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Kopstukken
Ga de straat Op In LIsse
en je KOMt verHaLen 
teGen. sOMs zIjn ze HeeL 
BIjzOnder, sOMs trIest, 
GrappIG Of vreeMd.  
WIj OntMOetten zes 
dOrpsGenOten, dIe aLLe-
MaaL OpvaLLen dOOr  
Hun verscHIjnInG, passIe 
Of GeLOOf. Wat BeWeeGt 
ze, Wat Is Hun drIve?
Lees HIer Hun verHaaL.

“ Jan Wassenaar (81)  
is in Lisse een opval-
lende verschijning 
door zijn lange witte 
baard en doordat 
dat hij en zijn vrouw 
Nollie bijna altijd 
in dezelfde kleding 
lopen. “Dat is begon-
nen in Australië, 
een land waar we 
erg graag komen. 
We zagen een shirt 
dat we allebei mooi 
vonden en toen heb-
ben we er maar twee 
gekocht. Daarna is 
dat een soort traditie 
geworden. Als het 
niet duidelijk is welk 
shirt van wie is, zet 
mijn vrouw er een 
rode stip op.”  
 
Jan werkte vroeger 
als keurmeester bij 
de Bloembollen- 
keuringsdienst en  
is na zijn pensioen 
tussen zijn geliefde 
bollen blijven wer-
ken. “Sinds vijftien 
jaar ben ik ‘buswach-
ter’ bij de Keukenhof. 
Ik ontdekte dat er 
bussen uit vier-
entwintig landen 
komen en wilde  
iedereen in zijn eigen 
taal gedag zeggen. 
Dat heb ik dus in al 
die talen geleerd.  
Zo voelen die 
mensen zich extra 
welkom hier en heb 
ik nóg meer plezier 
in mijn werk.” 

jan Wassenaar

Laat iedereen 
   zich welkom 
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Iman Hussein (59) 
trouwde op haar 
vierentwintigste 
met Egyptenaar  
Abdou. Na haar  
huwelijk bekeerde 
ze zich tot de islam.  
“Ik ben katholiek 
opgevoed en was al 
jong geïnteresseerd 
in andere geloven. 
Toch voelde ik me 
bij geen van deze 
geloven echt thuis. 

Toen ik Abdou 
leerde kennen en 
hij me over de islam 
vertelde, sprak de 
eenvoud me direct 
aan. Na ons huwe-
lijk woonden we 
drie jaar in Egypte 
en daarna kwamen  
we in Lisse te  
wonen. Ik was in die 
tijd een van de eer-
ste vrouwen in Lisse 
met een hoofddoek 
om. Toch heb ik me 
hier altijd geaccep-
teerd gevoeld. Ik 
ben nooit negatief 
benaderd. De men-
sen kenden de islam 
niet, dus er waren 
geen vooroordelen. 
Er staat een mooie 
regel in de Koran 
die zegt: ‘Voor mij 
mijn geloof, voor 
jullie jullie geloof.’ 
Dat is een belangrij-
ke les voor deze tijd, 
vind ik: heb respect 
voor elkaar.”

IMan HusseIn

“ Veertig jaar werkte 
Harry van Wetering 
(68) als etaleur. Al die 
jaren liet hij mensen 
stilstaan voor zijn 
etalages, die opvielen 
door hun creativiteit 
en originaliteit. Harry 
verkocht ook antiek 
op speciale markten. 
Een levenslustige en 
ondernemende man 
die altijd in was voor 
een praatje, zo stond 
Harry bekend. Ten-
minste, tot hij werd 
getroffen door een 
herseninfarct. 
 
Harry: “Door het 
infarct ben ik veran-
derd van iemand die 
midden in het leven 
stond, tot iemand die 
afhankelijk is van zijn 
vrouw, kinderen en 
familie. Ik ben deels 
verlamd en spreek 
moeizaam. Toch zit 
ik niet bij de pakken 
neer. Ik rijd vaak rond 
op mijn handgedre-
ven driewieler, met 
teckel Lotje achterop. 
De Lissenaren reage-
ren daar positief op 
en Lotje wordt dan 
ook veel geaaid.  
Ik weet dat ik de dag 
moet plukken. Dat 
lukt me niet altijd, 
maar door de hulp 
van mijn omgeving 
vind ik het leven  
nog steeds de moeite 
waard!”

HarrY van WeterInG

Pluk 
  de dag

Heb respect   
    voor elkaar



Kom op voor 
   wie dat zelf  
 niet kan

“ Yvonne Baas (59) is 
een strijder. Bijna  
25 jaar lang kwam ze 
op voor de belangen 
van huurders in Lisse 
en de regio. Nu laat 
ze zich horen in de 
cliëntenraad van  
Allerzorg.  
Yvonne: “Als kind 
was ik al niet op mijn 
mondje gevallen. 
Als er op school iets 
geregeld moest wor-
den, was ik degene 
die bij de directeur 
naar binnenliep. 
Voor Allerzorg kom ik 
op voor mensen die 
hiertoe zelf niet in de 
gelegenheid zijn.  
Het is zo nodig. 
Menswaardige kwa-
liteitszorg, daar gaat 
het om. Dieptriest 
wat sommige men-
sen treft, meestal 
door bezuinigingen.  
 
In 2012 werd ik  
koninklijk onder-
scheiden.  
Mijn zoon zei  
lachend: ‘Nou mam, 
heb je de grootste 
bek van de Bollen-
streek, krijg je nog 
een lintje ook!’  
Als je iets voor elkaar 
wilt krijgen, moet 
je humor en goede 
argumenten hebben, 
vind ik. Professio-
neel actievoeren is 
een vak. De Neder-
landse taal is mijn 
kalasjnikov.”

YvOnne Baas

Veel jongeren in Lisse 
zullen op zondag  
lekker lang uitslapen 
na een avondje stap-
pen. Zo niet Arie (17) 
en Rosanne (18). Zij 
gaan op vrijdagavond 
en op zondag zelfs 
twéé keer naar de 
Salemkerk. 

Arie: “Leeftijdgenoten 
gaan stappen in het 
weekend, maar wij 
doen ook leuke din-
gen, hoor. Het meren-
deel van mijn vrienden 
is ook bij een kerk 
aangesloten en in het 
weekend zoeken we 
elkaar op. Dan is het 
een gezellige boel.”
 
Rosanne: “Door de 
kerk leren we  
bewuste keuzes te 
maken in het leven. 
Wij geloven dat je na 
je dood verantwoor-
ding voor je daden 
moet afleggen aan 
God. Daardoor denken 
we waarschijnlijk 
wel iets langer na 
voordat we iets doen 
dan andere jongeren. 
In Lisse kennen de 
meeste mensen onze 
kerk wel. Sommigen 
zijn nieuwsgierig en 
stellen vragen. Die 
proberen we zo goed 
mogelijk te beant-
woorden. Maar een 
heel geloof in een 
paar woorden uitleg-
gen, is best lastig.” 

arIe van der LInden 
rOsanne BaaIj 

Bewuste keuzes  
  maken in  
          het leven


