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Medewerkers Rabobank doneren aan bouw 
Hospice Koningshove: meer donaties welkom
Hospice Koningshove ontvangt 
een donatie van !"#.### van het 
Marktteam van Rabobank Zuid-
Holland Midden. Daarmee komen 
de bouw en de realisatie van het 
hospice in Pijnacker-Nootdorp dus 
een stapje dichterbij. Het opvang-
tehuis zal naar verwachting vanaf 
$#$% plaats bieden aan zes mensen 
in hun laatste levensfase.

De Rabobank keert een deel van de 
winst uit aan maatschappelijke 
organisaties. Het gaat daarbij om 
organisaties die projecten initiëren 
passend bij de thema’s Duurzaam 
Ondernemen, Banking!Food, 
Financieel Gezond Leven, Duur-
zaam Wonen en de Energietransi-
tie. Marktteamleden van Rabobank 
Zuid-Holland Midden selecteren 
maatschappelijke initiatieven in de 
regio die zij willen steunen.

Een hospice in ons dorp?
De plannen voor hospice Konings-
hove ontstonden ongeveer 
anderhalf jaar geleden, vertelt 
bestuurslid Jan Vincenten. “De 
Lions Club Pijnacker-Nootdorp 
werd toen benaderd door twee 
huisartsen in Delft. Die zagen bij het 
hospice in Delft met enige regel-
maat bewoners uit onze gemeente. 
Dat is wrang. Want mensen hebben 
vaak tientallen jaren dezelfde 
huisarts. En dan krijgen ze de 
laatste maanden van hun leven 
ineens een arts die ze nog niet 
kennen.”

De Delftse huisartsen vroegen de 
Lions Club hun netwerk in te zetten 
voor de komst van een hospice in 
Pijnacker-Nootdorp. Daarom stapte 
de Lions Club onder meer naar de 

gemeente. Vincenten: “De ge-
meente reageerde direct heel 
enthousiast.” Zo was al snel een 
mogelijke, mooie locatie gevonden 
aan het Koningshof (schuin achter 
de Dorpskerk). Begin "#"" beslist 
de gemeente bovendien over een 
aangevraagde garantie voor de 
financiering van het hospice.

Groene omgeving
Januari start ook een wervings-
campagne bij ondernemers in 
Pijnacker-Nootdorp. Vincenten: 
“Als we ",$ ton hebben, dan kunnen 
we écht van start. Zo krijgen we 
een bijdrage van de gemeente en 

van een landelijk fonds. En we 
hebben nu dus al een donatie van 
de Rabobank ontvangen. Daar zijn 
we zeer blij mee. We hopen dat 
ook ondernemers en particulieren 
in Pijnacker-Nootdorp ons willen 
steunen. Dat kan eenmalig, of voor 
meerdere jaren via het daarvoor 
ontwikkelde partnerplan.”

Komende maanden blijkt dus of 
Hospice Koningshove er daadwer-
kelijk komt. Het gebouw zal dan 
bestaan uit onder meer kamers 
voor zes bewoners, een familieka-
mer en ruimte voor wijkverpleging 
en coördinatie. Het hospice komt in 

een groene omgeving te liggen met 
een kleurrijke zomertuin en mooie 
oprit. Bovendien wordt het een 
energieneutraal gebouw. Vincen-
ten: “We hopen dat de bouw in 
"#"% gereed is.”

Al veel vrijwilligers
Het bestuur van het hospice 

bestaat naast Vincenten uit nog 
twee leden van Lions Clubs en de 
twee huisartsen uit Delft. In het 
Comité van Aanbeveling zitten 
behalve de burgemeester, lokale 
huisartsen, ondernemers uit 
Pijnacker-Nootdorp en vertegen-
woordigers van kerken. Het hospice 
zal in belangrijke mate draaien op 
de inzet van vrijwilligers. Vincenten: 
“We hebben direct nadat de locatie 
in beeld kwam de omwonenden 
geïnformeerd over onze plannen. 
Daar kregen we positieve reacties 
op en het leverde ook al direct 
meer dan tien enthousiaste 
vrijwilligers op.” Op de website 
www.koningshove.nl staat meer 
informatie over het hospice.

Wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in Pijnacker, Oude Leede, 

Delfgauw en Nootdorp.

