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Voorwoord
Voor u ligt alweer de 22e Kersteditie. Een boekje dat
ontstaan is in de opmaat naar het 90-jarig jubileum van
Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade in 1998.
Destijds samengesteld door een groep betrokkenen bij
de vereniging: Carla Meskers, Theo van Leeuwen, Cor
Borst, Gijsbert van Leeuwen, Jos Hoogenboom en Ben
Meskers.
Het boekje was zo succesvol dat besloten werd hier een
jaarlijks terugkerend ritueel van te maken. En dat is
gelukt! Van tijd tot tijd werd het maken en uitbrengen
van de Kersteditie steeds makkelijker. Eerst werd het bij
MMO gedrukt en geniet, maar al snel werden drukken

en

binden

uitbesteed.

In

ons

archief

op

de

Drieluikzolder vond ik afgelopen week de derde Kersteditie uit 1997. Leuk om te zien dat bijna 30 sponsoren
en verenigingen uit die editie nog steeds adverteren!
Via Jos was Anneke Hoogenboom al vroeg bij het tot
stand komen van dit boekje betrokken. Zij is ook degene die eind september de commissieleden, verantwoor-

delijk voor de Kersteditie (dit jaar: André, Anneke, Henk
en Peter) bij elkaar roept en de aanzet geeft tot het

Muziek voor Elkaar

benaderen van de adverteerders en iedereen aan het
denken zet over de inhoud.
Zelf draaide ik vanaf 2011 mee in de eindredactie en
vormgeving. Een precies werkje. Door de strakke deadline van de drukker -en het vele werk op het laatste mo-

ment- wordt er wel eens iets over het hoofd gezien.

Bijvoorbeeld het aanpassen van het jaartal in een

De trombone op de voorpagina hebben we niet zon-

nieuwjaarswens van een adverteerder (excuses nog

der reden gekozen. Dit prachtige instrument om te

daarvoor). Of de ondertitel vorig jaar; “Uitgegeven

spelen én om te horen verdient aandacht! Voor zo-

door koninklijke muziekvereniging De Heerlijkheid

wel het orkest als de slagwerkgroep zijn we op zoek

HOOmade”.

naar versterking. Niet alleen trombonisten

Wel lag er vorig jaar voor het eerst een kleurendruk!
Dat viel op, waardoor we veel positieve reacties kre-

gen op de uitgave.
Toen ik in februari de voorzittershamer overnam van
André van der Voorn, kon ik André de eindredactie
van de Kersteditie toevertrouwen, wetende dat het
goed zou komen. En zie hier het resultaat. Anneke,
Henk, Peter en André, bedankt voor jullie tijd en inzet!

(muzikanten die trombone/schuif spelen), maar ook
muzikanten die overweg kunnen met slagwerk, bastuba, hoorn of bariton zijn van harte welkom! Het
instrument ligt al op je te wachten in Drieluik en krijg
je in bruikleen als lid. Muzikanten met ervaring kunnen direct instromen in het orkest of bij de slagwerkgroep maar we bieden ook een lesprogramma voor
alle leeftijden (vanaf ongeveer 8 jaar) met professionele muziekdocenten om een instrument te leren
spelen. Nieuw dit jaar is dat we ook muziekles geven

Als voorzitter kon ik me hierdoor focussen op het ver-

in Woubrugge.

der uitbouwen van onze vereniging. Een nieuwe

Dus altijd al getwijfeld of het spelen van een muziek-

vorm van optreden, een ander programma, een an-

instrument iets voor jou zou zijn? Heb je in het verle-

dere sound. Een weg die we al ingeslagen waren met

den gespeeld of muziekles gehad bij DHH of een an-

onze vereniging. Hopelijk heeft u dit al kunnen erva-

dere vereniging en kriebelt het weer? Of heb je nog

ren afgelopen jaar. Zo niet, nodig ik u van harte uit

komend jaar. Onze concerten en optredens zijn gratis te bezoeken en staan voor een avondje uit.

geen goed voornemen? Twijfel niet langer en laat
van je horen!
Rest mij om namens het bestuur en leden van De

We zijn gestopt het met marcheren op straat en dit

Heerlijkheid Hoogmade iedereen fijne feestdagen

werd uiteraard gemist op koningsdag. Als alternatief

toe te wensen en alvast de beste wensen voor 2018.

hebben we opgetreden op het terras van Kom Eten.
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! Door
de vaste plek konden onze gitaristen aanschuiven.
Met een knipoog kwam de traditionele mars ‘Over &

Glenn van Rijn, voorzitter
Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade

Out’ ook voorbij, creatief aangevuld met gitaarstemmen.
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Allemaal Hoogmadenaren

De gemiddelde Hoogmadenaar (bestaat niet!)
Als we de gemiddelde Hoogmadenaar willen omschrijven dan vallen de volgende dingen direct op.
Hij of zij zet trouw iedere tweede zaterdag van de maand twee doosjes oud papier aan de weg om D.H.H. te
ondersteunen. De wekelijkse boodschappen worden buiten het dorp gedaan. Niet voor de prijs maar om zo min
mogelijk mensen gedag te moeten zeggen. Aan goede doelen wordt natuurlijk heel veel gegeven. Automatisch
afschrijven is favoriet en mede daarom is er totaal geen contant geld in huis. Dat is natuurlijk vooral het eerste
jaar vervelend. Daarna heb je er profijt van. Er komt geen enkele collectant of donatiebedelaar meer aan de deur.
Wat de gemiddelde Hoogmadenaar verder gemeen heeft is de aversie tegen bouwen in hun omgeving.
Ze zijn op hun rust gesteld en reuring in hun straat pikken ze niet. Wel moet je je natuurlijk inzetten voor het
bouwen op andere plekken in het dorp. Dat inzetten moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Het op een
verjaardag noemen van de plek van jouw voorkeur is meer dan voldoende actie. De auto hoort netjes voor je
eigen deur en niet het wrak van de buurman. De achtertuin wordt omringd door een twee meter hoge schutting
met de mooie kant naar jezelf toe. Je heb hem tenslotte zelf betaald. Dat de gemeente verenigingen subsidieert
vindt je verschrikkelijk. Dit gebeurt n.l. uit belastingen die door jou betaald zijn. Dit is niet zo bij de gemiddelden
met kinderen. Daar geldt het principe dat de vereniging waar ze lid van zijn zo veel mogelijk uit de grote ruif
moeten kunnen eten.
Zo zie je maar weer dat het maar goed is dat de gemiddelde Hoogmadenaar niet bestaat. Het dorp zou
onleefbaar zijn. Vandaar dat ik nu de ideale dorpeling zal proberen te beschrijven. Dat lijkt me een stuk

gemakkelijker en de kans van nijdige- en zich aangesproken voelende mensenmenigten zal veel kleiner zijn.

7
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2017

Wenst u
prettige feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar
Produktieweg 16 a
2382 PB Zoeterwoude
071-5012237
e-mail : info@nicokoot.nl
www.nicokoot.nl

Allemaal Hoogmadenaren
De ideale Hoogmadenaar (bestaat ook niet)
Deze is bijzonder sportief en kunstzinnig aangelegd. Hij of zij voetbalt, tennist en fietst de ronde van Jezus Eik.
Ook is hij of zij lid van De Heerlijkheid en Zolderkolder. Daarnaast ook lid van de Dorpsraad, Wilhelmina comité

en Fietsmaatje. Het rondbrengen van Tafeltje Dekje en drager bij de Barbara hoort er natuurlijk ook bij.
Voorts is de ‘ideale’ getrouwd en heeft 6 kinderen. Aan de zevende wordt gewerkt. Er wordt aan alle
verenigingen donateursgeld betaald en het lidmaatschap van één van de twee kerken hoort er ook bij. Boodschappen doen ze bij de COOP, bloemen bij de Egelantier en knippen, scheren, kleuren en föhnen bij Top Hair.
De ‘ideale’ zit in vijf besturen en is op dit moment bezig om een golfbaan te realiseren op door de bevolking
afgeserveerde bouwlocaties. Mensen in geruite broeken zijn nu eenmaal een leuker uitzicht dan stapels stenen,
dakpannen en schuttingen. Het idee is, dat alle inwoners van Kaag en Braassem daar voortaan een balletje
kunnen slaan. Omdat er, links en rechts van het Noordeinde 5 meter hoge ballenvangers komen te staan, van het
dorp tot de A4, wordt er afgezien van rood asfalt voor de fietsstroken. Dan is het eerste geld daarvoor vast in de
knip.
Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Dat is het dan ook want de ideale Hoogmadenaar bestaat ook niet.
Wie wel bestaat is de gewone normale dorpeling...

