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Meer hoeven wij
niet te zeggen
Ook uw huis verkopen? Bel 015 - 740 00 15

Voor de keuken
om je leven
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 eyeopeners. Waarmee jij doet wat je wilt.

Nootdorp 015 310 15 69
www.keukenstudiopaul.nl

Dorpsstraat 12a, Nootdorp | dijksmanpartners.nl

ViB
Vermogen in Balans

015
015 -- 711
711 27
27 32
32
’Villa
’VillaEijsberg’
Eijsberg’
Dorpsstraat
Dorpsstraat 19
19
2631
2631CR
CR Nootdorp
Nootdorp
info@vermogen-in-balans.nl
info@vermogen-in-balans.nl
www.vermogen-in-balans.nl
www.vermogen-in-balans.nl

Triodus Kinderopvang
Verschillende kinderdagverblijven,
peuteropvang en buitenschoolse
opvanglocaties in Nootdorp en Ypenburg

Open avond
Donderdag 15 oktober 2020
Uw feest voorproeven en een indruk
krijgen van de mogelijkheden.

Kijk op

triodus.nl
voor de
locaties

• uitdagend activiteitenaanbod
• gezonde voeding
• peuteropvang met VVE-programma in Ypenburg
• locaties met veel speelruimte, binnen en buiten
• goede samenwerking met veel basisscholen
• supergave vakantieprogramma’s bij de BSO

WWW.TRIODUS.NL

Tussen 19:00 en 22:00 uur staat er
een hapje en een drankje klaar.

Het Witte Paard
Gildeweg 2
2632 BA Nootdorp
t: 015 310 91 80

Geldig t/m dinsdag 10 november

SPECULAASTAS

* 2 dikke brokken
* 250 gram roomboter gevulde speculaas
* grote zak kruidnoten * 14 grote molens
Alles samen in
leuke cadeau tas voor

€ 7,50

Elke woensdag op het Paradeplein Nootdorp
van 08.00 tot 16.30 uur!
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Voorwoord

Colofon
Nootdorp NU

Herfst, herfst, herfst….we zitten er midden in. Eerst was er een neerslagtekort en nu is er
heel veel regen gevallen. Mopperende scholieren die door de regen naar school fietsen.
Maar gelukkig ‘moeten’ en gaan zij nog naar school. Het kan zo maar weer anders worden
door maatregelen. Bij het ter perse gaan van deze editie van Nootdorp NU, zijn de nieuwe
maatregelen nog niet bekend. Veel ouderen zitten al veel en lang thuis en missen nog
steeds hun kaart-en bridgeclubjes, koffieochtendjes en andere uitjes. Dat is en blijft zuur.
Hoelang dat nog gaat duren, weten wij niet. Wel weten wij dat het op prijs wordt gesteld
een praatje te maken met ouderen, of te vragen of zij ergens meegeholpen kunnen worden.
Uiteraard steeds op gepaste afstand.
Hopelijk brengen wij wat gezelligheid in de huiskamers met deze Nootdorp NU.
Namens alle medewerkers, veel leesplezier!

Monique van de Sande

Omslagfoto: Monique van de Sande
Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en
wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.
Redactieadres:
Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp
E info@nootdorpnu.nl
I www.nootdorpnu.nl
Medewerkers:
Dick den Hollander | Elise Mooijman
Ruben Molenaar | Madelon van der Helm
Jessica Davilar | Monique van de Sande
Eindredactie:
Jessica Davilar | Monique van de Sande
Drukkerij: Van de Sande Nootdorp
Vormgeving: Jolanda de Koning
Uitgever:
Drukkerij Van de Sande, Ambachtshof 1,
2632 BB Nootdorp, T 015 310 9294
Oplage: 7.200 exemplaren

Om Saam ‘wild’ van te worden!
Het wildseizoen is weer van start gegaan en ook Saam onder de Molen, op de prachtige
locatie aan de Oudeweg in Nootdorp, begint het seizoen met een overheerlijke
hertenbiefstuk met knolselderij crème, gebakken paddenstoelen en een rode wijnsaus.
Ook hebben wij een heerlijke vegetarische, licht
pittige pompoensoep! Daarnaast zijn wij ook druk
bezig met het uitbreiden van onze menukaart en
zullen er ook op verzoek meerdere vegetarische
gerechten verschijnen om onze kaart nog veelzijdiger
te maken. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, dan
adviseren wij u vooral onze Facebookpagina ‘Saam
onder de Molen’ te volgen.

Ruime opstelling
In deze gekke tijd zijn wij, net als onze horecacollega’s, uitgedaagd om creatief te kijken naar de
mogelijkheden in ons restaurant. Zo hebben wij in

samenspraak met de handhaving onze opstelling
ruimer opgezet zodat iedereen nu op anderhalve
meter van elkaar kan genieten van onze gerechten
en service. Helaas hebben we hierdoor wel minder
zitplaatsen en is reserveren verplicht. Wij verzoeken
u om vooraf te reserveren voordat u een bezoek komt
brengen aan ons restaurant. Dit kan ook bij aanvang
van uw bezoek maar wilt u zeker weten of er plek is,
reserveer dan op de website www.restaurant-saam.
nl. Want bij ons kunt u Saam, verantwoord genieten
van 10 tot 9. Hou er wel rekening mee dat we om
22:00 uur moeten sluiten.
Tot snel! 					

Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande | T 015 310 9294
E monique@sande.nl
Overnemen:
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan
ook worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

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 aangevuld.

CulturA
THEATER

is

Saam onder de Molen - Oudeweg 72 - 015 310 6160

Hazepad blijft nog steeds dicht
Al enige maanden is fietspad het Hazepad afgesloten omdat de kade niet meer
stabiel is en ook het fietspad langs de kade plaatselijk verzakt is. De kade en het
fietspad worden verstevigd en opgeknapt en daarvoor is een aanpassing aan de
waterkering nodig. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft aangegeven dat de
werkzaamheden in november of december beginnen. Voorlopig blijft het fietspad
afgesloten en is er een omleiding over de Dwarskade, Brasserhoutweg en Waterweegbree. U wordt dringend verzocht hiervan gebruik te maken omdat de kans op
een ongeluk groter is dan normaal vanwege de slechte staat van het wegdek.
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Irma van Spronsen RMT makelaar
wonen bij WVK Makelaars
Deze zomer bestond WVK Makelaars Nootdorp 12,5 jaar. Nu is er alweer
tijd voor een feestje. Medewerker Irma van Spronsen heeft haar opleiding
voor RMT makelaar afgerond en mag zelfstandig taxeren.
Een pittige studie van in totaal 5 jaar die Irma naast haar fulltimebaan heeft afgerond.
Directeur-eigenaar Wim Nieuwenburg: “Vol passie en enthousiasme heeft Irma zich op
deze studie gestort.” Irma: “Het is veel zelfstandig studeren, de markt leren kennen en je
de markt eigen maken in je eigen omgeving.” “Haar eindopdracht van het examen bestond
uit het taxeren van een huis in Pijnacker en een appartement in Zoetermeer en heeft zij
goed afgerond. Irma heeft de titel RMT wonen (Register Makelaar Taxateur Wonen) en is
nu gecertificeerd om zelfstandig huizen te taxeren”, vertelt Wim. Wim heeft Irma in de
praktijk begeleid en is uiteraard super trots: “Het behalen van het diploma geeft een stuk
verbreding en er is meer kennis van zaken. Irma: “De beëdiging is een landelijke activiteit
en vindt plaats in Nieuwegein door Onno Hoes, voorzitter van de NVM.”
Professioneel team
Samen met de collega’s Marja Lasschuijt (K-RMT Makelaar) en Dirjam
de Vreugd (binnendienst medewerker) vormt Irma een enthousiast en
professioneel team in het kantoor in de Dorpsstraat, vertelt Wim trots.

Dorpsstraat 52, 2631 CT Nootdorp
015 310 99 48 - nootdorp@wvk.nl
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VAN DROOM TOT
DROOMHUIS!
1: Fluitschiplaan 137 te ‘s-Gravenhage
2: Tedingerbroekweg 34 te Nootdorp
3: Klingwater 23 te ‘s-Gravenhage
4: Jonkheer van Riemsdijklaan 158 te ‘s-Gravenhage

voor meer informatie over de woningen: 015-3109948 - nootdorp@wvk.nl
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Molen Windlust draait en
maalt lekker door
De molen draait en dat is een leuk gezicht. Naast dat het er leuk uitziet, heeft het
draaien ook een functie: het malen van graan. Molenaars Dirk Pereboom en Dick
Steeneveld leggen uit hoe het malen van graan in z’n werk gaat.
veel wind, er toch voor zorgen dat de molensteen
ongeveer even snel rondgaat.
“Vanaf windkracht 3 draaien de wieken met zeilen
erop. Met gelijkmatige zuidwesten wind draait de
molen het beste. Vanaf windkracht 4 à 5 draaien
de wieken ook goed zonder zeilen. Wordt de wind
sterker dan windkracht 6 à 7 of wordt de wind heel
onregelmatig, dan is het niet verantwoord de molen
te laten draaien”, vult Dick aan.