Een uitgave van Telstar Mediacentrum, Pijnacker
redactie@telstarmediacentrum.nl
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v.l.n.r.: Jan Vincenten, voorzitter hospice, Melanie Peltzer, penningmeester hospice, Petra den Boer-van der 
Ende, vermogensmanager Private Banking en Raymond Pors, Adviseur MKB van de Rabobank.
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Alle leerlingen van groep 8 in 

Nederland zijn in deze tijd van 

het jaar bezig met de vraag: waar 

gaan we na de basisschool naar 

toe? Welk type onderwijs is voor 

mij geschikt en op welke school 

kan ik mijn idealen het beste 

verwezenlijken en voel ik me het 

beste thuis?

Probleem zou kunnen worden weer 

de middelbare scholen door corona 

gesloten blijven en dat proefles-

sen en Open Dagen niet kunnen 

doorgaan. De scholen die zich in 

deze Onderwijsbijlage presenteren 

hebben nagedacht over alternatieve 

informatiemogelijkheden, zoals 

filmpjes waarbij je als het ware door 

de school loopt.

Gelukkig hebben we de Onder-

wijskrant nog waarin de scholen in 

de regio hun verhaal doen. Veel 

leesplezier en succes met het kiezen 

van een school.

De meeste leerlingen van groep 

8 vinden het ergens jammer dat 

ze hun vertrouwde basisschool 

moeten verlaten maar wat over-

heerst is toch: de uitdaging van 

de volgende stap. Een grote stap 

want dat is de overgang naar het 

voortgezet onderwijs. We stelden 

een paar leerlingen wat vragen. 

Namelijk aan Naomi Veldhuizen en 

Robbert Pronk. Ze zijn allebei nu 

nog elf jaar en zitten in groep 8 

van de Beatrixschool in Pijnacker. 

Naomi vond de basisschool heel erg 

leuk. Ze hoopt nog graag de musical 

te doen en op kamp te gaan. En dat 

het kan doorgaan ondanks corona. 

Robbert zegt: “Ik zit op een leuke 

school. We werken hard en maken 

veel plezier. Na schooltijd blijven 

we vaak nog een tijdje hangen om 

te spelen. Toch vind ik het ook leuk 

om naar de vervolgschool te gaan. 

Waarschijnlijk wordt dat Melancht-

hon Bergschenhoek. Mijn broers zit-

ten er ook en vinden het een leuke 

school. Het technasium lijkt me wel 

wat omdat ik techniek mooi vind. 

Wat ik later ga worden weet ik nog 

niet, maar de hele dag achter een 

computer zitten lijkt me niet leuk. 

Ik wil bezig zijn en mooie dingen 

maken.”

Naomi vindt het ook wel jammer om 

van de basisschool af te gaan, maar 

nieuwe dingen leren op een nieuwe 

school vindt ze toch ook wel mooi. 

“Ik wil heel erg graag naar het Stan-

islascollege in Pijnacker. Ik vind het 

belangrijk dat de school een goede 

sfeer heeft, dat er niet wordt gepest 

en dat er leuke en lieve kinderen 

zijn.”

Robbert is al een keer op zijn toe-

komstige nieuwe school geweest, 

namelijk toen zijn broer er heen ging. 

Naomi heeft de nieuwe school nog 

niet gezien maar dat komt waarschijn-

lijk nog wel. Het grootste verschil is 

dat je op de middelbare school voor 

ieder vak een andere docent hebt en 

dat je zelf iedere les op zoek moet 

naar het lokaal waar je moet zijn.!

Robbert kijkt dus vooral uit naar het 

vak techniek en Naomi denkt dat ze 

tekenen het leukst zal vinden. “Wat 

ik later wil worden? Mij lijkt het leuk 

om voor de klas te staan met jonge 

kinderen omdat ik kleine kinderen 

altijd zo erg leuk vind.”!

Naar welke vervolgschool gaan de 

leerlingen vanaf de basisschool? 

Strijd tegen laaggeletterdheid is nog steeds 

heel hard nodig 

Groep 8 leerlingen klaar voor de vervolgstap 

Iedereen moet kunnen meedoen 

in de samenleving. Maar te veel 

mensen hebben nog moeite met 

lezen, rekenen en het gebruiken 

van een computer of smartphone.!