De normale Hoogmadenaar (die zijn er gelukkig nog genoeg)
Deze

mensen

horen

heel

beslist

niet

bij

één

van

eerder

genoemde

groepen

.

Het spreekwoord “doe maar gewoon ….. “is zeker op hen van toepassing. Als je donateursgeld komt halen word
je vriendelijk ontvangen en de opmerking “mag het ietsje meer zijn”, hoor je regelmatig van hen.
Als ze nog geen donateur zijn, dan maken ze dat zelf in orde door contact op te nemen met de penningmeester.
Als je hen één dezer dagen een plezier wil doen dan is een vriendelijk “goede morgen” misschien al genoeg.
Ook de vuilnisbak of het oud papier een keertje voor een ander aan de weg zetten is een mooi gebaar.
Zo zijn er tal van dingen die je voor hem of haar kan doen.
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Wij wensen iedereen een goed kerstfeest
en een gezond nieuwjaar

Kaasboerderij van Leeuwen
Doespolderkade 1, 2355AB Hoogmade

Allemaal Hoogmadenaren
De kerstfeest vierende Hoogmadenaar
Nu het einde van dit jaar nadert, de feestdagen in zicht zijn, en het repertoire van de D.H.H. nog uitsluitend
bestaat uit kerstliedjes, is het ook weer tijd voor onze jaarlijkse goede daad. Voor hen die nog niet weten welke ze
dit jaar gaan verrichten raad ik het onderwerp ‘eenzaamheid’ aan. Eenzaamheid is nu eenmaal een steeds groter
wordend verschijnsel. Denk nu niet dat dit in ons dorp, door de grote sociale controle, niet voorkomt. Juist hier,
waar altijd al een bijzonder hoog aantal vrijgezellen te vinden was, en waar de meeste clubs en verenigingen
door een beperkt aantal families wordt gedragen, komt het veel voor.
Voordat iedereen nu naar een alleenstaande rent, moet ik echter waarschuwen voor een nooit genoemd
verschijnsel; door de drang om goede daden te verrichten is er een steeds groter wordende groep

mensen in touw om alleenstaanden en kinderloze paren achter de geraniums vandaan te trekken.
Denk aan klaverjassen, bingoën, bloemschikken, haken en breien, biljarten en fiets- en wandeltochten
en ga zo maar door. Kortom een overstelpende hoeveelheid activiteiten wordt ontplooid om iedereen
zoet te houden. Ongetwijfeld een goede zaak waar vooral veel ouderen gezelligheid aan beleven.
Maar zoals altijd het geval is kleven er ook nadelen aan deze stortvloed van activiteiten. Je wordt je daar
pas van bewust als je een bezoek aan ons kerkhof brengt. Daar liggen de mensen die het wel wisten.
Stenen met de zin ”rust in vrede” en als meest duidelijke ”eindelijk rust” er op, moeten ons toch aan
het denken zetten.
Misschien zijn we wat doorgeschoten in ons streven om iedereen zoet te houden. Een heel groot aantal
wil misschien gewoon met rust gelaten worden. Ik vermoed dat als er een club voor was deze nog
meer leden zou hebben dan de ijsclub. Jaarvergaderingen zouden er niet gehouden worden.
Contributies niet geïnd, donateurs niet nodig en een bestuur al helemaal niet.
Gezellige en, als u dat wilt, rustige feestdagen toegewenst.

Henk Brunt
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Music All In wenst iedereen een muzikaal nieuwjaar!

Mensen

Muziek

Plezier

“iedereen in welkom”

“muziek in een modern jasje”

“samen muziek maken”

Koninklijke muziekvereniging ‘De Heerlijk-

De muziek die we uitkiezen en spelen heb-

Gezelligheid met elkaar en samen mooie

heid Hoogmade’ bestaat uit 60 leden.

ben

muziek maken, dáár draait het om bij

Deels uit Hoogmade, maar ook uit omrin-

"Je wordt er blij van!"

DHH.

Van bekende James Bond nummers tot

Als nieuw lid leer je al snel samen spelen

gende dorpen Leiderdorp, Woubrugge,
Rijpwetering en Roelofarendsveen.

allemaal

één

ding

gemeen:

One Direction. Bij DHH kiezen we voor een

met anderen. Je hoeft echt niet eerst jaren

We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthou-

repertoire met herkenbare en actuele

alleen op je zolderkamer te oefenen totdat

siaste muzikanten die het gezellig vinden

nummers. Denk daarbij aan een mix van

je goed genoeg bent om mee te doen met

om ons te komen versterken. Leeftijd

de Top2000, bekende filmmuziek, popmu-

de rest. Wij geloven dat je juist het meeste

speelt geen rol, iedereen tussen de 10 en

ziek en musical hits.

leert van en met elkaar, dus wanneer je zo

80 is welkom. Ervaring is niet belangrijk, je
kunt binnen onze muziekvereniging een
opleiding volgen.

De bezetting van ons orkest bestaat naast

snel mogelijk meespeelt in een groep.

blaasinstrumenten en slagwerk ook uit

We oefenen hard, maar plezier hebben

piano en gitaar. Uniek ten opzichte van

met elkaar is minstens zo belangrijk. Kom

andere muziekverenigingen in de omge-

gerust eens een keer kijken tijdens een

ving! Door piano en gitaren aan het orkest

repetitie of optreden!

toe te voegen kunnen we nog meer muzikale kanten op, van klassiek tot pop.

“Wij zijn een betrokken, sociale muziekvereniging en hebben de ambitie om in een gezellige en ontspannen
sfeer samen moderne muziek te maken en aantrekkelijke concerten te geven."
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Praktijk voor fysiotherapie
en natuurgeneeskunde
Astrid Borst
Behandeling van o.a.
 Sportblessures
 Rugklachten
 Hoofdpijn
 Maag en darmklachten
 Menstruatiestoornissen
 Algemene klachten