Van tarwe tot bloem

Dirk Pereboom met de zakken meel die worden verkocht
“Tarwe, het meest gebruikte graansoort dat wij
gebruiken, is biologisch en komt uit de Flevopolder. Het zit in zaken van 25 kilo. De zakken tarwe
worden in de molen naar boven gehesen ‘het luien’.
Het wordt via de ‘kaar’ en ‘schuddebak’ tussen de
molenstenen gestort. Tussen de bovenste draai-

Nadat het tarwe tussen de molenstenen is gemalen,
valt de gemalen tarwe (het volkoren tarwemeel) via de
meelpijp een zolder lager. Hier wordt het opgevangen
in zakken en is het meel klaar. Meel is het volledig
gemalen graan waar de kiem, meellichaam en zemel
inzitten. Hier spreken wij over ‘volkorenmeel’. Door
het volkorenmeel te zeven krijgen we bloem. Bloem
bestaat alleen uit de kiem en het lichte gedeelte van het
meellichaam. Het zware gedeelte van het meellichaam
(gries) en de zemel worden eruit gezeefd.

Verkoop
“In de coronatijd zijn meer mensen thuis gaan
broodbakken. Een leuk tijdverdrijf, en wat is er
nu lekkerder dan eigen gebakken brood. De ver-

koop van het meel van Molen Windlust is enorm
gestegen”, vertelt Dick. Vanuit de molen zijn er 3
producten verkrijgbaar: volkorenmeel, bloem en
pannenkoekenmeel verpakt in kilozakken. “Door
aan het volkorenmeel en bloem nog vanillesuiker
en biologisch boekweitmeel toe te voegen ontstaat
er een heerlijk en gezond pannenkoekenmeel. De
producten zijn te koop bij de Molen, bij restaurant
Saam onder de Molen, bij Jumbo, bij Kaasboerderij
Van Leeuwen, en in Pijnacker bij de Plus en bij
bakkerij Rijnbeek. Het geld dat overblijft, nadat
de vaste kosten er vanaf zijn gegaan, gaat naar het
onderhoud van de molen,” zegt Dirk.

Vaste club molenaars
De molenaars draaien iedere zaterdag van 10.00 16.00 uur, op dinsdag en nog een dag in de week.
“Er is een vaste club molenaars: Cock Weerheim,
Fred Heidt, Louis Verstraaten, Dick Steeneveld en
ik”, vertelt Dirk. Tinus Verwijmeren heeft ook jaren
de molen gedraaid maar heeft inmiddels afscheid
genomen als actief molenaar. Het is best een dingetje
om steeds in de wieken te klimmen als je wat ouder
wordt”, zegt Dirk lachend. (tekst/beeld MvdS)

Tarwe in 25 kilo zakken.
ende en onderste vastliggende molenstenen wordt
de tarwe gemalen tot meel. De snelheid waarmee
de bovenste molensteen draait, is bepaald door de
snelheid waarmee de wieken rondgaan”, legt Dirk
uit. Door diverse overbrengingen in de molen draait
de molensteen 5,3 maal zo snel rond als het wiekenkruis. Door meer of minder zeil op de wieken
‘voor te leggen’ kan de molenaar bij minder of juist

Een overzicht van tarwe tot meel

Nieuwe dominee voor Dorpskerk
De heer Reinhard van Elderen is sinds 20 september predikant bij de Protestantse
Wijkgemeente Nootdorp. De heer Van Elderen heeft jaren in Eemdijk gewoond
en werkte naast Eemdijk ook in Bunschoten-Spakenburg. Samen met zijn vrouw
woont hij inmiddels in Nootdorp. Om inwoners kennis te laten maken met Van
Elderen zal er een inloopspreekuur worden georganiseerd. Op de woensdagen
14 oktober, 4 en 18 november is hij ook aanwezig tijdens de Open Kerk van
14.00-16.00 uur in de Dorpskerk. De heer Van Elderen hoopt een fijne en
mooie rol te gaan vervullen voor de gemeenschap (tekst/beeld MvdS)

Nootdorp NU
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VOOR EEN NIEUWE DAKKAPEL !

BENDABOUW

KKAPELL
EUREN • DA
RAMEN • D

Uw wensen vertalen wij
graag in een juist advies.
BendaBouw Geveltechniek
Industrieweg 19
2631 PG Nootdorp

EN

Offerte aanvragen..
Een persoonlijk advies..
Neem contact op met ons:
T 015 7370524
M 06 28 02 17 62
info@bendabouw.nl

Dakkapellen
Kunststof
kozijnen
Geveltechnieken
Onderhoud

VOOR
JA
ACTIEARS
DR
!

IE
VOOR DUBBEL G
D
L AS
DUBBE PRIJS VA
EL GL
AS N

015 8795139

W W W. B E N D A B O U W. N L

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

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

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

Tapas

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

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

De Wilskracht B.V.

Onbeperkt tapas
€ 23,50 p.p.
Speciale prijs voor kinderen:
tot en met 10 jaar,
€ 1,50 per levensjaar
Reserveren: 06 186 837 51 / 015 369 04 60
www.costa-restaurant.nl

Hungry?

Bestel een
Domino’s Pizza.

Voor al uw:

• Betontegels
• Palen en planken
• Siertegels
• Schuttingen
• Betonklinkers
• Hekwerken
• Sierbestrating
• Hardhouten schermen
• Betonbanden

• Beschoeiingen
nd:
Koopavo
• Zand en grond
.00 uur
18.00-21
g
da
er
dond
• Blokhutten
• Grind en split
• Graszoden
• Natuursteen
• Alles voor de vijver
• Tuin- en kamerplanten
• Speelgoed

Tegen inlevering van deze coupon:

MEDIUM PIZZA
voor e 4,99 (bij afhalen)*

Aanleg en onderhoud, ook voor úw tuin.
J. de Baat, Donau 119, 2491 BB Den Haag (Forepark)
Tel. (070) 3274501 • Fax (070) 3204960

*Alleen in te leveren bij de vestiging in Nootdorp.

015 - 310 94 91

Domino’s Pizza Nootdorp - Kon. Julianastraat 24

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

ROUWKAARTEN
Persoonlijke rouwkaarten voor een
waardevol afscheid. Het is een
dierbare blijvende herinnering aan
het afscheid van de overledene.
Een kaart uitzoeken of zelf ontwerpen....

Ambachtshof 76
2632 BB Nootdorp

Wij helpen u hier graag bij en nemen
er de tijd voor.

Visie op kwaliteit
Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp - 015 310 92 94 - info@sande.nl - www.sande.nl
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T 015-3619612
E info@vandergaagschilders.nl
I www.vandergaagschilders.nl

Politiek Dichterbij: Edo Haitsma

“Sporten is voor mij bijna meditatief”
Na de interviews met het College van Burgemeester en Wethouders gaat
Nootdorp NU in gesprek met Nootdorpse raadsleden. Wie zijn ze, waarom
zijn ze in de politiek gegaan en welke opdrachten hebben ze zichzelf gesteld?
Edo Haitsma, raadslid voor de VVD geeft een kijkje in de keuken.
Tekst en beeld: Jessica Davilar

Bij binnenkomst is het direct duidelijk: hier woont
een sportief gezin. De twee paar skischoenen die op
het rekje staan zeggen genoeg. De hele familie blijkt
dol op wintersport: dochter Roos (12) en zoon Hugo
(11) skiën het hele jaar door en tweemaal per jaar
staat het hele gezin op de lange latten.

Vasaloppet
“De liefde voor wintersport heb ik van mijn ouders.
Mijn vader heeft in Noorwegen gewerkt, vanaf mijn
vijfde jaar gingen wij daar langlaufen. Tegenwoordig ben ik meer aan het telemarken en alpineskiën.
Omdat twee jaar geleden bij onze zoon diabetes
type 1 is vastgesteld, neem ik op 7 maart 2021
deel aan de Zweedse langlauf marathon Vasaloppet. Een race van 90 kilometer, qua bekendheid te
vergelijken met de Elfstedentocht. Het is te hopen
dat de tocht ondanks corona kan doorgaan. Mijn
inschrijving verloopt via de Bas van de Goor Foundation, deze ex-volleyballer organiseert sportieve
evenementen voor mensen met diabetes, hun sociale omgeving en zorgverleners. Ik vind het een mooi
doel om me voor in te zetten. Het sponsorbedrag
is al binnen, maar donaties zijn altijd welkom. Ik
loop al geruime tijd hard en fiets veel en sinds juni
sta ik ook op rolski’s. Geregeld maak ik een rondje
door de Balij en langs de Dobbeplas.”

Reizen
“Met mijn echtgenote Astrid heb ik veel gereisd en
samen hebben we de fiets ontdekt. Eerst zijn we, nog
zonder kinderen, naar Boedapest gefietst en later
hebben we met de kinderen verschillende fietsvakanties ondernomen. Met een vriend heb ik in 2017
de Karakoram Highway van Pakistan naar China
gefietst. Vanaf 1500 meter over de hoogste geasfalteerde grensovergang ter wereld op 4700 meter, een
mooie ervaring. Ondanks de taalbarrière konden we
toch contact maken met deze gastvrije mensen. We
waren bijna vier weken weg. De kinderen vonden
het spannend, maar ook stoer.”

Persoonlijke ontwikkeling
“Als senior adviseur contractmanagement en inkoop
in de infrastructuur zijn we op mijn werk altijd bezig
met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leider-

schap en communicatiestijlen. Bij elk project gaat het
uiteindelijk om samenwerking: altijd staat de mens
centraal en bij een goede samenwerking loopt een
project beter. Het is goed om daar mee bezig te zijn,
ook voor je persoonlijk leven.”

