november de gratis wintercheck”, zegt Dirk.
“De accu bekijken, oliepeil checken en ruitenwisservloeistof controleren….Nu door de coronamaatregelen gaat deze specifieke zaterdagmorgen niet
door. Maar natuurlijk kunnen klanten gewoon bellen en doen wij de gratis wintercheck. Die service
houden wij erin!”		

Molenweg 28 - 2631 AC Nootdorp - info@autobedrijfsteeneveld.nl - T. 015 - 310 66 30
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PWN neemt afscheid van
ambtsdragers
De Protestantse Wijkgemeente Nootdorp heeft zondag 1 november in de
Dorpskerk afscheid genomen van een groot aantal ‘ambtsdragers’.
Door de coronamaatregelen konden er weinig mensen bij zijn. Ook de ‘afscheidsreceptie’ op het plein
bij Nové was dientengevolge sober. Arie de Jong blijft
wel actief als pastoraal ouderling bij gewone en bijzondere kerkdiensten, maar zal niet meer deelnemen
aan kerkenraadsvergaderingen. Gerhard Ockeloen

was acht jaar ouderling en zeven jaar voorzitter van
de kerkenraad en nam afscheid.
Ook jeugdouderling Lucas van der Steen heeft zijn
taak neergelegd, evenals Joke van Rijkom als diaken. Dick Westmaas stopt na als kerkrentmeester,

Marieke Wapenaar en echtgenoot Koen verhuizen naar
Meppel. Op de foto staat ook dochter Hannah.
maar blijft actief bij het beheer van Nové en de
begraafplaats. Leen Lamens heeft ruim 20 jaar de
ledenadministratie verzorgd. Nel van den IJssel heeft
jarenlang meegeholpen het jaarrooster te maken en
informatie door te geven aan gastpredikanten. Ook
Marieke Wapenaar nam afscheid. Met haar muzikale gaven werkte ze jarenlang met jong en oud in
de kerkgemeente. Einde november verhuist ze met
echtgenoot Koen naar Meppel. (RL) 		
De ‘afscheidsreceptie’ was buiten op het Nové-plein.

Leden Nootdorpse
Hofbadtoren nadert
EHBO vereniging
hoogste punt
volgen online herhaallessen

Foto: Ron Labordus

“Ook bij onze EHBO vereniging is door corona veel anders” vertelt
hoofdinstructeur Ruud de Ram. “Er zijn geen evenementen, dus wij
verlenen geen assistentie. Maar het is zeker belangrijk de kennis
up-to-date te houden en een geldig diploma te behouden, daarom
moeten de leden jaarlijks een aantal herhaallessen volgen.
“Wij hebben er voor gekozen onze leden, ongeveer 70 dames en heren, dit jaar
on-line de herhaallessen te laten volgen. Via e-learning moesten 18 modules
worden doorlopen en uiteindelijk moest een examen worden gemaakt. Fijn dat
de kennis zo weer is opgefrist bij onze leden. De echte reanimatietraining op de
poppen is door de verscherpte maatregelen voorlopig uitgesteld.” (MvdS)

Foto: Ron Labordus
De nieuwe woontoren is bijna klaar. De weerspiegeling vanaf de Veenweg laat zien dat
de Nootdorpse skyline flink aan het veranderen is.
Maar liefst 19 verdiepingen hoog moet de Hofbadtoren worden die op de grens
van Nootdorp en Ypenburg in opdracht van woningcorporatie Staedion wordt
gebouwd. Op de locatie naast het zwembad is de toren deel van een U-vorming
complex met in totaal 162 sociale en duurzame huurwoningen in verschillende
prijsklassen. De bouw startte ruim een jaar geleden en moet in het voorjaar
van 2021 gereed zijn. (RL)					
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Eindejaarsactie
Luxe

•
•
•
•

Actie geldt vanaf 9 november 2020 t/m 31 december
ember 2020.
Actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.
Industrieweg 19
19-21
21 Nootdorp www.bendabouw.nl
015-7370524 info@bendabouw.nl
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Duidelijkheid Bibliotheek Oostland

Week van de Mantelzorg
en theaters
Zijn de vestigingen van Bibliotheek Oostland nu dicht of open? De vestigingen
blijven tot waarschijnlijk 19 november dicht, maar er mogen besloten activiteiten voor de doelgroep kwetsbare mensen georganiseerd worden, natuurlijk in
overleg. Er vinden taalbijeenkomsten plaats, zowel digitaal als in de vestigingen.
De gereserveerde boeken worden aan huis bezorgd, 1 x per week, op vrijdag. De
theaters ’t Web en CulturA & Zo zijn dicht. De Week van de Mantelzorg in Pijnacker-Nootdorp gaat in afgeslankte vorm door.