Van Poelgeestlaan 47a
2355BD Hoogmade
Tel: 071-501-2387

Een prachtig nieuw schoolgebouw
En dan plotseling is het zover.
Hoogmade krijgt zijn lang verwachte nieuwe schoolgebouw. En niet zomaar een gebouw maar eentje
waar je je vingers bij kunt aflikken. Want het wordt groter, mooier, en duurzamer dan je mag
verwachten voor een schoolpopulatie van 143 leerlingen. Dat heeft alles te maken met de opbrengst

van de grond, die we in eigendom hadden en het feit dat we geen tijdelijke huisvesting nodig hebben.
Al dat extra geld stoppen we in die school en we zorgen er zo voor dat het gebouw ontzettend duurzaam wordt. Weinig onderhoud en weinig energiekosten zodat het geld kan worden gebruikt voor
onderwijs. Zonnepanelen op het dak, geen gas, alles elektrisch, kunststof kozijnen en een pannendak.
Geen vierkante doos zoals veel schoolgebouwen maar een echt ( t)huis voor de kinderen.
Op het moment van schrijven is de fundering klaar, worden de slangen voor de warmtekoude opslag
aangebracht evenals alle ander benodigde leidingen. De kinderen beleven de bouw van de school
intens mee. Zij bouwen in het klein de school na door buiten te kijken wat er precies gebeurt, daarover
vragen te stellen, met elkaar plannen te maken en vervolgens de maquette in elkaar te zetten.
We gaan straks zelfs de nieuwbouw met de kinderen bezoeken. Dat maakt het allemaal nog veel
spannender.
Op donderdag 12 oktober is de
eerste paal voor de nieuwe school de
grond in gegaan.
Het was een feestelijke gebeurtenis
waarbij alle kinderen van de school
en van Floreokids waren betrokken,
Zij hebben meegeholpen om de
eerste paal de grond in te krijgen.
Dit is op een zeer bijzondere manier
gebeurd.
Wethouder Floris Schoonderwoerd
was namens de gemeente Kaag en
Braassem aanwezig.
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Camping ‘De Freek’
wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Voor tekstwerk Engels,
vertalingen
Engels
Nederlands,
(in-company) taaltrainingen,
les- en trainingsmaterialen.
Contact: linguage.linda@gmail.com

Een prachtig nieuw schoolgebouw
Ik ben druk bezig met de plannen voor de binnenzijde. Elke week liggen er nieuwe vragen voor van de
aannemer waarover besluiten moeten worden genomen. Dat doe ik samen met Sonja Guldemond van
Floreokids want ook zij gaan een deel van het schoolgebouw “bewonen”.
We worden samen een nieuwe brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook die voorbereidingen zijn
inmiddels in gang gezet. We hebben een gezamenlijke pedagogische visie, een communicatieplan en een
beheerplan opgesteld om goed van start te kunnen gaan. Leerkrachten en ouders hebben zich daarover
gebogen en meegedacht. Na de kerstvakantie gaan we het handen en voeten geven.
De inrichting wordt ook spannend. We moeten gaan nadenken over de kleuren, de materialen voor de vloeren en de
verlichting. De kleuters krijgen volledig nieuw meubilair, er
komen flatscreens en laptops voor de kinderen en we

denken na over de inrichting van de extra grote lokalen.
Drie aparte werkgroepen gaan zich bezig houden met de
inrichting van het schoolplein, de speelzaal en de aula.
We krijgen zelfs een volwaardig kookcafé waar de school en
de kinderopvang gebruik van gaan maken. Het is ontzettend
leuk en spannend om dat allemaal te mogen

regelen in

goede samenwerking met aannemer Verbij en de gemeente Kaag en Braassem.
Volgens planning wordt de school opgeleverd in de laatste week van het schooljaar zodat we de eerste
week van de schoolvakantie kunnen verhuizen. Het oude gebouw wordt dan in de zomervakantie gesloopt.
We zullen dus ook daar geen overlast van hebben. Mooi geregeld want ook de sloop van het
kleutergebouw en een deel van het hoofdgebouw en het heien, gebeurde in de schoolvakanties.
Een datum voor de officiële opening hebben we nog niet maar dat zal waarschijnlijk ergens in september
zijn. Dan kunnen we eindelijk en vol trots laten zien waar we al die jaren hard aan hebben gewerkt:

“De toekomst van Hoogmade”.
Kees Hagenaars, directeur ter Does
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Openingstijden
Donderdag 14:00 uur —17:30 uur
Vrijdag 9:00 uur—18:00 uur

Kerkstraat 55
Hoogmade
Tel: 071-501-3749

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoeding nieuwjaar

Nu ook muziekles in Woubrugge
De laatste jaren valt het op dat er steeds meer muziek-leerlingen uit Woubrugge komen.
Dit gegeven en de moderne muziekkeuze hebben blijkbaar ook een aanzuigende werking op aanstormend
talent. Dat is de reden dat, D.H.H. heeft besloten om in Woubrugge muzieklessen te gaan geven. Wim van Klink,
die als professional, al jaren de opleiding in Hoogmade verzorgd is bereid om dat ook in ons buurdorp te doen.

Als locatie werd kinderdagverblijf Snoopy gevonden. Met de directie is een heel prettig en
stimuleerde samenwerking opgestart. Daar zijn we heel erg blij mee. Hierdoor is het niet
meer nodig om de leerlingen naar Hoogmade te laten komen. Het is ook mogelijk dat
leerlingen uit Hoogmade, die normaal na drie uur op de maandagmiddag in Drieluik hun
lessen krijgen, daar naar toe kunnen gaan wanner dat beter past of vice versa.
De muzieklessen zijn op vrijdagmiddag na 16.00 uur Op dit moment zijn er drie leerlingen op de vrijdagmiddag in
Woubrugge. We zijn er dan ook nog maar net begonnen. Als de geruchten echter waar blijken te zijn dan gaat dit

aantal binnenkort flink omhoog.
Of ze er wat leren? Komt u maar eens luisteren. Vooral als er een duet met Wim gespeeld
wordt is het voor de muzikantjes, Wim en de luisteraars, echt genieten. Het jonge talent
komt aanstormen.
Met dank aan Saskia, Tammy en Eline en niet te vergeten Wim van Klink die met eindeloos
geduld een professionele opleiding verzorgd.
Van harte aanbevolen……
Muziekonderwijs voor volwassenen
Heb je vroeger een instrument bespeeld, of had ja dat eigenlijk graag gewild? Wij dagen iedereen opnieuw uit! Kijk om je heen; er zijn vast mensen in
jouw omgeving die daar net zo over denken. Wij zorgen ervoor dat je samen
óf individueel muziek leert maken. Druk, druk, druk of geen tijd is een minor
issue, want wij durven daarbij zo ver te gaan dat we naar je toe komen op
een moment dat het ons samen het beste uitkomt!
Wanneer je voor een opleiding bij D.H.H. kiest dan krijgt u de eerste vier
lessen gratis. Wij investeren graag in jouw ontwikkeling.
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Superfan Piet van der Ing
Henk Brunt bracht een bezoek aan de grootste bewonderaar van DHH, Piet van der Ing.
Samen werden er verhalen opgehaald en teruggeblikt.
Idolen
De meeste ouderen weten het nog vanuit hun tienertijd. Toen spaarde je platen en foto’s van jouw idolen.
Je kamer of zolder werd opgeleukt met allerlei
drukwerk. In de zestiger jaren waren dat bijvoorbeeld The Stones, The Beatles, Elvis, Cliff Richard,
Armand, Mireille Mathieu en Boudewijn de Groot.
Kleding en haardracht werden door deze helden en
heldinnen bepaald en het

gedrag gekopieerd.

Eén van onze trouwe donateurs, Piet van der Ing,
deed ook aan deze heldenverering. Alleen was zijn

Vandaag de dag is Piet dan ook de man die je alles

idool een complete vereniging namelijk onze Heer-

kan vragen over D.H.H. Wanneer je hem vraagt wie

lijkheid. Vanaf de eerste keer dat hij het complete

de oprichters waren dan noemt hij ze zonder

korps voorbij zag komen wist hij het zéker; deze

haperingen op. Een lijstje van allang overleden

vereniging heeft het helemaal en ik wil alles wat met

dirigenten? Piet schudt ze zo uit zijn mouw. Kortom

hen te maken heeft weten, sparen en bewaren. Aldus

hij weet alles uit zijn blote hoofd op te noemen en

geschiedde…

anders zoekt hij het op in zijn foto- en verzamel
album.
D.H.H. heeft altijd gigantisch goede muzikanten en
heel veel goede jeugdleden gehad. Piet kan er van
alles over vertellen. De families van Goozen, Borst,
Otte, Dirk Rotteveel, Niek v.d. Pouw Kraan, Theo
Pouw en Kees Ruygrok uit de Rip. Jaap v.d. Star en Jan

Opening Ter Does
1973

Hoogenboom als vaandeldragers? Piet raakt er niet
over uitvertelt.
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Op 1ste Kerstdag zijn wij geopend voor een heerlijk 5-gangen diner vanaf 16.00uur
en hanteren 1 zitting, uitsluitend op reservering.
Van 26.12.2017 tot 02.01.2018 is de Kromme Does gesloten.