Resultaten
“Jezelf ontwikkelen, gezond zijn: dat hoort bij mij.
Daarmee kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom
zet ik mij in voor goede jeugdzorg, onderwijs en een
gezonde leefstijl. Kinderen moeten gezond en veilig
kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en
naar vermogen participeren in de samenleving. Ik
ben blij dat ik een rol heb gespeeld bij de totstandkoming van integrale kindcentra (IKC), een combinatie van kinderopvang en basisschool. Samen met
andere fracties vraag ik aandacht voor jeugdzorg:
bekijk een kind in zijn leefomgeving, ga uit van een
integrale aanpak. Regel financiering op basis van
het resultaat van een behandeling. Daarmee worden
zorgverleners gestimuleerd anders te denken en te
werken. Dat kinderen vroeg geconfronteerd worden
met overgewicht, daar maak ik me zorgen over. Als
we niets doen komen we voor een groot probleem
te staan. Eet gezond, sport en wees bewust van wat
je eet. Ik kan me storen aan de uitspraak ‘gezond
eten is duur’, want gezond eten hoeft helemaal niet
duur te zijn.”

Betrokken
“Ik ben trots op de uitbreiding van het aantal parkeerplekken bij P+R Nootdorp en het welstandsvrij
bouwen in Ackerswoude en Keijzershof. Als raadslid
moet je voor onderwerpen constant aandacht vragen. Voor mij telt de vraag: hoe krijg ik als raadslid
voldoende informatie en aan welke knoppen kan
de gemeenteraad en het college draaien. Ik wil als
raadslid betrokken zijn.”

Rekenkamer
“Dat geldt ook voor de Rekenkamer. Ik ben nu 2½
jaar lid van de Rekenkamer, een niet zo bekend
instrument van de gemeenteraad. Het telt drie
externe leden, twee vaste raadsleden en per onderwerp één roulerend raadslid. De Rekenkamer onderzoekt hoe bepaald beleid tot stand is gekomen en
wordt uitgevoerd. De aanbevelingen komen terug
in de gemeenteraad.”			

“Jezelf ontwikkelen, gezond zijn: dat hoort bij mij”

Nootdorp NU
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Dhr P.T. Pham, apotheker

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

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

Uw persoonlijk adviseur

www.vdhuz.nl

Alex van Noppen
015 3101847

015 310 16 43

Laan van Ambacht 6, Nootdorp

Veenweg 14 - Nootdorp

LPI LAAT U NOOIT IN DE KOU STAAN!

GEERSZONWERING.nl

uw uitvaart, mijn zorg

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

Budgetkraam voor
informatie en
voorlichting
Wist u dat u met vragen over het invullen van formulieren u terecht kunt bij de
formulierenbrigade van SWOP? En dat u, als u moeite heeft met zaken online
regelen hier hulp bij kunt krijgen bij het IDO (informatiepunt digitale overheid)?
Maar wist u bijvoorbeeld ook dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp u kan ondersteunen bij het betalen van contributie en attributen voor de sportclub van uw
zoon of dochter?
Deze voorlichting en informatie werden gegeven aan de inwoners van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp op woensdag 23 september bij de budgetkraam die in zowel
Pijnacker als Nootdorp stond. Bij deze budgetkraam stonden professionals en
vrijwilligers van diverse organisaties om uw vragen te beantwoorden, een praatje
te maken, informatie te geven en goodiebags uit te delen.
De budgetkraam was onderdeel
van de week ‘Goed met Geld’, een
week vol activiteiten voor jong en
oud, arm en rijk. Heeft u de budgetkraam gemist maar zou u ook wel
meer informatie willen? Of bent u
benieuwd wat we nog meer doen in
de gemeente?
Neem dan eens een kijkje op
www.sbjsamensterk.nl
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Kerkweg 19
2631 CB Nootdorp
T (015) 310 72 27
F (015) 310 71 19
www.apotheeknootdorp.nl
info@apotheeknootdorp.nl

www.puur-ub.nl
06 588 25 588
info@puur-ub.nl

Annelies
Boekholt-van Vliet

Octant Kindcentrum Regenboog gaat
voor duurzaam
Vrijdag 9 oktober was de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Voor het kindcentrum
dé gelegenheid om aandacht te schenken aan dit onderwerp, aangezien ‘Duurzaam Samen’ één van de Octant kernwaarden is. Kindcentrum Regenboog
maakte bekend dat zij mee gaan
doen aan het programma van ECOschools. ECO-schools stimuleert kinderen tot duurzaam denken en doen.
De kinderen hebben afval gescheiden, opbrengst van zonnepanelen
bekeken en nagedacht over duurzaamheid in de nieuwbouw van het
Kindcentrum. In het kinderrestaurant (locatie Koningin Julianastraat)
wordt vanaf nu niet alleen afval
gescheiden, maar ook lege plastic
boterhamzakjes en pakjes drinken
mee naar huis gegeven. Hiermee stiDe uitkomsten van de opdracht ‘Duurzaam muleren zij de kinderen een drinkSamen nieuwbouw Kindcentrum, Regenboog’ beker en broodtrommel mee naar
op papier.
school te nemen.

Nieuwe directeur Jozefschool Hester van Waart:

“Mijn motto: is het planmatig
en behapbaar”
Op de voorgrond staan doet ze niet graag, ze ziet zichzelf vooral als coach
van een team: “Zonder mijn team ben ik niets. De Jozefschool zijn we samen.
Het voelt als een fijn hecht team.”
Enthousiast en bevlogen, zo kan je Hester van Waart
omschrijven. Woonachtig in Delft, getrouwd met
Robbert en moeder van Floris (15) en Josephine
(13), werkte Hester van Waart (47) na haar studie
economie 11 jaar bij ABN Amro. Vanuit de wens een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, startte ze met de verkorte pabo opleiding.
Om praktijkervaring op te doen stond Hester 4 jaar
in Berkel voor de klas waarna ze de stap maakte
naar de directiekamer van de Jozefschool. Na de
studie schoolleider werd ze eerst adjunct en sinds
het afscheid van Marcel Prins voor de zomervakantie, fulltime directeur van de Sint Jozefbasisschool.

Communiceren
Haar achtergrond in de bankwereld geeft Hester net
een zakelijker kijk op de gang van zaken dan misschien
gebruikelijk is in de onderwijssector. Hester: ”Ik neem
wat zakelijkheid mee. Planmatig en behapbaar zijn
mijn sleutelwoorden. Past iets in onze plannen of niet,
daar gaat het om. Crisismanager kan ook op het lijstje:
met duidelijk en helder communiceren heb ik mijzelf
richting ouders kunnen laten zien. Ook is de site vernieuwd en zijn we actief op sociale media.”

IKC
“Sinds 31 augustus is het Integraal Kind Centrum (IKC)
open, een samenwerking met Skippy Pepijn waar wij
als school erg trots op zijn. Ouders kunnen hier terecht
met kinderen vanaf 2 1/2 tot 13 jaar. Peuterspeelzaal,
basisschool, BSO en overblijf, alles op één locatie. Een
‘one-stop shop’ noem ik het ook wel. We zijn blij met
Skippy Pepijn als partner en hebben veelvuldig onderling overleg om te zorgen dat onze overeenkomstige
visie in de praktijk wordt uitgedragen.“

Nieuwe leerlingen
“Per 1 oktober, de officiële peildatum, telt de Jozefschool 522 leerlingen. We hebben ruimte om onze
groepen uit te breiden en zijn de enige Nootdorpse
school die momenteel rondleidingen geeft aan geïnteresseerde ouders. Onze 47 leerkrachten werken hier
graag en we zijn trots dat we 11 mannen in ons team
hebben. Een aantal ziet elkaar ook buiten school, waaruit blijkt dat ze een goede onderlinge band hebben.”

Corona
“Het is mooi om te zien dat zelfs de allerkleinsten
er geen moeite mee hebben om zelf naar de klas te

ALLERZIELEN 2020 H. BARTHOLOMEUS
Op verschillende momenten worden vanuit de H. Bartholomeuskerk de
overledenen herdacht. Vanwege de coronamaatregelen is de invulling
van de bijeenkomsten anders dan voorgaande jaren.
Op de zondag voor Allerzielen, zondagmiddag
1 november 15.00 uur, zal er een Grafzegen zijn
op de begraafplaats Sint Janshof. Daar worden de
overledenen die hier hun laatste rustplaats hebben
gekregen herdacht. Dit is in samenspraak met vrijwilligers van de H. Joannes de Dooper in Pijnacker.
Op maandag 2 november is er om 17.00 en 19.00
uur een viering in de H. Bartholomeuskerk. De
viering van 17.00 uur is bedoeld voor mensen die
overledenen willen gedenken die al eerder dan dit
laatste jaar (voor oktober 2019) overleden zijn. Voor
de viering van 19.00 uur worden de nabestaanden
van overledenen van het afgelopen jaar uitgenodigd
middels een brief.