BRUG OPGEKNAPT
Op bedrijventerrein Oost Ambacht is de
fietsburg opgeknapt.
De brug wordt door aardig wat fietsers dagelijks
gebruikt. Het was een dagje om fietsen maar de brug
is weer veilig en ziet er weer netjes uit.		

Het laatste nieuws van de regering biedt meer bewegingsvrijheid voor de vestigingen van Bibliotheek Oostland, maar
alles gaat natuurlijk in nauw overleg met de medewerkers
van de bibliotheek, want de vestigingen blijven generiek
gesloten. Bel dus voor de mogelijkheden naar één van de
vestigingen.(www.bibliotheekoostland.nl)
Week van de Mantelzorg
De Week van de Mantelzorg gaat in afgeslankte vorm plaatsvinden. De High Tea en het Healthy Happy Hour gaan door,
maar de lekkernijen worden òf aan huis bezorgd of kunnen
afgehaald worden. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd.
Meer informatie? Kijk op www.sbjsamensterk.nl of www.
swop.nl/mantelzorg

Theaterbezoek
De theaters ’t Web (Bleiswijk) en CulturA & Zo (Nootdorp) blijven de gehele twee weken gesloten. Het wordt
afwachten of de theaters na deze periode weer mondjesmaat publiek mogen toelaten. Ook hierover vindt
correspondentie plaats met de bezoekers. Check de relevante websites voor actuele informatie.

In de wijk Achter het Raadhuis is het riet in de
slootkanten gemaaid. Grote hopen riet lagen
klaar om te worden opgehaald. De 8-jarige Ise
en 5-jarige Senn van de Ven vonden het leuk om
op de grote hopen riet te spelen. 		

START BLACK FRIDAY
van 20 november tot en met 4 december

TOT 40% KORTING
€3,50 KORTING
(MINIMALE BESTEDING €10,-)

€7,50 KORTING
(MINIMALE BESTEDING €20,-)

€20,- KORTING
(MINIMALE BESTEDING €50,-)

Bel of mail, dan zetten wij uw bestelling klaar.

015 310 72 27 - info@apotheeknootdorp.nl
En ontvang een gratis product!
(zolang de voorraad strekt)

A POTHEEK N OOTDORP
Kerkweg 19 - 2631 CB Nootdorp
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LEREN WIJ HET NOOIT....
Het blijft moeilijk afval op de juiste manier aan te bieden en bij het juiste afvalstation in te leveren. Op het parkeerterrein bij SV Nootdorp gebeurt het helaas
vaak dat afval wordt gedumpt.					

Column

Jong in Nootdorp

10-jarige Ashley plaatst zich voor
voorrondes EK Twirl
Complexe acrobatische oefeningen met een baton, flitsende glitterpakjes en
heel wat uurtjes trainen. Dat is twirlen in een notendop. De Nootdorpse Ashley
Hagenaar (10) heeft zich onlangs geplaatst voor de voorrondes van de Europese
Kampioenschappen Twirl in de leeftijdscategorie Preteen.
Tekst: Elise Mooijman - Beeld:privé Ashley

“Eigenlijk is twirlen een soort van dansen maar dan
net anders”, lacht Ashley. “Je danst met een baton.
Dat is een ijzeren stok.” De Nootdorpse traint al sinds
ze zes jaar oud is bij Twirlteam Surprise in Pijnacker.
“Het lijkt ook een beetje op ritmisch gymnastiek”,
vult Lindsey Groenendijk (25), trainster van Ashley,
aan. “Altijd kan je je zelf uitdagen door weer een
stapje moeilijker te gaan. Zeker als je zo gemotiveerd
bent als Ashley.”