Komt u ook in het nieuwe jaar weer gezellig met uw vriendinnen schilderen met een wijntje!?
Zie volgende datums:

4 Januari Paintbar met afbeelding "Volkswagen"
8 Maart Paintbar met afbeelding " Bruidspaar"
9 Februari Paintbar met afbeelding "Dikke dames op het ijs"

In de maand Januari gaan wij knallend het nieuwjaar in met de "Black Albino's"!
Live muziek met een heerlijk "Tafeltje Vol Lunch"

In de maand Februari komt er weer een Swingo avond!

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!
www.krommedoes.nl en reserveren voor het kerstmenu kan op 071.5018377

Superfan Piet van der Ing
Wanneer je dit allemaal aanhoort dan vraag je
je wel af waarom Piet zelf geen lid is
geworden maar dat blijkt een misvatting.

Nard Bax

Siem den Dubbelden heeft hem indertijd

Jan Hoogenboom

gevraagd om de zieke Nard Bax voor twee

Willem Hoogenboom

keertjes te vervangen als vaandeldrager.

De toenmalige dirigent, de oude Koos Mark, greep na
een tijdje in en sprak er zijn veto over uit. Piet kon
namelijk niet in de maat lopen en verwarde links en

rechts doorlopend. Daarna heeft hij het ook nog op de
bugel geprobeerd. Dit na herhaaldelijke vragen van
Rinus van der Laan. Ook dit werd het niet. Dus was er
nog maar één optie. Piet werd Superfan.
Helaas kan Piet vanwege zijn gehoor geen concerten
bijwonen. Na een paar minuten is het net alsof hij in de
beruchte houtgreep wordt genomen. Ook daar heeft
hij zich bij neer weten te leggen. Hij weet echter
precies wanneer de vereniging is opgericht (1908) en
dat het eerste optreden in 1909 was ter gelegenheid
van de geboorte van Juliana. Een oude foto van de
Heerlijkheid

in

ganzenmars

op

een

dubbel

karrenspoor richting Rijpwetering maakt op mij de
meeste in druk (links). Blijkbaar werden ook daar

serenades gebracht. Kortom een verzameling die zijn
1e optreden DHH, 30 april 1909, geboorte Pr. Juliana

weerga niet kent.
23

De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2017

Superfan Piet van der Ing
Testament
Omdat Piet niet wil dat het verloren gaat heeft hij in
een testament laten vastleggen dat dit alles naar het
Otto van Hemessen museum gaat. Voor die tijd
kunnen de liefhebbers dit unieke album nog bij hem
thuis bekijken. Bij iedere foto staan de namen van
de muzikanten en andere personen.
Er is werkelijk een enorme berg tijd in gestoken.

Verzamelaar
Voor de verzamelaar die Piet van nature is, is een
oproep aan onze lezers vanzelfsprekend. Hebt u
thuis nog sigarenbandjes? Piet wil ze graag zien en
eventueel van u overnemen. Hij heeft ten slotte pas
250.000 verschillende. Oftewel, als je ze achter elkaar legt een rij van hier tot Tokio.

Henk Brunt
PS. Als u Piet wilt bezoeken dan
graag eerst even bellen.
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Wij wensen jullie
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar!

► Beschoeiingen
► Steigers en vlonders
► Slootonderhoud
► Grondwerken
► Metselwerken

Maandag
19.00 - 20.00 uur

Fitgym

20.00 - 21.00 uur

Zumba

Woensdag
20.30 - 21.30 uur

Volleybal (dames en heren)

Donderdag
15.30 – 16.30 uur

Streetdance (groep 3, 4 en 5)

16.30 – 17.30 uur

Streetdance
(groep 6, 7 en 8 + voortgezet onderwijs)

18.25 - 19.25 uur

Fitgym (dames en heren !)

19.30 - 20.30 uur

Bodytraining

Zaterdag
09.30 - 10.15 uur

Peuter- en Kleutergym

10.30 - 11.30 uur

Jeugdgym (groep 3, 4 en 5)

11.30 - 12.30 uur

Jeugdgym
(groep 6, 7 en 8 + voortgezet onderwijs)

De PR stelt zich voor
Hoi!
Wij zijn de nieuwe leden van de PR-commissie bij DHH.
Voor de mensen die niet weten wat ‘PR’ betekent,
volgt hier een kleine uitleg:

Het woord ‘PR’ betekent letterlijk ‘Public Relations’,
Dus de band die je met het publiek opbouwt.
Onze taak is het verzorgen van de vormgeving van
flyers en posters die worden rondgedeeld en opgehangen. Het verzorgen van berichten in (sociale) media,
de teksten van de gastvrouw tijdens concerten en
werving van nieuwe leden.
Aangezien dit ons allereerste ‘stukje’ is, zullen we ons
even voorstellen:

Nu jullie iets meer over ons te weten bent gekomen
gaan wij graag verder door op onze ervaringen over
de muziekvereniging zelf en de afgelopen en aankomende concerten.
Het afgelopen jaar hebben we met de vereniging weer
veel muziek gemaakt, natuurlijk tijdens de wekelijkse
repetities op de dinsdagavond, die altijd erg gezellig
zijn, maar we hebben ook veel lol gehad tijdens alle
optredens. Daarom volgt hier een kleine terugblik op
de afgelopen concerten die we hebben gegeven en
kijken we ook alvast naar het aankomende kerstconcert.

‘Ik ben Zoë van der Meer, 17 jaar en woon
in Hoogmade. Ik ben eerstejaars studente
Mediamanagement op het MediaCollege
in Amsterdam. Ik zit al vanaf 2008 bij de
“Heerlijkheid”. Dus voor degene die een
beetje kunnen rekenen al 9 jaar :). Na 2
jaar blokfluit ben ik trompet gaan spelen,
wat ik nog steeds graag doe!’

Ik ben Suzanne van der Steen, 19 jaar en
woon in Woubrugge. Momenteel zit ik in
mijn tweede jaar van de bachelor opleiding
Life Science & Technology aan de TU Delft
en de Universiteit Leiden. De meeste mensen kijken mij met vraagtekens in hun
ogen aan als ik zeg wat ik studeer, maar
het houd simpel gezegd in dat ik alles leer
over de werking en toepassing van levende cellen.
Ik ben, net als Zoë, in 2008 lid geworden. Ik speel met
veel plezier klarinet Daarvoor heb ik ook een aantal
jaar blokfluit gespeeld.

Waterrecreatiedagen Woubrugge

HEEFT U ONS AL
GELIKED?
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Medewerkers en directie van Verbij wensen u fijne feestdagen!

Uw partner in bouw en restauratie
www.verbij.nl

De PR stelt zich voor
Omdat wij geen rondgangen meer verzorgen, betekent niet dat wij niet buiten kunnen spelen.
Integendeel, we sluiten graag aan bij lokale evenementen en u kunt ons daardoor extra vaak zien!
Tijdens DHH in Rosso in mei hebben we ons als vereniging voor het eerst ‘in Rosso’ gepresenteerd. Met een
nieuwe, rode outfit en een modern repertoire is de
vernieuwing binnen de vereniging doorgezet.

Het laatste buitenconcert van deze ‘zomertour’ wat
tijdens de Poldertocht. De unieke wandeltocht dwars
door het groene polderhart van Kaag en Braassem
waar elk jaar duizenden mensen op af komen.

