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  Peter van de Sande telt de dagen 
af. Op 11 februari is de sleutelover-
dracht aan de 14 bewoners van het 
kleinschalige appartementencom-
plex Villa Zonnedauw, een 
woonvoorziening voor jong 
volwassenen met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking. 
Ook dochter Cindy (25), geboren 
met het syndroom van Down, heeft 
er binnenkort haar eigen onderko-
men. ,,Natuurlijk staat bij ons thuis 
de deur ook altijd voor haar open, 
maar de wetenschap dat de 
benodigde zorg en begeleiding op 
orde is, voor nu en later in een fi jne 
en veilige omgeving, stelt enorm 
gerust. Villa Zonnedauw realiseren 
heeft heel veel tijd gekost, maar is 
alle energie waard geweest. Het is 
in totaal een soort paleisje 
geworden. Trots en dankbaarheid 
vechten om voorrang.’’ 

 Door Hans Bos 

,,Het is fantastisch dat we op tal van 

fronten zo worden gesteund. Het 

zal ook te maken hebben met onze 

werkwijze. Het project Villa 

Zonnedauw is heel transparant: het 

is duidelijk waar donaties, geld en 

goederen terechtkomen. Wij 

hebben geen strijkstok”, zeg Van de 

Sande, die samen met twee andere 

ouders in 2015 de initiatiefnemer 

achter de Stichting Woon Initiatief 

Nootdorp is. Twee jaar eerder 

werden de eerste gesprekken 

gevoerd met de gemeente Pijnac-

ker- Nootdorp en woningcorporatie 

Rondom Wonen, uiteindelijk de 

opdrachtgever voor de bouw en de 

eigenaar van het complex. Voor de 

uitvoering van de bouw werd 

aannemingsbedrijf Waaijer Bouw bv 

uit Leidschendam in de armen 

genomen. Het ontwerp van het 

woon-zorgcomplex is van de hand 

van RoosRos Architecten uit 

Oud-Beijerland. Een vast team van 

Ipse de Bruggen zal de begeleiding 

van de bewoners op zich gaan 

nemen. Verder dragen ook een 

groot aantal lokale bedrijven hun 

steentje bij.

 ‘Sociaal fi guur’ 
Peter van de Sande was 24 jaar toen 

zijn vader op 55-jarige leeftijd aan 

de gevolgen van kanker overleed. 

Hij ontwikkelde zich naar eigen zeg-

gen tot ‘een sociaal fi guur, die zich 

niet in de maling laat nemen en 

altijd vecht voor wat hij waard is. Hij 

komt uit een gezin van vier kinderen 

en is de oudste. Zus Jolanda en 

broers Hans en Eric maken het 

kwartet compleet en vormen het 

gezicht van Drukkerij Van de Sande 

in Nootdorp, al bijna 45 jaar de full 

service drukker voor MKB, reclame-

bureaus en grote bedrijven in de 

Randstad, maar ook daarbuiten. 

Vanuit Nootdorp maken zij kleurrijke 

ontwerpen, hoge kwaliteit drukwerk 

en zorgen voor perfecte afwerking 

en verzending van het drukwerk. 

Ook is in die periode weekblad ‘De 

Eendracht’ ontstaan als opvolger 

van het toenmalige ‘Clubblad’. 

,,Zeven jaar geleden ben ik uit het 

management gestapt,’’ kijkt Van de 

Sande terug. ,,Toen ik rond de 40 

jaar was riep ik uit dat ik wilde 

stoppen als ik 55 jaar was. Die 

uitspraak is inmiddels gewijzigd. 

Laat mij maar lekker doorgaan, maar 

dan wel op de werkvloer. Sinds 1 

januari 2013 ben ik ZZP’er. Afwerken 

en snijden, daar ben ik sterk in. Daar 

moet je vaardigheden voor hebben. 

Ik krijg de lastigste klussen en leg de 

lat voor mijzelf hoog. Het is een 

uitdaging om elke keer weer hoge 

kwaliteit te leveren”.

 ‘Peet plak’ 
De ogen van Van de Sande twinke-

len als Carnaval als onderwerp 

wordt aangehaald. De Veenpiepers 

uit Nootdorp zagen in hem de 

ideale Prins, maar tot drie keer toe 

hield hij de boot af. Toen hij in het 

carnavalsjaar 2006-2007, tevens de 

periode dat Pijnacker en Nootdorp 

fuseerden, opnieuw werd benaderd, 

nu door De Ballentrappers uit 

Pijnacker, hapte Van de Sande, die 

toen zelf wel in was voor een 

geintje en verrassing op één 

voorwaarde toe: echtgenote 

Mariëtte had het laatste woord. Die 

moest er eerst mee akkoord gaan. 

Na groen licht van Mariëtte kreeg 

Peter van de Sande een stoomcur-

sus rituelen welke behoorden bij het 

carnaval. Hij was daar helemaal niet 

in thuis, maar toonde zich een 

snelle leerling. ,,De Ballentrappers 

zijn nu een vereniging in ruste, maar 

ik kijk met heel veel plezier op mijn 

periode als Prins terug. Het was een 

wereldtijd,’’ zegt Van de Sande, die 

er de bijnaam ‘Peet Plak’ aan over 

hield, omdat hij vaak als laatste bleef 

hangen. Hij kan er jaren later zelf 

nog breeduit om grijzen en lijkt op 

dat moment in plaatjes terug te 

denken aan die periode. In het 

middelpunt van de belangstelling 

staan, was Van de Sande aanvanke-

lijk vreemd. Spreken voor een 

aanzienlijk gezelschap, dat was 

eerst niet aan hem besteed, Om zijn 

droom een woonvoorziening te 

realiseren uit te laten komen, wist 

Van de Sande dat hij moest zien om 

te schakelen. Het lukte hem prima.

