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Tegenwoordig komen er uitgebreide 
selectieprocedures aan te pas, maar 
vroeger ging dat een stuk simpeler. 
Agnes Bekenes was in de zomer van 
1974 op haar 21ste klaar met haar 
studie aan de Pedagogische 
Academie, belde wat scholen in de 
buurt met de melding dat ze 
beschikbaar was en kreeg bij de Sint 
Josephschool aan de Acacialaan in 
Pijnacker de toenmalige ‘boven-
meester’ Drummen aan de lijn. 

Door Sjaak Oudshoorn 

Drummen vertelde dat er net iemand 
weg was gegaan en dat ze maar eens 
moest komen praten. Het gesprek 
vond plaats op de gang. “Ik kan nog 
precies de plek aanwijzen waar we 
stonden. Een beetje leunend over de 
kapstok stonden we heen en weer te 
praten en vijf minuten later was ik 
aangenomen. Zo eenvoudig ging het. 
En veertig jaar later ben ik er nog.”
Ze zijn nog lang niet van Agnes 
Bekenes af bij de Josephschool. Ze is 
nu 61 en moet minimaal tot haar 
66ste doorgaan met werken; en dat 
vindt ze helemaal niet erg. “Het is 
nog steeds heerlijk werk. Het kost me 
geen energie, ik krijg er energie van. 

De spontaniteit en de leergierigheid 
van de kinderen heb ik altijd het 
leukste gevonden en dat is nog zo. 
Behalve de kleuters en groep 8 heb ik 
alle groepen gehad, maar groep 3 
vond ik altijd het leukst. Dan leerden 
ze lezen en schrijven. Schitterende 
ontdekkingen zijn dat voor de 
kinderen.” ‘Leerden’ is bewust 
verleden tijd omdat lezen en schrijven 
geen primeur meer is voor groep 3. 
Ook bij de kleuters leren veel 
kinderen al heel veel qua lezen en 
schrijven. Wat dat betreft, is er in het 
onderwijs wel veel veranderd in 
veertig jaar. 
“In 1974 toen ik hier begon, kregen 
alle dertig leerlingen dezelfde stof 
voorgeschoteld, of ze er nou te slim 
voor waren of wellicht niet slim 
genoeg. Nu ben je met die dertig 
kinderen op vier of vijf verschillende 
niveaus bezig en terecht. Het is wat 
dat betreft nu echt beter dan toen.” 
Agnes vertelt haar verhaal op 
dinsdag 14 oktober in de docentenka-
mer. Die dag was het groot feest op 
de Josephschool. Niet alleen Agnes 
was veertig jaar verbonden aan het 
onderwijs; ook juf Conny Mol en juf 
Charlotte Bommelé vierden dat ze 
veertig jaar in het onderwijs werk-

zaam zijn. Met dat verschil dat ze niet 
zoals Agnes al die veertig jaren bij de 
Josephschool hebben gewerkt. 
Agnes heeft nooit een seconde 

overwogen om voor de afwisseling 
eens op een andere school te gaan.
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Chapeau

Meer dan 200 mensen kwamen af 
op het gecombineerde 90 jarig 
verjaardagsfeestje en nieuwjaarsre-
ceptie van RKAVV. Burgemeester 
Van der Sluijs, wethouder Rensen, 
vertegenwoordigers van ADO Den 
Haag en de KNVB, oud scheids-
rechters  Charles Corver en Lau van 
Ravens en verschillende vertegen-
woordigers van andere verenigin-
gen waren aanwezig.  Daarnaast 
was het zeer fijn te zien dat veel 
sponsoren de moeite hadden 

genomen het glas te heffen op het 
jarige RKAVV. Hoofdsponsor Werk 
en Vakmanschap schonk RKAVV 
een mooi verjaardagscadeau door 
haar contract als hoofdsponsor 
voor het 5e jaar te verlengen. 
Voorzitter Henry Steffens keek in 
zijn speech terug naar het mooie en 
rijke verleden van de club en leidde 
de jubileumactiviteiten in die het 
komend half jaar gaan plaatsvin-
den. Oud voorzitter en erelid Paul 
van Rede, huidig voorzitter van de 