Van het prachtige MacArthur Park van Donna Summer
tot het rocknummer November Rain van Guns N’
Roses, Van Celine Dion tot Wonderful Days van Charly
Lownoise en Mental Theo uit de nineties (super gaaf!)
en Ho Hey van The Lumineers. Het was dus een super
leuke en afwisselende avond!

Ook het najaarsconcert van afgelopen 4 november was
een groot succes.

Het mini-concert op Koningsdag was de aftrap van de
buitenconcerten zomertour van De Heerlijkheid
Hoogmade.
Bij de jaarlijks georganiseerde Leiden Marathon,
proberen wij de hardlopers wat muzikale motivatie in
te spelen.
Vervolgens hebben wij 17 juni j.l. op de Waterrecreatie
dagen in Woubrugge gespeeld op het pleintje naast
restaurant ‘Disgenoten’ aan het water.
Bij deze gezellige dag in Woubrugge kregen wij van de
organisatie een stand, een klein kraampje, om wat promotie te maken, nieuwe leden te werven of om
mensen gewoonweg wat informatie te geven over
onze vernieuwde maar vooral leuke muziekvereniging.
De Rabo sponsortocht is voor ons altijd een thuiswedstrijd. Erg gezellig en met veel animo. Dit doen wij met
zijn allen en met veel plezier al heel wat jaren. Een
lekker bakkie koffie, een appelpunt met slagroom en
de moderne klanken van De Heerlijkheid.

Met wat nummers uit de ‘oude doos’ van het Doesconcert en een geweldige zangeres Hilgoniek de Vlieger,
voormalig zangeres van de Hoogmadese rockband
‘Late or Never’, hebben wij er wederom een
fantastisch avond vol vermaak van weten te maken.
Op het moment zijn wij als muziekvereniging volop
met de voorbereidingen voor het aankomende
kerstconcert bezig.
Wegens groot succes van vorig jaar hebben wij
besloten om voor de 2e keer een ‘kerst Sing-in’ te
organiseren. Voor het gelegenheidskoor hebben wij
inmiddels al 50 aanmeldingen mogen ontvangen!
Beide concerten zijn gevuld met popsongs en de traditionele kerstliederen. Dus, dé ideale manier om in
kerststemming te komen.
Tot zover onze eerste bijdrage aan de PR van muziekvereniging ‘De Heerlijkheid Hoogmade’.
Wij wensen u fijne feestdagen, een muzikaal 2018 en
we hopen u te mogen begroeten op het kerstconcert
of een van onze andere concerten!

Zoë en Suzanne
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Schoonheidssalon
Tineke
Telefoon: 06 - 130 37920
Email:
schoonheidssalontineke@gmail.com
Adres:
Vissersweg 6 2355AL Hoogmade
www.schoonheidssalontineke.com

Kerstconcert
Na het succes van afgelopen jaar organiseert DHH dit jaar
opnieuw 2 unieke kerstconcerten met gelegenheidskoor.
Het worden bijzondere “Sing –Ins” met Engelse
kerst-popsongs en Nederlandse kerstliederen die
iedereen kent.
Een grote groep enthousiaste zangers en zangeressen
durfden het aan, zij hebben zich aangemeld voor het koor dat
speciaal voor de kerstconcerten bijeen is gebracht.
Na een aantal gezamenlijke repetities zijn we er klaar voor!
Ben je ook benieuwd naar het resultaat van

deze gezamenlijke inspanning?
Kom dan kijken en meezingen op :

Zondag 17 december

13.30 Woubrugge
Dorpskerk

19.00 Hoogmade
OLV Geboortekerk
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J.J.M SEMP
Metsel, stukadoor en tegelwerk
Tel: 071-501-2665
Rijpwetering

Van Alcmaerlaan 2
2355 BB Hoogmade

Prettige Kerstdagen

en een
Gelukkig nieuwjaar

Tel : 071 5012640
06 53802731

Maximaal Comité 2018
Weten jullie het nog? 27 april?
Waar waren jullie? In Hoogmade? Dan hebben jullie waarschijnlijk ook een enorm leuke dag
gehad. Wij in ieder geval wel. Waren jullie niet in Hoogmade, dan hopen we dat jullie volgend
jaar koningsdag wel gezellig feest komen vieren in ons prachtige dorp.
We hadden in onze stoutste dromen nooit durven dromen dat het zo’n groot succes kon zijn.
Bij ieder onderdeel, waar iedere vereniging zich voor inzette, was een groot aantal mensen
op de been. Het weer werkte mee en iedereen had enorm veel plezier. Van het vissen op
De Piest, tot het Apenkooien in de schuur. Maar ook de koffietafel bij Kom eten was al vroeg
“uitverkocht”.

Wat belooft dat voor komend jaar. Kunnen we onszelf weer overtreffen? Maar veel
belangrijker, zijn jullie, de bewoners van Hoogmade en omstreken weer net zo enthousiast?
De drempel ligt hoog. Is iedere vereniging weer bereid mee te helpen aan dit geweldige
dorpsfeest? Zijn er weer genoeg sponsors die dit feest een warm hart toedragen?
Want alleen met elkaar krijgen we dit voor elkaar.

Versierde optocht 2017
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Prettige feestdagen!

VAN LEYDEN – VAN GOOZEN
BOUWKUNDIG AANNEMINGSBEDRIJF BV
Van Fenemalaan 10
2355 AK Hoogmade
tel. 06-51559971
tel. 06-22109514

Ontwerpen en uitvoeren van
nieuwbouw
verbouwingen
renovatie
onderhoud

vanleydenvangoozen@gmail.com

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Maximaal Comité 2018
Het bestuur heeft al een aantal keer bij elkaar gezeten en grootse plannen gesmeed.
Of we alles weer kunnen verwezenlijken is nog de vraag…maar wat in het vat zit verzuurt niet….
Het programma zal in grote lijnen hetzelfde blijven, met hier en daar wat aanvullingen of uitbreidingen.

Dus verzamel alvast jullie team bij elkaar voor de estafette, of het bungee-roeien. Deze staan zeker weer op het
programma.
We zijn met nog 2 “verenigingen” in onderhandeling om zich ook bij ons te voegen, wat nog meer variatie in het
programma zal brengen. Dus houdt de week vanaf de koningspelen vrij. Dit begint op vrijdag 20 april 2018.
Vanaf dat moment zullen er gezellige activiteiten zijn in het dorp.
Wilt u met uw bedrijf een donatie aan ons doen of ons op een andere manier assisteren?
Als tegenprestatie zetten wij uw logo op de site, in het programmaboekje en zorgen wij voor reclame-uiting op
de dag zelf. U kunt dit kenbaar maken via www.maximaalcomite.nl/bedrijfssponsoring
Natuurlijk kunt u Mandy Zonneveld, Lau van der Hoorn of Joost van der Meer ook altijd even aanspreken!
Fijne dagen gewenst.

Hebben jullie zelf een leuk idee wat niet aan
deze dag mag ontbreken? Meld het dan via
www.maximaalcomite.nl/ideeenbus

Willen jullie deze dag ergens assisteren buiten
een vereniging om? Meld het dan via

www.maximaalcomite.nl/vrijwilligershulp

35
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2017

DE SPORTVERENIGING
M.M.O.
voetbal en handbal
WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2018

Op dinsdag 19 december 2017 is de jaarlijkse boutavond
in de kantine van sportvereniging M.M.O.
KOMT ALLEN

De toekomst van Hoogmade bepalen we samen
Zoals in voorgaande jaren is het ook eind 2017 een

invullen of naam en adres- en emailgegevens opgeven

feestje om namens de Dorpsraad Hoogmade een

via info@dorpsraadhoogmade.nl

bijdrage te mogen leveren aan de Kersteditie van DHH.
Wie lopend over het wandelpad langs de HSL

een

Toekomst Goed onderwijs en een goede onderwijs-

‘Rondje Hoogmaa’ maakt en de skyline van het dorpje

omgeving vormen een ding. Het bestaans-recht van

aan de Does bekijkt, bedenkt dat er de laatste tientallen

scholen wordt mede bepaald door het aantal leerlingen.

jaren veel in en aan het dorp veranderd is. Evolutie van

En, voor verenigingen geldt ook dat voldoende leden en

Hoogmade was en is een proces dat tijd kost. En wat de

vrijwilligers het voortbestaan van de verenigingen in

een verbeteringen noemt, wordt door anderen niet als

ons dorp bepalen. DHH zonder muzikanten, is er

zodanig ervaren. Hoogmade onderscheid zich in niets

iemand die zich dat kan voorstellen?

van een (h)echte samenleving.