“Ik heb geleerd om van de honderd vooral de rode rozen
te zien in plaats van de twee zwarte die ertussen staan.”
lopen. Leerkrachten komen aan het einde van de
dag naar het hek zodat ouders gelegenheid hebben
een vraag te stellen. Voor leerlingen die ziek zijn of
wegens familieleden in thuisquarantaine moeten,
wordt online les geregeld die ze kunnen terugkijken. Met inachtneming van alle maatregelen hebben onlangs de contactgesprekken plaatsgevonden.
Slechts enkele groepen hebben online contact gehad.
Ouders en leerkrachten waren enorm blij elkaar te
ontmoeten.” (Tekst/beeld JD)

Voorleeslunch Veenhage voor
herhaling vatbaar
Ook Zorgcentrum Veenhage deed vrijdag 2 oktober mee aan de Nationale Ouderendag en de Nationale Voorleeslunch. In het kader van die feestelijke lunch was
Ron Labordus als oud-leerkracht en penningmeester van de Vrienden van Veenhage
uitgenodigd een verhaal voor te lezen. Omdat het geplande, speciaal door Kees van
Kooten geschreven verhaal te moeilijk bleek voor de bewoners had Ron gekozen
voor het humoristische prentenboek-sprookje ‘De nieuwe kleren van de Keizer’. Het
voorlezen werd blijkens hun reacties gewaardeerd door de bewoners. Volgens de
organisatie is het voorlezen in Veenhage voor herhaling vatbaar (RL)

Vooraf aanmelden
Voor deze Allerzielenbijeenkomsten dient u zich, vanwege de coronamaatregelen,
vooraf aan te melden. Aanmelden kan via het secretariaat van de H. Bartholomeusparochie: telefonisch (015 3109159, van 9-12 uur) of via de mail (secretariaatnootdorp@ParochieChristusKoning.nl)
Vermeld u duidelijk om welke bijeenkomst het gaat en met hoeveel personen u
komt.
Op deze manier krijgen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid om op Allerzielen hun dierbaren te gedenken. Verdere berichtgeving zal staan in de wekelijkse
Kerkberichten. Houdt u deze voor actuele informatie in de gaten!

Ron Labordus las voor op Veenhage tijdens de Nationale Voorleeslunch. (Foto: Tessa Dukker)
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Jeroen van der Gaag:

dé binnenschilder van Nootdorp!
Tegenwoordig is ‘strak’ in huis helemaal in. Strakke wanden, strakke plafonds en
alles strak in de lak. Het echte Nootdorpse Schildersbedrijf Jeroen van der Gaag
heeft hier al 20 jaar ervaring mee.

Tel: 015 8872 327

Het werk is pas echt klaar als de klant tevreden is”,
aldus Jeroen.

Binnendeuren weer als nieuw
Een specialiteit van het schildersbedrijf is het spuiten
van deuren, oude binnendeuren kunnen als ‘nieuwe
fabrieksdeuren’ worden gemaakt. “Ik heb een aanhanger aangeschaft waarmee ik de deuren bij de klanten
thuis ophaal. Het transport gaat zo zonder beschadigingen. In de loods aan de Laan van Ambacht worden
de deuren in een spuitcabine gespoten. Spuiten is
strakker dan verven. Van oude deuren maak ik bij
wijze van spreken nieuwe ‘fabrieksdeuren’. Zodra de
deuren weer mooi en strak zijn, worden deze naar de
klant teruggebracht”, vertelt Jeroen.

Trots op vakwerk
Jeroen voor zijn nieuwe aanhanger

Veel op voorraad

Jeroen is gestart als eenmansbedrijf maar werkt
inmiddels met een hecht team vaste en vakkundige
medewerkers. Vanuit de werkplaats aan de Laan
van Ambacht vertrekken iedere dag de herkenbare
blauwe bussen naar de klussen bij particulieren en
bedrijven. “Wij werken nauw samen met een interieurbedrijf en een aantal vertrouwde aannemers
waaronder Allroundbouw. Voor witten, (vlies)behang

aanbrengen, stuccen, sauzen, schilderen en sierlijsten aanbrengen of repareren bent u bij ons aan het
juiste adres. Ik ga bij de klant langs, denk mee, geef
deskundig advies over het materiaal en de techniek.
Uiteraard komt er een duidelijke vrijblijvende offerte
met een eerlijke prijs. Wij werken met strakke planningen en komen onze afspraken na. Daar gaat het
om. Het belangrijkste is dat het resultaat goed is.

In de loods liggen grote rollen afdekkarton op voorraad, zelfs met eigen logo erop. Netjes werken, van
tevoren alles goed afdekken en kwaliteit leveren
daar gaat het om. “Onze klanten zijn super tevreden over ons vakwerk en dat praat rond. Met veel
passie, enthousiasme en plezier in het werk pakken
wij de klussen aan. Als ik dan kijk naar het resultaat
en zie hoe mooi het steeds is geworden, dan kan ik
met recht zeggen dat ik trots ben op ons geleverde
vakwerk”, glundert Jeroen.			

Verkoeling door de juiste zonwering:

Geers zonwering adviseert en inspireert
De zomers worden steeds warmer en duren langer in Nederland. De huizen zijn
beter geïsoleerd, de warmte gaat er moeilijker uit dus is het zaak de warmte met
goede zonwering buiten de woning te houden. Geers Zonwering biedt al ruim
20 jaar de meest uiteenlopende zonwering aan.
Vorig jaar is Alex van Noppen mede-eigenaar geworden in het familiebedrijf van zijn moeder Ankie en
oom Han Geers. Alex: “Ik ben goed ingewerkt en heb
m’n draai zeker gevonden. Het is het hele jaar druk
geweest, ondanks corona. Onze werkwijze hebben
wij aangepast. De showroom is nu alleen op afspraak
geopend zodat wij voldoende afstand kunnen houden. Per klant nemen wij ruim de tijd.”

Meedenken en adviseren
Er is heel veel te kiezen in zonwering vertelt Alex:
”Zonneschermen, screens, markiezen, rolluiken en
raamdecoratie,” Hoe onderscheidt Geers zich? “Wij
verkopen niet om te verkopen maar denken mee in
de behoefte van de klant. Wij adviseren, leveren een
totaalproduct en gaan voor de betere merken. Het
monteren is een vak apart en vraagt expertise. Han
heeft hierin jarenlange ervaring. Met een klein professioneel team, zijn de lijnen kort. Alex z’n jongere
broer Lars werkt inmiddels ook mee in het familiebedrijf. Lars gaat samen met Han, of met Dave een
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andere monteur, mee op pad voor de montage. Dave
en Lars noemen zichzelf ‘een dreamteam’. Dat zegt
genoeg over de goede klik en hun enthousiasme.”

Overkapping als tuinkamer
Naast zonwering levert Geers ook terrasoverkappingen. “Een terrasoverkapping is een geweldige toevoeging aan de tuin of terras en biedt veel extra’s. Je
creëert er extra ruimte mee, een soort tuinkamer. Of
je nu kiest voor een glazen overkapping, een overkapping van doek of aluminium lamellen, het is heerlijk
buiten vertoeven bij mindere temperaturen. Daarbij
kunnen we een terrasoverkapping weerbestendig
maken met aluminium kozijnen en glazen schuifwanden. Eventueel leveren wij bijpassende zonwering
voor onder of op de terrasoverkapping. Alles op maat
gemaakt, duurzaam en van goede kwaliteit, zodat u
optimaal kunt genieten van uw terrasoverkapping.
Kom vrijblijvend langs (of afspraak) in onze sfeervolle
showroom en laat u inspireren. We vertellen u graag
de mogelijkheden”, vertelt Alex trots. 		

Door Geers geleverd vakwerk

Laan van Ambacht 6
Nootdorp
geerszonwering.nl
015 310 18 47

Hart van Nootdorp,
enquête over gebiedsvisie
verwerkt in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten.
Via de site www.hartvannootdorp.nl is een enquête
online gezet die tot 27 september ingevuld kon worden. Ook is er de mogelijkheid geweest langs te gaan
op de vragenuren in CulturA & Zo. “Bij de vragenuren zijn wat mensen langs geweest maar het liep
niet storm”, vertelt Floor Marree van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp.

Resulaten enquête na half oktober

Rens Boersma en Floor Marree lichten de plannen toe.
In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige
brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat,
worden diverse locaties herontwikkeld. Het gaat om
de Jan Janssenhal, Kindcentrum De Regenboog, de
voormalig brandweerkazerne en de Klauterbeer.
De nieuwe grotere sporthal komt in ieder geval terug
op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. Dit is

De resultaten van de enquête worden na half oktober
verwacht en zijn te zien op de site. Daarna volgt
waarschijnlijk in november een concept gebiedsvisie.
In deze visie worden de kaders geformuleerd en de
uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject wordt ook
gekeken naar onderzoeken op het gebied van geluid,
bereikbaarheid en ontsluiting. Als alles volgens plan
verloopt, zal de definitieve gebiedsvisie in februari
2021 in de raad worden besproken.
Hou de site in de gaten! (Tekst/beeld MvdS)

Omwonenden willen meer inspraak:

Buurtcommissie Hart van Nootdorp opgericht
Omwonenden uit de directe omgeving waaronder de
Markt, Koningin Julianastraat en Meidoornlaan hebben een buurtcommissie opgericht. De omwonenden
zijn het niet eens met de manier waarop een en ander
nu gaat. Zij willen ‘meewerkparticipatie’ in plaats van

een ‘meedenkparticipatie’. Daarnaast willen zij samen
met de gemeenteambtenaren een voorkeursalternatief
van de gebiedsvisie opstellen. De Buurtcommissie
houdt u graag op de hoogte van hun ideeën. Zie hiervoor: www.marktnootdorp.nl. (MvdS)		

Blikkenactie voor Voedselbank
zaterdag 31 oktober
“Blik! Door Corona nog harder nodig ” dat is de slogan.
De Voedselbank Delft heeft zeven uitdeelpunten
waarvan Nootdorp er ook één is. Zaterdag 31 oktober zamelen zij in winkelcentrum Parade van 8.00
uur tot 18.00 uur blikken (lang houdbare producten)
in. Bij de drie supermarkten staat iemand om u te
attenderen op deze actie en vraagt u een blik (of lang
houdbaar product) in te leveren. De ingezamelde
producten zorgen voor de broodnodige aanvulling
in tijden van weinig aanvoer van verse producten en
voor de afwisseling in de voedselpakketten.