muziekje en een thema. Echt een show. Bij Strutting
gaat het om lenigheid. Denk aan spagaatsprongen en
kicks.” Ashley vult aan: “Mijn favoriete oefeningen
zijn de Driespin en de Illusion. Bij een Driespin gooi
je je baton om hoog en dan doe je drie rondjes. Hoe
leg ik een Illusion uit Lindsey?” Lindsey: “Bij een
Illusion gooi je je baton omhoog en tegelijkertijd
draai je een soort van over de kop. Maar één been
blijft op de grond. Je creëert dus een illusie.”

Felgeel met panterprint
Ondanks dat het nog niet zeker is wanneer de eerste
voorronde van het EK Twirl plaatsvindt, zijn Ashley
en trainster Lindsey al druk bezig met het ontwerpen
van Ashleys wedstrijdkleding. Gevraagd naar wat ze
het allerleukste vindt aan twirlen zegt Ashley zonder
twijfel “de pakjes!”. Ashley: “Nu zijn we bezig met
een pak voor Strutting. Die wordt mintgroen met
zilveren steentjes. Mijn Danspak is zwart met zilveren steentjes. En mijn pakje voor 1 Baton is felgeel
met panterprint. Ik bepaal samen met Lindsey hoe
ze eruitzien. En met Lindseys moeder. Zij maakt de
pakjes.” Lindsey: “Nu duimen dat de voorrondes
snel kunnen beginnen!” 			

Digitale kwalificatie
Gemotiveerd, dat is Ashley zeker. De 10-jarige traint
gemiddeld zes uur per week in de sporthal. En hard
werken loont: Ashley heeft zich namelijk geplaatst
voor de voorrondes van de Europese Kampioenschappen Twirl. Helaas heeft het coronavirus roet in
het eten gegooid, waardoor de eerste ronde - welke
in november plaats zou vinden - is uitgesteld tot een
nog nader te bepalen datum. Lindsey: “Dit seizoen
hebben we door corona nog geen enkele wedstrijd
kunnen draaien. Normaal behaal je het hele jaar
door punten. Voor de voorrondes van het EK konden we dit jaar filmpjes insturen. Ashleys inzending
is geselecteerd en dus mag ze deelnemen aan de
voorrondes.”

Drie onderdelen
Op de voorrondes van het EK komt Ashley in actie
op drie onderdelen: 1 Baton, Dans en Strutting.
Lindsey: Bij 1 Baton laat Ashley alle twirltechnieken
die ze kan achter elkaar zien op muziek. Techniek
is hierbij belangrijk. Dans spreekt voor zich: leuk
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Surprise
Middagenlang ijverig knutselen heeft zijn vruchten
afgeworpen en ik loop trots de klas in. Wat mijn surprise precies moet voorstellen is nog niet zichtbaar door
het pakpapier wat eromheen gewikkeld zit en zal pas
morgen worden onthuld, maar een ding is zeker: Ook dit
jaar is het me weer gelukt om een surprise de klas in te
sjouwen, die amper door de deurpost past.
Het moment dat Sinterklaas het land intreedt, geldt bij
ons thuis als een startsein om de knutselspullen uit de
kast te trekken. Onze keuken lijkt een soort professionele werkplaats met mijn moeder als productieleider.
Meegetrokken in haar enthousiasme en perfectionisme
worden er ware kunstwerken geproduceerd. Het blijft
niet bij wat oude kranten en behangselplak, maar ook
spuitbussen met verf, gigantische kartonnen platen en
purschuim worden ingezet om het reusachtige ijsje of
de levensechte hond te perfectioneren.
Toen ik en later ook mijn broertje en zusje niet langer
meer op de basisschool zaten, hielden de knutselprojecten aan de keukentafel in de decembermaand op.
Er is nu eenmaal geen puber op de middelbare school,
die staat te springen om middagen te papier-marchéen.
Liever deed je een dobbelspel met je klas om te strijden
voor de prullaria, die iedereen voor een paar euro bij
de Action had gekocht. Voortaan werd het knutselen
voortgezet op onze slaapkamers om met het gezin surprises voor elkaar te maken.
Nu ik helemaal op mezelf was aangewezen en niet
langer meer kon leunen op het creatief vermogen van
mijn moeder werd het ineens een hele opgave om iets
moois te maken. Mijn kamer was in de weken voor pakjesavond verboden terrein voor de rest van de familie
en het is maar goed dat ze de ravage niet konden zien,
want de vloer van mijn kamer lag altijd bezaaid met
papiersnippers, plakband en hier en daar zaten er wat
verfvlekken in het tapijt.
Op de middag van 5 december moest ik vaak nog de
laatste hand leggen aan mijn surprise. En ik was niet de
enige, want steevast ontstonden er die dag wat James
Bond-achtige taferelen waarbij iedereen door het huis
sloop op zoek naar nog wat bruikbaar knutselmateriaal
voor de finishing touch.
Hoewel ik de rest van het gezin ieder jaar liet beloven
zich niet te veel uit te sloven, lukte het niemand om zich
hier aan te houden. En, omdat ik niet wilde dat mijn surprise onder zou doen voor de andere surprises deed ik
ook maar mee aan deze knutselwaanzin. Inmiddels zijn
we thuis van de surprises afgestapt, omdat het een te
tijdrovende activiteit werd. Ik
heb hele goede herinneringen
aan alle sinterklaasavonden en
nog steeds is het een van mijn
favoriete avonden van het jaar.
En niet het maken van de grootste
surprise, maar het gezellig samen
zijn is waar het echt om draait.