jubileumcommissie, ging hier later 
verder op in. Namens de KNVB 
richtte Arthur Paulidus, vice 
voorzitter van de KNVB West II, 
nog een aantal mooie woorden tot 
het jubilerende RKAVV.  Charles 
Corver en Lau van Ravens en 
verschillende vertegenwoordigers 
van andere verenigingen waren 
aanwezig.  Daarnaast was het zeer 
fijn te zien dat veel sponsoren de 
moeite hadden genomen het glas 
te heffen op het jarige RKAVV.
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Nationale Pannenkoekendag in Bergschenhoek
Ongeveer tachtig mensen van 
verschillende leeftijden - ook vaders 
met zoontjes - genoten vrijdag van 
heerlijke pannenkoeken die waren 
gebakken door Christien en Lisa van 
PLUS Koelhuis in Bergschenhoek.

Het was vrijdag Nationale Pannenkoe-
kendag en daar doen ze in Bergschen-
hoek sinds vorig jaar aan mee. De 
spullen en de bakkers worden 
beschikbaar gesteld door Jordy en 
Hans Koelhuis, de eigenaren van de 
lokale PLUS-winkel. Er gingen vijftien 
pakken Koopmans-bakmeel doorheen. 
Dat is volgens kookdemonstratrice 
Christien, die regelmatig op vrijdag in 
de winkel lekkere dingen klaarmaakt, 
de beste meel. Het pannenkoekeneve-
nement vond plaats bij Ontmoet!, de 
locatie van Welzijn Lansingerland in 
De Stander. Een prachtige ruimte waar 
ook het heerlijke lentezonnetje mooi in 
doordrong. Iedereen was welkom. 
Veel oudere omwonenden maar ook 
mensen van verder weg kwamen een 
lekker pannenkoekje mee eten. Juist 
het feit dat iedereen welkom was en 
dat er mensen van verschillende 
leeftijden aanwezig waren, zorgde 
voor een leuke gezellige sfeer. 
Medewerkers en vrijwilligers van 
Welzijn Lansingerland liepen af en aan 

met volle en lege borden. Gemiddeld 
werkten de mensen per persoon twee 
pannenkoeken naar binnen, dus er zijn 
er in totaal zo’n 150 gebakken. Wie 
geen pannenkoek lust of lustte, kon 
ook een broodje kroket of iets anders 
bestellen. Allemaal geen punt! Er 
waren vier soorten pannenkoeken te 
verkrijgen: naturel, met appel, met 
kaas en met spek. Robert Tas (48) en 
zijn zoontje van Owen van vijf waren 
rechtstreeks vanuit de school van 
Owen naar Ontmoet! gekomen om 
een lekker pannenkoekje te eten. “Ik 
had het gelezen, dus ik dacht: dat is 
leuk, daar gaan we even naar toe.” 
Owen zegt dat pannenkoek het lekker-
ste is dat hij doorgaans eet, terwijl zijn 
moeder Sophie toch best heel veel 
andere mooie gerechten kan prepare-
ren. Het evenement begon vrijdag 
rond de klok van 12.00 uur. Na een 
uurtje hadden de meeste mensen hun 
buikje vol of zelfs rond. Na nog even 
gezellig heen en weer praten, gingen 
de mensen weer hun eigen weg. Ook 
Robert en Owen: ze moesten die 
middag nog met de bakfiets naar Ikea 
om een cadeautje te kopen voor de 
zus van Owen die maandag jarig was. 
Achterin de zaal zitten vier dames na 
de maaltijd hun wekelijkse scrabble-
spel in orde te maken. Iedereen gaat, 

maar deze vier blijven zitten. Ze zitten 
iedere week op vrijdagmiddag bij 
Ontmoet! om een leuk spelletje te 
doen en elkaar te ontmoeten. Voordat 
ze met hun spel beginnen, gaan ze 
nog even op de foto met Christien en 

Lisa van de PLUS die na een paar 
uurtjes hard werken hun rust hebben 
hervonden en nog even nagenieten 
van het weer zeer geslaagde Pannen-
koekenevenement. De dames hebben 
allemaal een smartphone en natuurlijk 

willen ze dat er ook even met hún 
telefoon een plaatje wordt geschoten. 
Als dat ritueel achter de rug is, kan het 
scrabblespel zachtjesaan beginnen. 
Rustig aan maar: ze hebben de hele 
middag de tijd!