Financiële steun
De Voedselbank Delft is een zelfstandige stichting die
al ruim 15 jaar bestaat. Zij kunnen uw financiële steun
altijd goed gebruiken (IBAN NL62INGB0004276992
t.n.v. Stichting Voedselbank Delft).

Kringels
De witkruingors ging
mooier zingen
Net als onze Kringloopwinkel moet ook een fitnesscentrum zich aanpassen. En dus traint Sansi
nu op ons schoolplein. Heel goed, want hoe fitter
hoe beter. Survival of the fittest. Toch? Ja, maar
Darwin bedoelde daar wel wat anders mee. Fit
betekent in het Engels niet fit maar passend. De
best-aangepasten hebben meer kans zich voort
te planten. Daar gaat het om in de evolutie. En als
de omstandigheden veranderen vraagt dat om
aanpassingsvermogen. Bij radicale veranderingen kunnen ineens geheel nieuwe eigenschappen
belangrijk worden. Als het grondwater verzilt, is
dat in het voordeel van planten die net wat beter
tegen zout kunnen. Als in het ziekenhuis intensief
wordt gedesinfecteerd komen de paar gemene
beestjes bovendrijven die net even anders in
elkaar zitten (mutanten) en daardoor een wat
grotere overlevingskans hebben. Resistentie.
Evolutie aan het werk. Blind maar vaak effectief.
Corona, ook zo’n selectieve stresstest met winnaars en verliezers. Als corona blijft, wat te verwachten is, zullen de best-aangepasten boven
komen drijven. Bij ons mensen door een combinatie van biologische evolutie (genen) en culturele evolutie (kennis, gedrag, organisatie). De
rest van de natuur mag alleen hopen op goede
genen. In iedere grote, samenhangende groep
(een populatie) bestaat genetische variatie. De
genen van individuen verschillen onderling een
beetje. Heel slim van de natuur, omdat je zo bij een
ingrijpende verandering van de omstandigheden
als soort veel minder gauw van de aardbodem
wordt weggevaagd. In de moderne landbouw kennen ze de kwetsbaarheid van een monocultuur
maar al te goed.
In de buurt van San-Francisco leeft de whitecrowned sparrow, de witkruingors. Hij draagt
een wit kroontje. Wat bleek? Toen het leven door
corona letterlijk stil viel, begonnen in mei en april
de mannetjes zachter, maar ook muzikaler te zingen! Eerder moesten ze met elkaar wedijveren
om überhaupt boven het omgevingslawaai uit te
komen. De zangers gingen het nu winnen van de
schreeuwers. Evolutionaire processen leveren
steeds weer opmerkelijke fenomenen op. Maar
één ding blijft staan: de
natuur dwingt tot aanpassen. Nu meer dan ooit. O, ja,
corona betekent kroon. En
een gezond lijf kweken op
ons schoolplein is zo gek nog
niet. Met dank aan corona?
Knuffel

WIJ HEBBEN DRINGEND
VERSTERKING NODIG!

2 uur over om te helpen inzamelen?
Heeft u twee uur tijd over op zaterdag 31 oktober
2020 om zoveel mogelijk producten in te zamelen
voor de voedselbank Delft? U kunt zich aanmelden bij
Guus (amaiburg@wxs.nl), Anuska (anuskamandzi@
gmail.com) of Mirjam (mirjamvdspekdijkshoorn@
hotmail.com). Voor scholieren gelden de uren voor
maatschappelijke stage. De vrijwilligers hopen er
samen met u een inspirerende dag en inzameling
van kunnen maken.			

Geopend woensdag en
zaterdag 09.30 - 16.00 uur
Goederen aanleveren?
- Dinsdag van 09.30 tot 15.00 uur

Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68

De blikkenactie van vorig jaar was een succes
(Beeld MvdS)

- 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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Week van de
20
Mantelzorg 20
Van 9-14 november
Ook dit jaar is er weer de Week van de
Mantelzorg, een week vol activiteiten
om waardering uit te spreken voor
mantelzorgers in de gemeente PijnackerNootdorp. Op deze pagina lees je alles
over de activiteiten in Nootdorp. Ga je
liever naar een activiteit in Delfgauw
of Pijnacker? Welkom! Kijk voor het
programma en opgave vanaf 13 oktober
op www.swop.nl/mantelzorg of bel met
de SWOP: 015 -3 699 699.
Wat is mantelzorg?
Je bent mantelzorger als je zorgt voor een zieke
of hulpbehoevende naaste zoals een partner,
kind, ouder, broer, zus, vriend of buur. Voor de
één is mantelzorg verlenen vanzelfsprekend en
fijn om te doen. Een ander ervaart het juist als
zwaar. SWOP-mantelzorgconsulenten Josita
Woesthuis & Nienke Oldenhuis helpen je graag
jouw balans te zoeken als mantelzorger. Voor alle
vragen over mantelzorg kun je bij hen terecht via
015-3 699 699 of mantelzorg@swop.nl.

Een week om te ontspannen en te ontmoeten
Een greep uit de activiteiten:

Meet up – ‘Moeder aan de Lijn’
Maandag 9 november 19.00 - 21.00 uur
Deze meet-up is speciaal voor iedereen uit
Nootdorp die zorgt voor iemand anders. Onder
leiding van gastheer Michiel Steenwinkel gaan
we deze avond in gesprek n.a.v. fragmenten uit
‘Moeder aan de Lijn’, een intieme en indrukwekkende film over drie dochters die zorgen voor
hun moeder en daarbij ervaren dat hun eigen
leven in de knel komt.
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7

High Tea
Maandag 9 november 14.00 - 16.00 uur
Zoete en hartige hapjes passeren de revue.
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7

Jonge mantelzorgers
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief?
Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je
vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge
mantelzorger! Speciaal voor jou zijn er in deze
week ook activiteiten. Doe je mee? Stuur een
whatsappje of bel met Elise! Zij is er speciaal
voor jou als jonge mantelzorger en bereikbaar
op: 06-48020515 of eliseroskam@stjjmh.nl.

Workshop yoga
Woensdag 11 november 13.30 - 14.30 uur
Zaterdag 14 november van 15:30 - 16:30 uur
Een workshop met adem- en ontspanningsoefeningen om het hoofd leeg te maken en even
te voelen hoe het echt met je gaat.
Yoga Centrum Mica Yoga
Gildeweg 32a, Nootdorp

Film
‘Le Grand Bain’
Woensdag 11 november 10.00 - 12.00 uur
‘Fisherman’s Friends’
Donderdag 12 november 13.00 - 15.30 uur
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7

Hatha Yoga
Vrijdag 13 november 11.15-12.15 uur
Maak kennis met één van de oudste yogavormen die er bestaat om spanningen los te
laten en meer ruimte in het hoofd te krijgen, een
moment voor jezelf!
Yoga Centrum Mica Yoga, Gildeweg 32a
Maarten van Rossum College
Vrijdag 13 november 20.00 uur
Met humor en kennis gaat Maarten van Rossem
in op actualiteiten, maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties waardoor je een
avondje helemaal weg bent.
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7
Uit eten
Zaterdag 14 november 17.00 - 19.00 uur
Leer andere jonge mantelzorgers kennen!
Elise eet gezellig met jullie mee.
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7, Nootdorp

Film
‘Knetter!’
Zaterdag 14 november 19.30 - 21.00 uur
CulturA & Zo, Dorpsstraat 7, Nootdorp

De Week van de Mantelzorg is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
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Noitdorpsche Historïen

Jeugdhuis Veenweg Nootdorp
Met de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt het steeds moeilijker om met vrienden buiten
het huishouden af te spreken. Het was al niet makkelijk: hoe ouder we worden, des te minder tijd
we schijnen te hebben voor zaken buiten werk, familie en het wekelijkse hobbyuurtje om, tot ons
pensioen tenminste. En kijken we met nostalgie terug op onze tienerjaren, waarin we na school maar
zelden direct naar huis gingen. Naar het centrum, naar de Delftse Hout, naar de stad, “bedankt dat ik
mag blijven eten”… Iedere vriendengroep had ook wel een vaste hangplek, of een soos. Nu hebben
we CulturA & Zo, het Dijkje en anderen. Vroeger? Het Jeugdhuis aan de Veenweg.
Door Ruben Molenaar

ook klaverjassen. Op de zolder was er een figuurzaagclub, door de kerk georganiseerd. Henk heeft
daar destijds een hele kerststal gemaakt! Natuurlijk
werden er ook evenementen georganiseerd, zoals
een fancy fair met een rad van fortuin. Het was een
uitstekende plek om na school of in de avond samen
te komen op de soos. En daarbij hoort natuurlijk
muziek. Het jeugdhuis stond voornamelijk bekend
als de disco van het dorp: Disco Elephant Square.
Er staan nog archiefbeelden op de Facebookpagina
waarop DJ Jacques de Vreede plaatjes draait voor
zeer hip ogende Nootdorpse jongeren.