Om mee te kunnen doen heb je 

deze vaardigheden wél nodig. 

Daarom investeert het kabinet in 

de aanpak van laaggeletterdheid. 

Zodat er voor iedereen die zijn 

vaardigheden wil verbeteren een 

aanbod van goede kwaliteit in de 

buurt bereikbaar is. Zo maken we 

het verschil voor een vaardiger 

Nederland.!Een belangrijk onder-

deel van de aanpak van laagge-

letterdheid is het actieprogram-

ma Tel mee met Taal. Hiermee 

wil de overheid taalachterstand 

tegengaan en lezen aanmoedi-

gen. Het programma loopt door 

tot en met 2024. Vanaf 2020 zijn 

de voornaamste doelen van het 

programma de volgende. Ten 

eerste: meermensen bereiken, 

met name mensen die Neder-

lands als moedertaal hebben. 

Ten tweede is het doel dat ook 

kinderen en jongeren met een ri-

sico op een taalachterstand extra 

aandacht krijgen. Een doelstelling 

is ook: investeren in de kwaliteit 

van het lesaanbod. Gemeenten 

worden aangespoord voor een 

ambitieuze aanpak te gaan.!In 

de Kamerbrief vervolgaanpak 

laaggeletterdheid 2020-2024 is 

te lezen hoe deze drie doelen zijn 

vertaald in tien concrete maatre-

gelen. Zie voor meer de site van 

de Rijksoverheid.

Het is de vraag of de middelbare scholen open dagen kunnen organiseren. Het is altijd het beste om een 

school ‘live’ te ervaren. (archieffoto CLD)

Deelnemende scholen

In deze Onderwijs Special van 

Hart van Lansingerland pre-

senteren zich de onderstaande 

scholen. Daarnaast omvat deze 

special ook de nodige alge-

mene onderwijsinformatie. Veel 

leesplezier en voor leerlingen 

van groep 8 en hun ouders/

verzorgers: veel succes met het 

vinden van de school en onder-

wijsvorm die bij je past!

• Albeda  

• Alfrink College  

• DM Metalent  

• Erasmus College  

• GSR 

• Het Lyceum Rotterdam  

• Horeca Vakschool  

Rotterdam  

• Laurens Lyceum  

• Marnix Gymnasium  

• MBO Oostland  

• Melanchthon  

Bergschenhoek  

• Melanchthon Berkroden  

• Melanchthon Business 

School  

• Melanchthon de  

Blesewic  

• Montessori Lyceum  

Rotterdam  

• Montessori Mavo  

Rotterdam  

• Motion Beweeg College  

• Oranje Nassau College  

Clauslaan  

• Oranje Nassau College  

Parkdreef  

• Picasso Lyceum  

• Praktijkcollege  

Zoetermeer  

• ROC Mondriaan  

• Scheepvaart en Transport 

College  

• Toorop Mavo  

• Vakcollege Hillegersberg  

• Wolfert  

• Young Business School,  

Vrijeschool de Kaap

Dinsdag 11 januari 2022

Kijk in het hart 
van deze krantFotorubriek door de lens van dorpsgenoten 

ontzettend groot succes dankzij fotografen
De rubriek ‘Natuur door de lens 
van dorpsgenoten’ is een enorm 
groot succes. Inmiddels levert 
een grote groep fotografen 
wekelijks prachtige beelden aan.

De natuur rondom Pijnacker-
Nootdorp wordt vastgelegd door 
enthousiaste dorpsgenoten met 
een passie voor fotograferen en de 
lokale flora en fauna. Deze week 
staan er maar liefst twee pagina’s 
in deze krant met de allermooiste 
beelden. Heb jij ook een natuur-
foto gemaakt? Mail naar redactie@
telstarmediacentrum.nl. Deze reiger is ietwat uit de hoogte. Foto: Marijke Bloemendaal 

TOYOTA-RIJDERS
OPGELET!
Kneppers is de o!ciële merkspecialist in 
Toyota voor Zoetermeer e.o. Dus hét adres 
voor onderhoud en aanschaf van uw Toyota!

Kneppers Autobedrijf B.V.
Rokkeveenseweg Zuid 159
2718 EM Zoetermeer
Tel: 079 361 09 10
www.kneppersautobedrijf.nl

 