De bouw van Villa Zonnedauw 
aan de Zonnedauw in de wijk 
Achter het Raadhuis in Nootdorp 
vordert goed. Na het officiële 
startsein voor de bouw op 
woensdag 9 januari, is bouwbe-
drijf Waaijer flink aan de slag 
gegaan met het project van de 
Stichting Woon Initiatief Noot-
dorp (SWIN) en Rondom Wonen 
uit Pijnacker.

Het betreft een gebouw met 
veertien appartementen voor jonge 
mensen met een lichte verstande-
lijke beperking die straks ieder hun 
eigen woning hebben. Het een 
begeleid wonen project waarbij 
Ipse Nootdorp dag en nacht voor 
de begeleiding zorgt.

De toekomstige bewoners en hun 
ouders zijn ook door architect 

Henno Westeneng van bureau 
RoosRos betrokken bij het ontwer-
pen van het gebouw en de diverse 
ruimten. De bewoners zijn in 
november een weekendje op stap 
geweest met z’n allen om alvast 
een beetje aan elkaar te wennen. 
Aan het eind van dit jaar moet Villa 
Zonnedauw helemaal klaar zijn en 
gaan de veertien bewoners de 
nieuwbouw betrekken.

Villa Zonnedauw krijgt steeds meer vorm

De bouw van Villa Zonnedauw aan de Zonnedauw vlak achter Autobedrijf Nootenboom vordert. 

De Nationale Pannenkoekendag was een gezellige happening bij Ontmoet!

Nieuw in makelaarsland:
Kooij Makelaardij
De Nootdorpse Wendy van der Kooij 
heeft altijd al ‘iets met huizen’ 
gehad. Onlangs heeft ze de de 
vastgoedopleiding tot makelaar/
taxateur succesvol afgerond. De 
keuze om makelaar te worden, is 
mede ontstaan door haar eigen 
ervaringen in het verleden als 
huizenkoper. “Dit kan en wil ik ook, 
maar met meer aandacht voor de 
klant”, vertelt ze. Wendy heeft zich 
volledig gestort op het opzetten van 
haar eigen makelaarsonderneming. 
En dat is nu af: Kooij Makelaardij. 

Wendy zit vol energie, heeft een 
schitterende huisstijl laten aanmeten 
en een mooie website gelanceerd. De 
te koop-borden staan al klaar. Kooij 
Makelaardij is aangesloten bij de 
branchevereniging VBO als verkoop-
makelaar en aankoopmakelaar. Naast 
de aan- en verkoop van woningen, 
heeft Kooij Makelaardij partners 

uitgekozen, waaronder een financieel 
expert op het gebied van hypotheken. 
Voor taxaties heeft Kooij Makelaardij 
diverse partijen die NRVT gecertifi-
ceerd zijn. Belangrijk hierbij is dat 
kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
Kooij Makelaardij richt zich niet op een 
specifieke gemeente. Het werkgebied 
is ruim: Nootdorp, Pijnacker, Ypenburg, 
Leidschenveen, Berkel en Rodenrijs, 
Bergschenhoek, Bleiswijk en Zoeter-
meer. Wendy heeft een heldere visie. 
Ze weet precies hoe ze het straks gaat 
aanpakken: aandacht voor de klant, 
meedenken, goed plannen, efficiënt 
werken en overzicht houden. “Ik wil 
mensen volledig ontzorgen in het 
verhuistraject. En het op een goede 
manier afsluiten. Dat vind ik heel 
belangrijk. Mensen moeten een goed 
gevoel overhouden aan de verkoop of 
aankoop”, vertelt Wendy. Bekijk
www.kooijmakelaardij.nl of maak 
direct een afspraak via 06-53315588.