Maar, is MMO over 10 jaar gefuseerd met de

Respectvol Zo waren velen blij toen de eerste paal voor
de Brede School de grond in ging. Onderwijs en de
onderwijsomgeving in Hoogmade voldoen straks aan
de ‘eisen’ van de tijd. Maar er klonken ook andere
geluiden. Toch blijven we in onze samenleving met
elkaar in gesprek. Soms op milde, soms op onverzettelijke toon. Maar ondanks verschillen van inzicht en van
mening kenmerken Hoogmadenaren zich door hun

‘Respectvolle recht voor z’n Raap’ benadering.
Na deze constatering kan de -recht voor
z’n raap-vraag niet uitblijven:
Ontvang je de nieuwsbrief?

Woubrugse evenknie? Bestaat de ijsvereniging nog als

het

succes

van

Kai

Verbij

is

vervlogen?

Speelt

Zolderkolder dan nog en biedt het CCH ook over 10 jaar
nog onderkomen aan DIO? Dankzij de inzet van
vrijwilligers

heeft

Hoogmade

een

bloeiend

verenigingsleven.
De vraag hoe we voorkomen dat Hoogmade een
toekomst als vergrijsd slaapdorp tegemoet gaat, houdt
ons

bezig.

Goed

gebalanceerde

uitbreiding

van

Hoogmade met behoud van het dorpse karakter is
daarvoor nodig.
Hoe? Op die vraag kunnen en willen de vrijwilligers van
het Dorpsraadbestuur de antwoorden niet in hun eentje
geven. Die antwoorden kunnen alleen boven komen
drijven in samenspraak met alle betrokken instanties,

Nee? Aanmelden kan via ww.dorpsraadhoogmade .nl.

maar absoluut niet zonder samenspraak met de

Onder Contact ‘contact’ aanklikken en het formulier

inwoners.
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De toekomst van Hoogmade bepalen we samen
Hoogmadenaren zijn goed in snelle meningsvorming.

stellen.

Het ventileren van die meningen tijdens Schuurbijeen-

Naast de complimenten voor het opknappen van de

komsten waar inwoners en overheid gezamenlijk over

Doesbrug brachten wij, tegelijk met de signalen dat

de toekomst van Hoogmade denken is meer dan ge-

zelfbediening

wenst. De toekomst van het dorp maken we immers

ontwikkeling is,

samen.

aandacht van raadsleden en college en ook de vraag

van

de

brug

een

ongewenste

de parkeerproblemen onder de

vanuit het dorp om meer plantenbakken waarmee het
Succes en verbetering

dorp een gezelliger uitstraling krijgt.

Bouwen en groeien was ook in 2017 een succesvol
speerpunt in het dorp. Het ziet er echt naar uit dat de
Hoogmadese Wetering er gaat komen. Het Noordeinde wordt aangepakt. De voetbalkooi komt er. En we
hopen dat er een oplossing zal komen voor de

zwemplek.
Tijdens de oordeelvormende raad op maandag 20 november bracht de dorpsraad de wensen van de inwoners op maatschappelijke, sociaal en economisch gebied voor het voetlicht. De videopresentatie vindt u op
www.dorpsraadhoogmade.nl. Naast dat wat goed

2017, een jaar waarin alle facetten van succes,
tegenvallers versnelling en vertraging de revue passeerden. Een jaar waarin de dorpsraad de inwoners
bedankt voor hun betrokken inzet.
2018,

zien wij als

het jaar van de

betrokken

samenspraak in het belang van de toekomst van ons
Hoogmade.
De bestuursvrijwilligers van de Dorpsraad wensen alle
Hoogmadenaren

fijne

kerstdagen,

een

veilige

jaarwisseling en een heel goed 2018

ging, zijn er ook zaken voor verbetering vatbaar. Kinderen en hun ouders moeten niet hoeven te twijfelen
aan de veiligheid van speeltoestellen. Daarom pleit de
Dorpsraad voor een zichtbaar keurmerk op speeltoe-

Roelf Scholma, Rob Looijenstein, Koos van
der Meer, Lauris Beets, Ans Vrielink, Karel
Caron en Sjouke Bouma

Ook de skyline van Hoogmade blijft niet eeuwig hetzelfde
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Dag en nacht
bereikbaar
06 1344 9107

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid….
Professioneel en betrouwbaar
Eén aanspreekpunt
Geheel afgestemd op uw wensen
Transparant, open en eerlijk
Vrijblijvende voorbespreking

Mary van Leeuwen uitvaartverzorging is een kleinschalige onderneming met een
betrokken en flexibele werkwijze. Met oprecht aandacht en rust wordt er
geluisterd naar uw wensen, meegedacht en geadviseerd.

Ik verzorg begrafenissen en crematies in de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Leiden en omgeving

Adres: Doespolderkade 7
2355CV Hoogmade

info@vanleeuwenuitvaartzorg.nl
www.vanleeuwenuitvaartzorg.nl

Zet jij bij ons de toon?
Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade onderscheidt zich van andere verenigingen door het toevoegen
van andere, moderne instrumenten aan de harmoniebezetting en muziekkeuze. Afgelopen jaar zijn bij ons een
tweetal gitaristen gestart die ons met basgitaar / elektrisch gitaar ondersteunen en hiermee een extra dimensie
toevoegen aan onze ‘sound’. Maar we willen meer!

We zoeken een enthousiaste toetsenist / pianist .
We spelen leuke en aansprekende muziek. Dit kunnen we het beste illustreren met voorbeelden:

Mr. Blue Sky (ELO) One Direction, Amy Winehoude, Queen, Mac Arthur Park, The Beach boys, Jackson 5 medley, en November Rain van Guns 'n Roses, Golden Earing.

We repeteren wekelijks op dinsdagavond in Hoogmade (van 19:30 tot 22:00 uur).
Bladmuziek wordt geregeld, evenals een (elektronisch) piano voor thuis/repetities/concerten.
Heb je interesse om eens te komen kijken of een repetitie bij te wonen?
Neem contact op via de site of direct via info@deheerlijkheidhoogmade.nl.
Voor vragen kun je gerust bellen met Alice van der Meer 071-589-6562