Jeugdhuis (Beeld Leen Groenewegen)

Van jongs af aan
Het gebouw werd al vroeg gebruikt om de jeugd bij
elkaar te brengen - zo was het eerst een openbare
school, in de vroege jaren van de vorige eeuw. Een
tumultueuze tijd voor scholen in Nederland, gezien
de schoolstrijd. Dit exemplaar zou dan ook niet
zijn hoofd boven water kunnen houden, en na de
stopzetting van de school werd het gebouw door de
Katholieke Kerk gekocht. De jeugd was nog steeds
welkom, echter: tussen de jaren vijftig en de jaren
tachtig zou het gebouw dienen als een jeugdhuis, een
ontmoetingsplek met tal van activiteiten.

Hobby en evenement
De ligging en indeling van het gebouw waren bijzonder gunstig. Makkelijk te bereiken vanuit de Nootdorpse scholen en met de scouting naast de deur zag
het gebouw logischerwijs veel verkeer. De verschillende voormalige klaslokalen leenden zich goed voor
uiteenlopende bezigheden. Zo was er tafeltennisclub
SIOK (Sportiviteit Is Onze Kracht), waar onze eigen
Henk Rolvink nog lid van is geweest. Zij konden
daar lange tijd oefenen. Dit voorrecht werd ook
verleend aan de Harmonie Nootdorp, en wie zich
niet sportief of muzikaal voelde kon er bijvoorbeeld

De harmonie heet pastoor Olsthoorn welkom (1985)

Weet u nog
In die beelden is duidelijk zichtbaar hoe belangrijk het
is voor een dorp, zeker zo groot als Nootdorp destijds
was, om een plek te hebben waar de jeugd gewoon de
jeugd kan zijn. Met de faciliteiten die het samenkomen energie en gedenkwaardigheid kunnen geven.
Want mensen praten er nog steeds over, in de taal van
dierbare herinneringen. Hierin liggen de banden die
de inwoners van Nootdorp aan het dorp verbinden.
Want we kunnen tegenwoordig zo makkelijk naar
Delft en Den Haag, en daar is veel te zien en te doen.
Maar die avonden in een jeugdhuis in eigen dorp? Die
onthouden we toch net wat anders.		

Dé plek in Nootdorp waar je liefdevol kunt opgroeien

Geen Repair Café
in oktober

In september was er een
succesvol Repair Café in
Nootdorp en er was alle
hoop op om dit ook weer in
oktober te doen. Helaas is
er vanwege aangescherpte
maatregelen deze maand
geen Repair Café.
Meer info: kijk op www.
facebook.com/RepairCafe
PijnackerNootdorp of mail
met repaircafepn@gmail.com

Nu geopend van

tot

uur

Kleinschalig - Persoonlijk - Lief
Baby - Dreumes - 3+ groep*
*met voorschoolse activiteiten

www.keikiholoholo.nl / (015) 310-7939
Dorpsplein 3 Nootdorp

Overdrachtsbelasting op
Prinsjesdag op z’n kop gezet
Het kabinet wil dat vanaf volgend jaar de overdrachtsbelasting verandert. Starters betalen dan geen overdrachtsbelasting meer als ze eigenaar worden van een
woning. Dat scheelt – berekend naar de gemiddelde
koopprijs voor een woning – ruim 6.000 euro. Maar ook
voor anderen dan starters verandert er wat in de overdrachtsbelasting, en dat is niet altijd positief. Wat heeft
het kabinet in petto?
Overdrachtsbelasting: hoe werkt het?
Als je eigenaar wordt van een huis, perceel grond,
een bedrijfspand of ander onroerend goed, dan moet
je overdrachtsbelasting betalen over de koopprijs. De
notaris handelt dit af met de Belastingdienst. Over een
woning moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald.
Over de koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal wordt 6% aan overdrachtsbelasting betaald.
Startersvrijstelling
Als het kabinet z’n zin krijgt, dan betalen starters op de
woningmarkt vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting als ze eigenaar van een woning worden. Starters
zijn tussen de 18 en 35 jaar oud en gaan wonen in de
woning waarvan ze eigenaar worden. Het geldt dus
niet voor een woning die iemand tussen de 18 en 35 jaar
bijvoorbeeld koopt om te verhuren aan iemand anders.
In dat geval moet er 8% aan overdrachtsbelasting over
de koopprijs worden betaald.
Vanaf 2021 kun je één keer een woning zonder overdrachtsbelasting aankopen. Degenen die doorstromen
en tussen de 18 en 35 jaar zijn, moeten over de nieuwe
woning 2% aan overdrachtsbelasting betalen.
Andere gevallen
Als je niet als starter wordt gezien en je eigenaar wordt
van een woning waarin je zelf gaat wonen, dan moet
over de koopprijs 2% overdrachtsbelasting worden
betaald. Over de koopprijs van een perceel grond of een
bedrijfshal moet voortaan 8% aan overdrachtsbelasting
worden betaald. Het percentage voor aandelen in een
zogenoemde ‘vastgoed-B.V.’ wordt verhoogd naar 8%.
Wat te doen?
De Tweede en Eerste Kamer gaan de komende tijd in
discussie met het kabinet over de overdrachtsbelasting.
Daarna wordt er gestemd over de wijziging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet wil dat de verandering in
de overdrachtsbelasting ingaat per 2021 en voorlopig
de komende vijf jaar gaat gelden.
Als je aan de voorwaarden voldoet om volgend jaar als
starter te worden gezien, maar je hebt al met de verkoper
afgesproken dat de woning in 2020 nog wordt overgedragen, wat moet je dan doen? Ga dan in gesprek met de
verkoper: is deze bereid om de datum van de overdracht
(het ondertekenen van de akte bij de notaris) naar 2021
te verschuiven? Houd er rekening mee dat de verkoper
gecompenseerd wil worden; voor hem of haar lopen
namelijk de kosten van de woning langer door.
Er is ook een groep mensen die volgend jaar meer overdrachtsbelasting moet betalen. Heb je al onroerend
goed gekocht maar vindt de overdracht in 2021 plaats?
Dan kun je wellicht met de verkoper afspreken dat nog
dit jaar de overdracht wordt rondgemaakt.
Bij vragen over dit onderwerp kunt u altijd overleggen
met Caminada Notarissen.

Vestigingen in Rijswijk & Nootdorp
Kerkweg 7 l 2631 CB Nootdorp
Postbus 84 l 2630 AB Nootdorp
Telefoon l (015) 310 20 10
www.caminadanotarissen.nl
nootdorp@caminadanotarissen.nl
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NIEUWS
Goede tijden of slechte tijden voor RKDEO?
Op het moment dat deze tekst op papier verschijnt overheerst vooral de onzekerheid over de komende weken. Het aantal
besmettingen zorgt dagelijks voor een nieuw record, de ziekenhuizen stromen vol en de maatregelen, die twee weken
geleden werden genomen, lijken nog niet te helpen. Er staan dus weer veranderingen in de aanpak voor de deur en deze
vraag doemt dan op: worden het betere tijden of mindere tijden voor de voetballers?
Tekst: Dick den Hollander

				

Relatief onbelangrijk
Natuurlijk is sport in deze periode een bijzaak. Er
zijn veel belangrijkere gevolgen van de coronacrisis
dan het wel of niet een potje kunnen voetballen.
Maar uiteraard had het sluiten van de clubgebouwen

14 Nootdorp NU

Beeld: Sander de Hollander

en het niet meer toelaten van toeschouwers bij de
wedstrijden ook voor RKDEO consequenties. Op
de website maakte het RKDEO-bestuur bekend op
welke manier de maatregelen op het sportpark werden gehanteerd. Geen toeschouwers, geen muziek,

een gesloten clubgebouw en direct na een training
of wedstrijd naar huis of elders toe. Nu is het dus
afwachten wat er in de komende dagen (de afgelopen
dagen als u dit leest) aan nieuwe maatregelen wordt
genomen.

W.Q. de Vreede overleden
Op 6 september overleed RKDEO’s oud-voorzitter
Wim de Vreede, vaak aangeduid als W.Q., vanwege
de hoeveelheid naamgenoten alleen al in Nootdorp.
Behalve jeugdleider was Wim voorzitter van de vereniging tussen 1978 en 1980. Hij werd 76 jaar. RKDEO
wenst de nabestaanden van Wim veel sterkte.

Double Sports Jeugd Voetbaldagen
Van dinsdag 20 oktober tot en met donderdag 22
oktober vinden op het sportpark van RKDEO de
Double Sports Jeugd Voetbaldagen plaats. Vanaf
de Onder-7 tot de Onder-15 is deelname hieraan mogelijk. Meer informatie en het inschrijfformulier is te vinden via de RKDEO-website of
www.doublesports.nl.