 Verheugd en vereerd 

,,Tijdens een ledenvergadering van 

de Toerclub Pijnacker werd mij 

gevraagd om een enthousiasme-

rend verhaal af te steken. De vonk 

sloeg over, zo merkte ik. Ik was 

verheugd en vereerd dat de 

vereniging voor de stichting SWIN 

wilde fi etsen. Om extra euro’s te 

vergaren mobiliseerde Van de Sande 

eveneens een groep vrienden, 

familieleden en bekenden. Terwijl 

toekomstige bewoners reageerden 

met applaus en gejuich, viel Van de 

Sande even stil nadat samen met 

Koos Vonk van de TCP een 

prachtige cheque van € 1725 voor 

SWIN werd onthuld. ,,Ons geduld en 

vasthoudendheid is uiteindelijk 

beloond, ‘’ zegt Van de Sande. ,,Er 

moesten heel wat hobbels 

worden genomen, maar ik heb 

altijd het vertrouwen gehouden 

dat we zouden slagen. Ik heb 

van nature een positieve inslag 

en ben absoluut geen doem-

denker. Dat heeft ook vast wel 

een beetje geholpen.’’ Achter 

Autobedrijf Nootenboom in de 

wijk Achter het Raadhuis, waar 

voorheen woonwagens 

stonden, staat nu een prachtig 

gebouw met veertien apparte-

menten voor jongvolwassenen 

met een verstandelijke beper-

king. De negen dames en vijf 

jongens die vanaf volgende 

maand de eerste bewoners 

vormen, werden met hun 

ouders nauw betrokken bij het 

ontwerpen van het gebouw en 

de diverse ruimten. Elk apparte-

ment heeft een eigen keukentje, 

toilet en badkamer, verdeeld over 

de begane grond en twee etages. 

Op de begane grond zijn drie 

appartementen en ook twee grote 

woonkamers gesitueerd, die 

worden gedeeld door de bewoners. 

In elke woonkamer is een aparte 

volwaardige keuken geïntegreerd. 

Op de eerste verdieping zijn zes 

appartementen en op de tweede 

verdieping nog eens vijf. Er komt 

een grote tuin op het zuiden waar 

het niet alleen genieten is, maar ook 

diverse sportactiviteiten kunnen 

worden gedaan. De bewoners zijn 

in november 2019 met z’n allen een 

weekendje op stap geweest om 

alvast een beetje aan elkaar te 

wennen.

 Open en samen 

Om met elkaar te kunnen wonen en 

leven in één huis hechten de 

initiatiefnemers veel waarde aan 

goede onderlinge omgang van 

bewoners, betrokkenen, begelei-

ders, zorgverleners en buurtbewo-

ners. Hoog in het vaandel staan de 

veiligheid, geborgenheid, zorg op 

maat en integratie in de samenle-

ving. Van de Sande: ,,We zullen 

elkaar zoveel mogelijk stimuleren en 

faciliteren in het omgaan met elkaar 

op een respectvolle manier. Naast 

de zorgverleners en begeleiders, 

zullen ook de ouders/verzorgers 

nog steeds een belangrijke rol 

spelen; immers, we doen het samen 

en op een open manier.’’ Villa 

Zonnedauw vraagt heel wat aan 

aankleding en inrichting van zowel 

de appartementen alsmede de 

gemeenschappelijke binnen- en 

buitenruimten. Van de Sande: ,,We 

zijn blij met elke hulp. Dat kan, 

afhankelijk van eigen keuze, zijn met 

spullen en/of diensten of een 

fi nanciële bijdrage. Op www.

villazonedauw is aanvullende 

informatie terug te vinden.’’ Van de 

Sande bemerkt thuis dat ook 

dochter Cindy zin heeft in de 

aanstaande verhuizing. ,,Het is 

spannend, voor ons allemaal, maar 

er wordt positief naar uitgekeken. 

Ook al heb je hulp nodig als 

jongvolwassene met een verstande-

lijke beperking, soms in combinatie 

met een lichamelijke handicap, net 

als ieder ander wil je toch zoveel 

mogelijk op eigen benen staan. Je 

wilt een plek waar je jezelf kunt zijn 

en waar je je veilig voelt, net als 

thuis. Met het realiseren van Villa 

Zonnedauw is zo’n plek nu gereali-

seerd. Het geeft een enorm goed 

gevoel en ik ben zeer benieuwd 

straks naar de eerste ervaringen van 

de bewoners.’’ 

 Aan zijn tijd als Prins Peter den Tweede beleefde Van de Sande veel 

plezier,   

 Peter van de Sande bij zijn nieuwbouwproject Villa Zonnedauw. (bron: Rabo & Co / Foto Guus Schoonewille)   
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  Naam:  Peter van de Sande

 Woonplaats:  Nootdorp

 Leeftijd:  63 jaar

 Levensmotto:  ‘Wees blij met elke 

nieuwe dag en probeer er van te 

genieten’ 