Madelon van der Helm
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De Brede Hoek aan
Nieuwkoopseweg
wordt ‘De Balije Tuin’
Een droom, waarvan Eveline niet wist dat zij
deze had, is in vervulling gegaan. Op vrijdag
30 oktober was de overdracht en kochten
Eveline de Bruijn-Rolvink en Nico de Bruijn
het pand aan de Nieuwkoopseweg 59 in
Nootdorp. Een eigen horecaonderneming.

Eveline was zelfstandig reisadviseur. Door de coronacrisis kwamen die werkzaamheden helemaal stil te
liggen. In haar woonplaats Barendrecht was Eveline
daarom bij een theehuis aan het werk gegaan. Dat
werk vond zij weer zo leuk dat het gelijk weer begon
te kriebelen. Vroeger heeft Eveline ook bij het Witte
Paard in de bediening gewerkt. Regelmatig kwam zij
met haar man langs De Brede Hoek en dacht steeds:
“Het is toch zonde dat zo’n pand hier al 5 jaar leeg
staat.”. Eveline en Nico trokken de stoute schoenen
aan en informeerden of het pand te koop was. Dit
was het geval, en zo was er dus eind oktober de
overdracht.

Grote verbouwing

Eveline en Nico voor de bouwtekeningen.

De dag na de overdracht waren de opgetrommelde
ooms en tantes van Eveline en Nico aan het helpen
met leegruimen, schoonmaken en opslaan van de
oude inventaris. Het pand wordt flink verbouwd.
“Mijn man heeft een eigen project- en ontwikkelingsbedrijf en heeft dus verstand van verbouwingen en
inrichtingen. De parkeerplaatsen waren voorheen
achter het gebouw en deze gaan naar de voorzijde. Zo
ontstaat er achter gebouw een grote tuin. Voorlopig
starten wij met daghoreca van 10.00 tot 18.00 uur
voor een kopje koffie, ontbijt en lunch met veelal

Met een groot spandoek is de komst van De Balije Tuin
kenbaar gemaakt.
lokale en biologische producten en borrels. Feesten
en partijen kunnen ook bij ons worden gehouden”,
vertelt Eveline.