ADO Den Haag Voetbalkamp

Toen de competitie op 20 september van start ging,
mocht er nog ‘gewoon’ publiek aanwezig zijn. Zo
zagen de trouwe supporters RKDEO 1 het seizoen
openen met een 2-2 gelijkspel tegen DOSR. Geen
slecht resultaat, gezien de 2-0 achterstand tien minuten voor tijd en het feit van DOSR in de tien onderlinge duels slechts eenmaal verslagen werd. Ook
thuis tegen HMSH (3-1 winst) mocht het publiek
meekijken, maar de wedstrijden tegen HVV (1-1) en
Foreholte (2-1 winst) werden voor een lege tribune
gespeeld. Toch mag de start met acht punten uit
vier wedstrijden keurig worden genoemd. Sterker
nog, na de speeldag van 11 oktober is RKDEO zelfs
koploper, al speelt het verschil in gespeelde aantal
wedstrijden daarin ook een rol.

zorgden drie nederlagen op rij voor een vrije val op
de ranglijst. Zowel tegen Hoogland, SDO als SEP
bleef vrouwen 1 aan de verkeerde kant van de score.
Met drie punten uit vier wedstrijden staat RKDEO
op de tiende plaats, met alleen Hontenisse en Buitenveldert nog onder zich. Op 25 oktober wordt de
competitie hervat tegen Victoria Boys, dat ook drie
punten heeft met een wedstrijd minder gespeeld.

RKDEO JO19-1 op de zesde plaats

RKDEO 2 speelde pas twee keer

En tegelijkertijd, op exact dezelfde dagen, staat
het Voetbalkamp van ADO Den Haag op het programma. Ook daarvoor is de informatie op de website te vinden of kan er worden gemaild naar voetbalkampen@adodenhaag.nl. Overigens gelden voor
beide voetbalkampen ook de gebruikelijke maatregelen. Dat betekent onder andere dat het clubgebouw
gesloten blijft.

RKDEO 1 is koploper
RKDEO 2 ondervond de nodige problemen bij de
herstart en kwam tot nu toe slechts tweemaal in
actie. Zowel tegen Foreholte (5-2) als Groeneweg
(4-1) leverde dat een ruime nederlaag op. Het tweede
team staat dan ook in de onderste regionen. Alleen
DHC 2 (nul uit drie) en Spartaan ’20 2 (nul uit vier)
staan nog onder RKDEO. En het is hoe dan ook nog
even wachten op de eerste punten, want pas op 25
oktober komt het tweede weer voor de competitie
in actie. Lars van Noppen scoorde tegen Groeneweg
zijn 33e competitietreffer in RKDEO 2. Als hij nog
vier keer weet te scoren, komt hij in de top vijf van
doelpuntenmakers in het tweede elftal sinds augustus 1987. Roeland Fonkert (66), Dave van Westing
(60), Michiel Thoonen (46), Nawien Ramlal (41) en
Jacques Bartelomij (36) vormen nu nog die eerste vijf.

Vrouwen 1 kent wat moeizame start
Ook RKDEO vrouwen 1 kent een wat moeilijke start
van het seizoen. Het begon op 20 september nog met
een knappe 3-2 zege op Hontenisse, maar daarna

RKDEO JO19-1 speelde al vier duels en behaalde
daarin in Divisie 4C zeven punten. Na een wat valse
start leverden de laatste twee wedstrijden evenzoveel
zeges op: 2-1 tegen DSO en een opvallende 7-0 tegen
Spartaan ’20. Met een zesde plaats op de ranglijst,
op slechts drie punten achterstand op de koplopers
Spijkenisse en Concordia, is er nog volop uitzicht
op een hoge klassering.

Presentatiegids komt uit!
Het heeft in deze periode allemaal wat meer voeten
in aarde gehad, maar de jaarlijkse presentatiegids
nadert zijn voltooiing. De interviews zijn afgenomen,
de teksten en de foto’s gemaakt en nu is het nog een
kwestie van de laatste hand. Binnenkort wordt de
presentatiegids 2020-2021 weer uitgedeeld!

En tot slot..
Is het team van 16-23 jaar met een stevige 0-7 zege
op DVC begonnen aan hun jaarlijkse jacht naar de
hoofdprijs. En is ook de Grote Clubactie weer van
start gegaan. Het is in deze periode natuurlijk een
stuk lastiger om de loten huis-aan-huis aan de man
of vrouw te brengen, maar natuurlijk zijn er mogelijkheden genoeg om via RKDEO een kans te maken
op de mooie prijzen. Op de website staat hoe u in
het bezit van deze loten kunt komen!
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A G E N D A

HEB JIJ DE PARADE
NOOTDORP APP AL?

Vr 9 oktober 20:00 uur

F���: T�� G������� S������
7,50 euro incl. drankje
Wo 14 oktober 15:00 uur

F���: B�� H��� 6 (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Vr 16 oktober 20:00 uur

T������: S���� C��-V���������������
5 euro incl. drankje
Zo 18 oktober diverse aanvangstijden

T������: LEV �������-C�����-�-������
t/m 12 jaar 6,50, vanaf 13 jaar 8,50 euro incl. drankje
Ma 19 oktober 15:00 uur

F���: P��� ��� �� P�������� (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Di 20 oktober 15:00 uur

F���: K������ (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Wo 21 oktober 15:00 uur

F���: O����� (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Do 22 oktober 15:00 uur

F���: M� L����� P��� (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Vr 23 oktober 13:00 uur

F���: E���� M�� (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Vr 23 oktober 20:00 uur

M�����: E�������� L�������-D� W��- V������������
10 euro incl. drankje

www.parade-nootdorp.nl

Za 24 oktober 13:00 uur

F���: Z���������� (NL)
5 euro incl. limonade en popcorn
Za 24 oktober 20:00 uur

T������: M����� ��� L�� - L����� �� L�����
17,50 euro incl. drankje
Vr 30, Za 31 okt., Zo 1 en Vr 6 t/m 8 nov. 20:00 uur

T������: H�� V��������-L��� ��� ���� B�����
12 euro incl. drankje
Vr 13 november 20:00 uur

C������: M������ ��� R�����
17,50 euro incl. drankje

winkelcentrumparade

Za 14 november 14:00 en 20:00 uur

T������: G����� �� K������ �� �� B�������� (3+)
12,50 euro incl. drankje

paradenootdorp

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

Jong in Nootdorp

Hoe is nu met…Orchideeënkweker
Bas van Eijk (32)?
Grote dromen. Beloftes. Wensen. In meer dan tien jaar ‘Jong in Nootdorp’
werden er heel wat uitgesproken. Hoe is het nu met deze (oud-)Nootdorpers?
Wij zochten ze op! Dit keer: toenmalig hbo-student Tuin- en Akkerbouw Bas
van Eijk vertelde in 2012 over zijn passie voor glastuinbouw en zijn stages in de
Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Nu, acht jaar later, runt hij samen met zijn
Amerikaanse echtgenote een orchideeënkwekerij in California.
Teks t : Elise Mooijman

Aan het begin van het interview antwoordt Bas met
een licht Amerikaanse tongval. “Ik spreek niet zo
vaak meer Nederlands,” lacht hij vanuit zijn huis
in Los Osos, drie uur ten noorden van Los Angeles.
“Met onze medewerkers praat ik Spaans en met mijn
vrouw Engels.” Maar al snel valt aan zijn uitspraak
niet meer te merken dat Bas al bijna zeven jaar in de
Verenigde Staten woont.

Koffers pakken
Kort na zijn afstuderen pakt Bas zijn koffers in en vertrekt naar the United States of America. Tijdens zijn
stage in Nieuw-Zeeland zette hij een slechtlopende
orchideeënkas weer op de rit. Nederlandse kennis op
het gebied van bloemen kweken is gewild in het buitenland weet hij. Ook lonkt het avontuur. “In Chicago
huurde ik een auto om dwars door de Verenigde Staten
langs allerlei kwekerijen te rijden op zoek naar werk,”
vertelt Bas. “Dat vond ik in een klein dorp in California!”

American wedding
Bas gaat aan de slag als kweker en leert in de tussentijd
zijn Amerikaanse vrouw Alison kennen met wie hij
inmiddels al bijna vijf jaar is getrouwd. “Met de Golden
Gate Bridge in San Francisco op de achtergrond heb ik
haar ten huwelijk gevraagd.” Het stel trouwt eerst in de
Verenigde Staten voor de wet en later nog een keer in
Nederland. “We organiseerden een echte Amerikaanse
wedding bij de Kagerplassen. Heel bijzonder!”

Eigen baas
Het gaat het stel voor de wind tot Alison haar baan
plotseling kwijtraakt. “We keken elkaar aan en dachten: we gaan voor onszelf beginnen,” vertelt Bas. “Dat
wilden we al sinds dag 1. Dit was het extra duwtje dat

Bas en Alison
nodig was om het ook echt te doen. Maar vind maar
eens een glazen kas in California. Hier gebruiken
ze boogkassen gemaakt van staal en plastic. Prima
voor de meeste bloemen, maar wij wilden orchideeën
kweken en daar heb je een glazen kas voor nodig.

Cannabis?
Op Google Maps speurt Bas California af naar een
glazen kas. Na heel wat uurtjes vindt hij iets wat erop
lijkt. “Na werk ben ik er meteen heen gereden. Er was
niemand en alles zat op slot.” De Nootdorper laat een
briefje achter waarin hij kenbaar maakt de kas te willen kopen of huren. Kort daarna belt de eigenaar. De
kas is nét verkocht. Maar als de koop niet doorgaat,
krijgt Bas een belletje. “Of ik nog interesse had? Ja! En
of ik cannabis ging verbouwen in de kas? Nee! Sold.”