Grijp deze unieke kans om te spelen met een orkest!
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Bouw hospice Kaag en Braassem
Bouw hospice in Kaag en Braassem komt dichterbij
De bouw van een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, in de gemeente Kaag en Braassem komt steeds
dichterbij. De locatie is bekend en de bouwtekeningen liggen klaar, alleen een sluitende financiering ontbreekt.
Het streven is nog steeds dat het hospice in 2018 wordt geopend.
Het bouwen van een hospice in Kaag en Braassem wordt door de Stichting Hospice Amandi al vele jaren
nagestreefd. Ook in deze gemeente zijn steeds meer ernstig zieken die niet thuis kunnen worden verzorgd en
vervolgens hun leven eindigen in een ziekenhuis waar zij vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
Het gaat de stichting om een kleinschalig hospice, een huis waar ernstig zieke mensen hun laatste maanden
zoveel mogelijk in huiselijke sfeer kunnen doorbrengen, bijgestaan en verzorgd door hun dierbaren, vrijwilligers,
professionele verzorgers en hun eigen huisarts. Naast twee bedden voor terminaal zieken, komen er ook twee
bedden voor tijdelijke opname.
Het hospice komt aan de Noordveenweg in Nieuwe Wetering op de plek van basisschool De Meerpaal. Die school
wordt gesloopt en op het fundament wordt het hospice gebouwd. Daarmee wordt begonnen zodra
de financiering rond is.
Er is al veel geld ingezameld, afkomstig van landelijke fondsen,
kerkelijke instellingen, het lokale bedrijfsleven en van particulieren.
Er is nog 150.000 euro nodig om met de bouw te kunnen beginnen

en om de exploitatie van de eerste jaren te kunnen waarborgen.
De donateurskaart (links) kan worden ingeleverd op
Vissersweg 10A in Hoogmade.
Het postadres is Stichting Hospice Amandi,
Postbus 11, 2370AA Roelofarendsveen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij coördinator

Jenny van Velzen (06 21924271) en op www.hospiceamandi.nl
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Deckers Tools
Ton & Rob Deckers
Van Klaverweijdeweg 17
2355 AA Hoogmade
071 501 8365
www.deckerstools.nl

Pedicurepraktijk Voetstap en Deckers Tools wensen u
prettige kerstdagen
en een gelukkig 2018!

Medisch Pedicurepraktijk
Voetstap.nl
Anita Deckers
Van Klaverweijdeweg 17
2355 AA Hoogmade
06 290 21 305
www.pedicurepraktijkvoetstap.nl

Rotteveel Boerenkaas
wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Winkel: Zuidweg 1a, Rijpwetering
Open: woe. en za. van 8.30-16.00 uur
Info: www.rotteveelboerenkaas.nl
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Stichting Cultureel Centrum Hoogmade

Wenst ieder een bijzonder
voorspoedig 2018

Ik ben monaf Eskaf
Monaf is sinds een jaar vrijwilliger bij DHH en krijgt bij ons muziekles. Vanuit het participatieprogramma van
de Gemeente Kaag en Braassem helpt hij ons als barman. Hij verzorgt geheel zelfstandig de inkoop en
verkoop van hapjes en drankjes. DHH is hierover dik tevreden. Maar wie is Monaf eigenlijk?
Ik ben Monaf Eskaf (zelf geschreven)
32 jaar en kom uit Syrië, . Ik ben gevlucht vanwege de
oorlog daar want ik moest vechten in het leger van
Assad en ik wilde dat niet. Ik ben christen en heb
daarom niets met deze oorlog te maken.
We waren eraan gewend dat het ontbreekt aan de

Ik werk als vrijwilliger in een orkest genaamd DHH.

Allemaal zijn zij geweldig. Ik vind het erg leuk.
Mijn werk is Barman. Ik doe de boodschappen en
zorg voor iedereen.
Ik oefen ook op een instrument spelen in de hoorn
en krijg lessen van de vereniging.

vrijheid. De vrijheid van meningsuiting of van onze

Ik hoop mijn droom te bereiken om in vrede en goed

eigen geloof te hebben en te gaan naar onze kerken

werk als bus- of vrachtwagenchauffeur te leven.

en heilige plaatsen.

Met heel mijn hart wil ik de Nederlandse regering en

Ons leven in Syrië was goed en mooi, lekker eten,

de geweldige Nederlanders bedanken voor de goede

drinken en goed huis en onderdak. We waren geluk-

behandeling en ontvangst die we in hun land hebben

kig en we waren dus rijk met elkaar . Ik ben alleen

gekregen vanwege onze felle en moeilijke oorlog.

hier en mijn geliefde is nog steeds in Syrië. Ik mis
haar zo erg.

Kerstmis is de mooiste vakantie die ik leuk vind en ik
ben dol op het vieren. Ik hou ervan het huis te versie-

Ik was buschauffeur, ik had mijn eigen bus, een mooi
huis en een prachtige tuin, maar de oorlog heeft alles
vernietigd.
De reis vanuit Syrië naar Nederland was zo vreselijk

ren en de kerstboom te zetten.
Dit ben ik en dit is het profiel van mijn leven.

Monaf Eskaf

en erg gevaarlijk. 17 dagen door het bos en de bergen en de overtocht over de zee was erg gevaarlijk.
Ik woon nu in Hoogmade een prachtig klein dorpje in

de buurt van Leiden. De inwoners zijn geweldig en ik
heb buren als broers. Ik ga twee keer per week naar
school om Nederlands te leren.
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TIMMERBEDRIJF SIEM BORST
Kerkstraat 83

06-1374 2165

2355 AJ Hoogmade 071-501 2635
Ik wens u prettige kerstdagen en
een gezond en gelukkig nieuwjaar

Vishandel
LEEN DE JONG
Voor heerlijke haring en warme gebakken vis.
Diverse soorten gerookte, gestoomde en verse vis
Dinsdagmiddag 12:00 tot 13:00 uur
van Alcmaerlaan, Hoogmade
ter hoogte van basisschool Ter Does
Katwijk, telefoon 071-4026619

De slagwerkgroep van DHH
De slagwerkgroep kijkt terug op het afgelopen jaar.
Een jaar waar we de nieuwe weg zijn ingeslagen en vol
trots kunnen zeggen dat dit goed gelukt is.
Op 4 mei heeft een groot gedeelte van onze groep
meegedaan met de Dodenherdenking in Woubrugge.

Dit jaar liepen wij mee met de grote trom en 4 kleine
troms. Heel indrukwekkend.
Op 20 mei was ons concert. Niet het traditionele Voorjaarsconcert maar een concert met een nieuwe naam

‘ DHH in Rosso’

(de nieuwe rode overhemden en

blouses werden hier gepresenteerd). Wij hadden een

lekker en gezellig. Het begint een beetje een traditie te
worden.

heel gevarieerd programma. Dit was voor Bert, de in- Na de vakantie was het gelijk vol gas voor het Najaarsstructeur, en ons een hele uitdaging. Maar het is concert. Weer een bijna nieuw programma. Dit heeft
gelukt! De volgende dag hadden we gelijk de Leidse bloed, zweet en tranen gekost maar we mogen trots
Marathon. Samen met de harmonie hebben we de lo- zijn op wat we neer hebben gezet. Dit jaar werden we
pers weer muzikaal ondersteund. Leuk om te zien dat ondersteund door Hilgoniek de Vlieger (zang), Glenn
van Rijn (bariton) en Peter van der Meer (basgitaar).
het gewaardeerd werd.
Op 17 juni was er de Waterrecreatiedag in Woubrugge.
Hier hebben wij meegeholpen in een kraampje om zo
te proberen mensen enthousiast te maken voor onze
muziekvereniging, en met succes!
De Rabo fietsdag was dit jaar op 25 juni. Samen met de
harmonie hebben we om en om muziek gespeeld. Het
was jammer dat het weer het een beetje af liet weten.
Maar aansluitend was er voor ons de jaarlijkse ledendag. We werden weer verwend met een barbecue,
heerlijk zelfgemaakte salades en de nodige drankjes.
Als afsluiting voor de vakantie zijn we ,de laatste
repetitieavond, pannenkoeken gaan eten. Het was heel

Jullie worden hier voor nogmaals bedankt. Hierbij willen
wij Bert ook nog even bedanken omdat hij het toch iedere keer voor elkaar krijgt, dat we weer een stukje be-

ter worden.
Dit jaar hebben we nog tegoed de intocht van Sinterklaas en dat we nog gaan spelen in de Kerk voor de
basisschool. Dit doen wij voorafgaand aan het Kerstspel. Volgend jaar gaan we weer hard repeteren om
weer wat moois neer te zetten.
Wij wensen u een mooi kerstfeest, en een
goed nieuwjaar.