Naam
“Over de naam hebben wij goed nagedacht. ‘Balije’ is
het oude woord voor Balij en Tuin is gekozen omdat
het pand aan een weg ligt met veel tuinderijen. Het
plan is om 1 april 2021 te openen”, vertelt Eveline
trots. Op de Facebookpagina van De Balije Tuin volgt
regelmatig een up-date over de stand van zaken.
(tekst/beeld MvdS)

PAARDENKOERSEN
HERLEVEN IN ENTREE
De entree van Parade en
toiletten zijn vernieuwd en
opgefrist. Voordat Parade is
gebouwd, was op die plaats
de paardenrenbaan gevestigd.
Wekelijkse werden daar de
paardenkoersen gereden. De
straatnamen in en rond Parade
verwijzen nog naar deze paardenkoersen. Met oude foto’s
van de paardenrenbaan zijn
de entree en toiletten zeer fraai
geworden. (MvdS)
Beeld:Savills

GEZOCHT: 4 KANDIDATEN VOOR DE OPLEIDING TOT
MAMMOLABORANT IN DE REGIO NOOTDORP EN OMGEVING
Wil jij een bijdrage leveren aan het vroegtijdig opsporen van borstkanker? Beschik
je naast een dienstverlenend karakter over technisch inzicht dat nodig is voor het
maken van de borstonderzoeksfoto’s dan ben jij wellicht de geschikte kandidaat
voor de inservice opleiding mammolaborant bij Bevolkingsonderzoek Nederland.
Wat ga je doen?
Als mammolaborant word je tijdens een twee-jarige
leertraject (HBO niveau) opgeleid om zelfstandig
mammografisch onderzoek uit te voeren. Bij een
mammografisch onderzoek worden er middels
rönt¬genapparatuur borstfoto’s gemaakt met als
doel het vroegtijdig opsporen van borstkanker.
Je werkt met gespecialiseerde technologieën voor
het maken van goede röntgenfoto’s. Gedurende je
werkdag wissel je van plek in het (mobile) onderzoekscentrum: het ene moment schrijf je cliënten in
en het andere moment maak je de mammografieën
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waarbij je ook registraties en opmerkingen plaatst.
Twee screeningsradiologen beoordelen achteraf je
gemaakte mammografieën en nemen je bevindingen mee.

Wat heb je nodig?
•	
Een havo diploma (voorkeur profiel Natuur
& Techniek of Natuur & Gezondheid) of een
mbo-niveau 4 diploma (met technische, medische
of verzorgende richting)
•	Goede sociale en communicatieve vaardigheden
en empathisch vermogen

•	Een leergierige werkhouding: bovenop de 32-urige
werkweek komt er zelfstudie in de avond¬uren en
weekenden bij
• In het bezit zijn van een rijbewijs B en een auto
Nieuwsgierig geworden naar het opleidingstraject en
wat jij kunt verwachten?
Volledig betaald, inclusief salaris én baangarantie: is
dit iets voor jou? Lees alle informatie terug en solliciteer direct: www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl/
werken-en-leren/mammolaborant

JUMBO STAMPPOTGROENTE
OF AARDAPPELEN

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1

M.u.v. kruimige aardappelen à 200 gram
en kruimige aardappelen à 800 gram

2 verpakkingen boerenkool, andijvie,
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, koolraap,
stamppot met spruit en prei, pompoen
hutspot, stamppotaardappelen of
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

GRATIS

*

2

e
HALVE

KIES & MIX FRUIT

2

3 VOOR

e
HALVE

Boerenfriet met schil,
verse friet of Franse friet
Zak 1 kilo

e
HALVE
PRIJS*

Kanzi verpakt zak 1 kilo,
blauwe bessen bak 125 gram,
frambozen bak 125 gram of
rode druiven bak 500 gram

4

99

PRIJS*

Jumbo
koelverse friet

2

2 verpakkingen à 250 gram

PRIJS*

UNOX ROOKWORST

2 Gelderse of magere
rookworsten à 375 gram,
kaas rookworsten à 225 gram of peper
rookworsten à 230 gram

JUMBO SPEKREEPJES
OF -BLOKJES

GRATIS BIJ

200
PUNTEN

Croma bakken en
braden vloeibaar
Fles 450 ml

GRATIS BIJ

320
PUNTEN

Jumbo
Chocoladeletters
Melk, Wit, Puur of Hazelnoot
Doos 135 gram

GRATIS BIJ

190
PUNTEN

Geldig t/m di 1 december 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Jumbo, Nootdorp, Paradeplein 7
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