Cal Coast Orchids
Alison schrijft een businessplan waarmee het stel
succesvol een lening aanvraagt voor jonge ondernemers. Cal Coast Orchids is geboren. “Doodeng. Daar
zit je dan met een torenhoge schuld, een kas vol bloemen en vrijwel geen zakelijke connecties. Het heeft
even geduurd, maar ondanks corona, beginnen de
zaken best goed te lopen en groeien we als bedrijf.”

Nog altijd Nootdorp

Bas op stage tussen de rozen in 2012.

Uit California wil Bas nooit meer weg. Maar de connectie met Nootdorp blijft zowel op persoonlijk als
zakelijk vlak sterk. “Mijn familie woont er natuurlijk.
Gelukkig kon ik in augustus twee weken langskomen. Voor kennis over kweken moet je ook hier
zijn. Zo heb ik regelmatig contact met het bedrijf
waar ik als 15-jarige stageliep: Piko Plant aan de
Dwarskade. Adviseert mijn achterneef Rene van Eijk
van de Nieuwkoopseweg ons over het kweken van
cymbidiums en ben ik met Van der Goes Orchideeen aan het proberen om hun planten naar ons
te verschepen. Mijn ambitie voor de toekomst? Ons
specialiseren in online shipping en bekend staan om
onze topkwaliteit.”				
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Sporten
Toen ik vorig jaar rond deze tijd was begonnen met studeren in Wageningen besloot ik om een abonnement
te nemen op het sportcentrum van de universiteit. Ik
verbaasde me erover wat een ongelofelijk koopje dit
sportabonnement was. Goedkoop is dit abonnement
zeker, mits je ook af en toe gaat sporten. Aan het eind
van het jaar was het aantal keer dat ik de sportschool
van binnen had gezien op één hand te tellen.
Ook al kan ik me nu niet meer heugen waar ik vorig jaar
mijn weken mee heb gevuld, toch had ik het voor mijn
gevoel ontzettend druk. En als ik even een moment over
had, kwam het niet in me op om mezelf ook nog naar
de sportschool te slepen. En dit is nu precies hoe in
het eerste jaar van je studententijd de kilootjes eraan
vliegen. In Amerika hebben ze hier de mooie term ‘first
year fatties’ voor. Het is nu vooral de kunst om op tijd
in te grijpen zodat de vetrolletjes niet overgaan in een
beginnend bierbuikje.
Ik heb het geluk dat ik samenwoon met drie meiden die
allemaal de studie ‘Voeding en gezondheid’ doen. We
eten veel van de klassieke studentenmaaltjes zoals
wraps, pasta en pizza. Maar wraps die niet volkoren zijn,
komen het huis niet in en de pizza wordt doorgaans met
tien verschillende soorten groenten belegd. Bovendien
ligt de vriezer standaard vol met veel te dure zuurdesem
broden van de Ekoplaza, die we overigens te danken hebben aan het bijbaantje van een van mijn huisgenootjes.
Sinds het begin van dit nieuwe schooljaar heb ik het
sporten weer opgepakt. Niet alleen om te vermijden
dat er zich een bierbuikje ontwikkelt, maar ook zodat
ik niet helemaal rood en bezweet boven aankom, nadat
ik de vier trappen omhoog heb gelopen naar ons appartement. Ik heb mezelf flink laten afmatten bij een klasje
waarbij je balancerend op een halve bal allerlei oefeningen moet doen. Ook heb ik aqua bootcamp, hatha
yoga en steps geprobeerd. Dat laatste was overigens
niet zo’n succes, omdat ik continu twee tellen achter
liep op de rest van de groep.
De meest vermoeiende workout tot nu vond echter niet
plaats in de sportschool maar in een trampolinepark.
Met het geluid van schreeuwende kinderen en harde
uptempo muziek op de achtergrond heb ik daar samen
met mijn vriendinnen een hele middag rond gesprongen. Omringd door zo’n vijf verschillende kinderfeestjes
waren we verreweg de oudsten in het park. We werden
zelfs door een jongetje van 10 uitgedaagd voor een salto
wedstrijd. Een van mijn vriendinnen ging de uitdaging
aan en gooide al haar turnervaring in de strijd met een
driedubbele salto.
Inmiddels dwing ik mezelf om
drie keer per week naar de sportschool te gaan. Dat dit nu zwart
op wit staat in deze column is
een goede stok achter de deur
om dit langer dan twee weken vol
te houden.

Madelon van der Helm
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Kinderworkshops bij Chocolaterie de Lelie!
Je verjaardag vieren in het chocolade atelier bij Chocolaterie de Lelie… welk kind
wil dat nu niet?!Nu is er de mogelijkheid om met een groep kids (max 10 personen)
het kinderfeestje te laten verzorgen bij Chocolaterie Gelaterie de Lelie in Nootdorp.
De feestneus wordt met zijn/haar groepje ontvangen op de versierde werkvloer bij de chocolatier.
Limo en lekkere chocolaatjes staan al voor hen
klaar. De chocolatier laat de kinderen een kijkje
nemen achter de schermen van de chocolaterie en
zet ze zelf ook aan het werk. De ouders/verzorgers
kunnen heerlijk ontspannen met een kop koffie of
thee en lekker toekijken of foto’s maken. Natuurlijk
mag u van ons ook bij mooi weer op ons terras
van het zonnetje genieten. U hoeft er dus niet bij
te blijven.

Keuze uit de volgende workshops:
- Workshop Bonbons maken en chocolaatjes spuiten,
anderhalf uur plezier.
- Workshop Lollies en repen maken, anderhalf uur
plezier.

De kinderen mogen hun zelfgemaakte chocoladeproducten versieren met allerlei lekkere en leuke versiersels of teksten erop schrijven met vloeibare chocolade.

Extra optie: luxe warme wafel
Na afloop gezellig met z’n allen een luxe warme wafel
met slagroom eten en cadeautjes uitpakken. Dan
duurt de workshop een half uurtje langer dus in
totaal 2 uur.
Na afloop pakken de kids hun zelfgemaakte product
in en zullen moeten nadenken waar zij dit bij thuiskomst gaan verstoppen….
(Kinderworkshop prijs € 175,- extra optie (wafels):
€ 2,25 per kind)
Reserveren via chocolaterie.nl of delelienootdorp@
chocolaterie.nl 				
Opperste concentratie

Herfstvakantie: elke dag film in
coronaproof CulturA & Zo
Na exact een jaar open te zijn, weten de meesten het wel! In de vakanties
is er elke dag film in theater CulturA & Zo in de Dorpsstraat. Een kaartje
voor jeugdfilms kost € 5 en daar krijgen de gasten ook nog eens iets te
drinken en wat lekkers bij! Er mogen vanwege de coronamaatregelen 40
mensen in de zaal.
CulturA & Zo is blij dat zelfs de pas gereleasete
film ‘Onward’ gedraaid kan worden. Die draait op
woensdag 21 oktober, precies in het midden van
de vakantie. Ook ‘Pluk van de Petteflet’ staat op
het programma, en ‘Knetter’, maar ook ‘My Little
Pony’, de film ‘Early Man’ en ‘Zootropolis’ worden

gedraaid. Wie vaker wil komen, koopt gewoon een
strippenkaart. Vraag het in CulturA & Zo zelf, aan de
mensen achter de bar als je toevallig toch de bibliotheek bezoekt. De tickets kunt je kopen via www.
culturaenzo.nl.

Theaterseizoen
Theater CulturA & Zo gaat gewoon door, ook met maar
40 mensen in de zaal. Dat betekent dat sommige voorstellingen al lang uitverkocht zijn, maar er zijn nog kaartjes voor veel voorstellingen. Neem eens een kijkje op de
site en kies voor een veilig avondje uit in de buurt.

Drive Thru Grand Café 1837 draait
weer op volle toeren
De nieuwe coronamaatregelen vragen wederom om veel creativiteit van (horeca)
ondernemers in Pijnacker-Nootdorp. Kim Kleijweg van Grand Café 1837 stelt
gerust en laat weten dat iedereen de komende tijd op veilige wijze kan blijven
genieten van de smaak van 1837.
“Natuurlijk blijven we gewoon open, maar de capaciteit is zowel binnen, als buiten beperkt. Op tijd
reserveren is daarom zeer aan te raden”, aldus Kim.
Tijdens de intelligente lockdown van begin dit jaar
verzon Kim samen met haar team de zogenoemde
Drive Thru. Het is een vast concept geworden binnen 1837 en helemaal actueel. Via de eigen online
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webshop kun je coronaproof alle gerechten van de
kaart bestellen, via iDeal afrekenen en vervolgens
op een gewenst tijdstip ophalen.“ Je rijdt langs, parkeert de auto, blijft zitten, en wij zetten de (warme)
maaltijd in de kofferbak. Volledig contactloos en
helemaal veilig”, vertelt Kim. Je kunt niet alleen
een diner of lunch bestellen, maar ook een high

Veilig, vers en vertrouwd
tea, high wine/beer of lekkere borrelhapjes. Lunch
bestellen voor dezelfde dag kan tot 12.00 uur. Diner
kun je tot 18.00 uur bestellen en nog dezelfde dag
ophalen. Eerder bestellen voor een andere dag kan
natuurlijk ook. De Drive Thru is 6 dagen per week
geopend.
Kijk op www.grandcafe1837.nl/bestel-online.

Soft touch
handvat

Vaatwasmachine
bestendig
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JUMBO.COM/PANNENACTIE

Jumbo Ellen en Erwin Steendam, Nootdorp, Paradeplein 7
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