De slagwerkgroep van DHH
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Wij wensen u
een gezellige kerst
en een
voorspoedig nieuwjaar

Esso Hoekstra
Schoonhovenseweg 2
2808 PD Gouda

Over Concerten en Nozems
Nee lezers, dit wordt niet echt een kerstverhaal, dat komt een andere keer wel weer.
Om te beginnen nemen we u nog even mee naar het jaarlijkse Najaarsconcert van uw Koninklijke muziekvereniging ‘De Heerlijkheid Hoogmade’. Dit evenement dat even vaak plaats vindt als dat het ieder kalenderjaar najaar
wordt, vond plaats in een sfeervolle, als concertzaal ingerichte Schuur.
Nou is die DHH zijn status als dorpstoeterclub allang
ontgroeid natuurlijk. Dit werd nogmaals duidelijk
bewezen op voornoemd concert. Niet in het minst
door naast de ‘oude rotten’ van het orkest gewapend met tuba, klarinet, trombone en nog wat glimmend koperwerk, ook wat stoeltjes in te ruimen voor
eigentijdse wapens als gitaar en drumwerk
bespelers.

Hoe anders is het anno 2017
In het bonte muzikale gezelschap van DHH, wordt
dus zoals vermeld onder andere gebruik gemaakt
van een langharige sologitarist, met een overigens
keurig verzorgd kapsel, de schrik van elke potentiële
schoonmoeder in vervlogen jaren! Tijden veranderen dus.

Ooit werd de vooral snerpende sologitaar afgedaan
als jankend kattengeluid. Vooral gebezigd door langharig werkschuw tuig, zoals de wat uitzonderlijk
geklede jongeling met dito haarstijl werd genoemd.
Zeg maar, de toenmalige pioniers van de rock ’n roll.
Ja, en dan ging het niet over poeslieve Selvera’s of
Trea Dobbs, maar wél over Chuck Berry, Q65 en The
Outsiders!
Wanneer dergelijke macabere personages op de
toen nog uitsluitend zwart-wit tv werden vertoond,
ontaarde dit steevast in afkeurende blikken van de
gevestigde orde!

Jochem de Jong

Vandaag aan de dag zie je elke zichzelf respecterende bovenmeester of dorpspastoor, al of niet
behangen met een scala aan tattoos, met een weelderige haardos tot diep in de nek of…zo u wilt
kazuifel…
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Meer dan 800 soorten vaste tuinplanten,
vele noviteiten
Vanaf maart 2018 bloeiende violen en op
zaterdag open voor particuliere verkoop

Over Concerten en Nozems
Terug weer naar dat optreden, een handvol evergreens
uit
de
(Doesconcert)
kast,
werd
gepresenteerd in een sfeervol nieuw jasje.

Een nozem was herkenbaar of werd met deze titel
aangeduid afgaande op zijn gedrag en uiterlijk.
Veelal geheel of gedeeltelijk gestoken in leer of spijkergoed, met vetkuiverige haardracht en dus dat
herrieschopperige gedrag, demonstrerend tegen de
maatschappij.
Peuk in de mondhoek en transistorradio in de hand
completeerde het beeld van deze ‘dwarsliggers’
in vroege Rock ’n Roll jaren!
Wat is er nog meer veranderd sindsdien?

Hilgoniek bij het Doesconcert 2015

Niet in het minst succesvol aangevuld door voormalig Late Or Never frontvrouw Hilgoniek welk de
vocalen verzorgde van onder andere November Rain
van de eveneens van lange manen voorziene
Guns ’n Roses. Perfect gitaarwerk van de ‘nozem’
completeerde het geheel.

Eigenlijk niets toch? Opstandige jeugd is er toch altijd
geweest! Ooit waren we allemaal jong!
Okay, de Puch’s zijn verdwenen en er zijn nu scooters
of elektrische fietsen.
De snackbar waar het gezelschap zich voornamelijk
mobiliseerde, heeft plaats gemaakt voor de shoarmatent of coffeeshop. Maar verder………..

Een welverdiend applaus was zijn deel.

Moraal van dit non-kerstverhaal

Ongetwijfeld zullen de allerlaatste vooroordelen over
uiterlijk, definitief naar de, al of niet met chip
voorziene grijze afvalbak zijn verworpen!

Ondanks alle stromingen, bewegingen en overige
afwijkende oproerkraaiers is het leven zonder muziek
in al z’n soorten en variaties voor mij ondenkbaar!

Ja, en dan de ‘Nozem’

Dus maar gauw onder de kerstboom en knal je
eigen favoriete muziek de ether in!

Wat is dat? Wat was dat? Pak je `
iPad en je zult
ontdekken dat de afkortingen zijn ontstaan van de
woorden:
Nederlandse Onderdaan Zonder Enig Moraal…

Een beetje de rebel uithangen, van mij mag het…

Fijne Kerst gewenst!

Jos van der Wereld
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Namens Gemeente Kaag en Braassem
Het was genieten tijdens het Schuurconcert op 4 november in De Schuur
Wat een afwisselend programma. En wat een sfeer!
Eerst de slagwerkers onder leiding van Bert Slingerland met onder meer de Templeblock Blues. En daarna het
orkest onder leiding van Ton van Overdam met onder andere een vocale uitvoering van Malle Babbe.

Maar mijn persoonlijke favoriet was de uitvoering van November Rain van Guns ‘n Roses. Met een gitaar solo van
Jochem de Jong . Oude tijden herleefden!
Hoogmade mag trots zijn op haar Muziekvereniging. Ze weet de traditie van de harmonie de dorpsvereniging te
verrijken met een eigentijdse swing.
Als lid van het College van Kaag en Braassem was ik uitgenodigd het concert bij te wonen. Dorine, mijn vrouw, en
ik hebben de uitnodiging graag aanvaard en hebben een heerlijke avond gehad. En als we om ons heen keken en
de reacties van het publiek zagen, waren we in goed gezelschap.
Dank voor de uitnodiging
Ik wens u allen een fijne Kerst toe

Herman Haarman, wethouder Kaag en Braassem
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Inzameling oud papier 2018
Elke tweede zaterdag van de maand vanaf
08.30 uur, weer of geen weer, komen we
door de inzet van vrijwilligers, bij u langs om
oud papier in te zamelen.
De route kunt u vinden op onze website. Wilt
u ons helpen door dit gebundeld of in kartonnen dozen op centrale plaatsen langs de
weg te zetten?
Tevens staat er ‘s morgens bij het Vlietpark
een

container

waar

oud

papier

aangeleverd kan worden.
De vergoeding die wij krijgen wordt gebruikt
voor de opleiding van nieuwe leerlingen en
de aanschaf van instrumenten.

OPHAALSCHEMA 2018
13 januari
10 februari
10 maart
14 april

12 mei
9 juni
14 juli
11 augustus

8 september
13 oktober
10 november
8 december
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Muziek voor Elkaar
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Bestuur & leden van

Muziekvereniging
De Heerlijkheid Hoogmade
danken al haar sponsoren, donateurs, toeschouwers,
vrijwilligers, fans, adverteerders en anderen die zich
belangeloos hebben ingezet voor onze vereniging
in het afgelopen jaar

Wij wensen iedereen
Fijne kerstdagen en een goed, muzikaal 2018!
Kersteditie 2017 is een uitgave van Koninklijke Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”

Oplage 800 exemplaren, verspreidingsgebied: Hoogmade
Mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Waarvoor onze dank
©2017, commissie ‘Kersteditie’: Henk Brunt, Peter Loggen, Anneke Hoogenboom,
Glenn van Rijn, André van der Voorn
Voorblad achtergrond: blog.storage.com/storing-trombone/

Volgend jaar ook adverteren?
info@deheerlijkheidhoogmade.nl

