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Voorwoord
2018 is voorbij gevlogen.
Een jaar dat te boek gaat met de warmste zomer in
300 jaar! Op moment van schrijven verliezen de
bomen en struiken de bladeren en bereikt de eerste
vorst Nederland. Op naar de winter, waarin we

hopelijk weer kunnen schaatsen op natuurijs.
Aan het eind van het jaar brengt muziekvereniging
De Heerlijkheid Hoogmade traditiegetrouw een
Kersteditie uit. Met deze presentatiegids geven we
een indruk van onze vereniging aangevuld met
nieuws van andere verenigingen uit Hoogmade.
Deze brochure wordt mogelijk gemaakt door een
groot aantal adverteerders uit de omgeving en
wordt met zorg samengesteld door onze commissie
bestaande uit André, Anneke, Henk en Peter.
Afgelopen jaar hebben de muzikanten van De
Heerlijkheid een indrukwekkende lijst van optredens
met succes uitgevoerd. Na een voorjaarsconcert in
‘De Schuur’ met de Sint Jansfanfare uit Zoeterwoude
volgde al snel het buitenconcert tijdens Koningsdag
op het terras van Kom Eten. Daarna volgden het
aanmoedigingsconcert op het Noordeinde voor de
lopers van de Leidse Marathon en een gastoptreden
bij de Sint Jansfanfare in Zoeterwoude.

Muziek voor Elkaar

Op ‘De Bult’ in Nieuwe Wetering traden we samen

Daarnaast konden we dit jaar, exact 110 jaar nadat

met

onze

andere

muziekverenigingen

uit

de

vereniging

is

opgericht,

drie

leden

omgeving op. Voor de zomervakantie sloten we af

huldigen wegens hun lange verbondenheid aan onze

met

mooie

een

optreden

tijdens

de

laatste

RABO

vereniging:

Erwin

Loggen

(25

jaar),

Sponsortocht op onze verzorgingspost in Hoogmade.

André van der Voorn (40 jaar) en Siem van der Endt

Na de zomer hebben we een optreden verzorgd voor

(maar liefst 75 jaar). Eigenlijk ben ik nu al benieuwd

de protestantse kerkgemeenschap tijdens de Open

naar de muzikanten die ik in 2019 mag voorstellen of

Monumentendag in Hoogmade en hebben we in

huldigen!

Langeraar

opgetreden tijdens het Groene

Hart

Matinee. Na ons najaarsconcert in De Schuur, volgen
op 16 december nog een tweetal kerstconcerten in
Hoogmade in Woubrugge, in samenwerking met het
gelegenheidskoor.

Ik kan vast bekendmaken dat je komend jaar meer
van

onze

slagwerkgroep

gaat

horen.

Om te beginnen met een slagwerkproject onder
leiding van onze instructeur Bert Slingerland in de

eerste helft van 2019. Onze slagwerkers, fanatieke

Onze voor- en najaarsconcerten in Hoogmade worden

muzikanten

traditiegetrouw gebruikt om onze nieuwe leden te

instrumenten zijn daarom op zoek naar jou! Lijkt het

presenteren.

in

je leuk om een korte periode te proberen of slagwerk

viertal

iets voor jou is en direct je handen uit de mouwen te

Nick.

steken? Onder professionele leiding stomen we je

Tijdens ons najaarsconcert in november had ik het

klaar voor een miniconcert. Houd onze website en

genoegen nog 2 nieuwe leden voor te stellen: Jef en

facebook in de gaten voor meer informatie!

Hoogmade
debutanten:

Tijdens

het

hadden
Carin,

Judith,

voorjaarsconcert
we

een

Natasha

en

Michel. Alle debutanten stellen zich in deze kersteditie
graag aan jullie voor.

op

zowel

trom

als

melodische

Namens muzikanten en bestuur van DHH wens ik je
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En veel
leesplezier natuurlijk.

Glenn van Rijn,
Voorzitter Koninklijke muziekvereniging
De Heerlijkheid Hoogmade
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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 2019!

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

Siem van der Endt 75 jaar lid van DHH
Simon (roepnaam Siem) van der Endt is maar liefst 75 jaar muzikant bij De Heerlijkheid.
Siem vertelt.
Verrekte mooi
75 jaar geleden was er in ons dorp, naast de
harmonie, ook een viertal muzikanten actief.
Dit

kwartet

bestond

uit:

Hein

en

Piet

Hoogenboom, Niek v.d. Pouw Kraan en Dirk
Straathof. Zij waren wereldberoemd in Hoogmade
en omstreken en wonnen regelmatig prijzen op
festivals en concoursen. Dirk Straathof woonde in
de Ark en toen Siem daar als twaalf jarige een
keertje langs liep hoorde hij hen spelen en vond

het "verrekte mooi". Kortom dat wilde hij ook. Na
twee jaar lang les bij Straathof mocht hij in het
harmonieorkest waar hij de 7e klarinettist werd.

Fanfare en bassist
Op een gegeven moment brak er een slappe tijd
aan voor onze vereniging. Er waren nog maar 12
leden en er werd besloten om als fanfare verder
te gaan. Bij gebrek aan zwaar koper moest Siem
daarom als bassist verder gaan. Zijn eerste
instrument was koperkleurig. Deze werd gevolgd
door een zilverkleurige welke hem officieel werd
overhandigd door de toenmalige burgemeester
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Siem van der Endt 75 jaar lid van DHH
J. v. Wageningen. Daarna volgde een zogenaamde

Hobby werk en gezelligheid

ringbas die weer werd vervangen door een rechte

Siem heeft altijd maar één hobby gehad. In al die jaren

bas die hij nu nog steeds bespeeld. De laatste

sloeg hij maar zelden een repetitie over. Een hele

jaren, toen het orkest nog op straat liep, had hij

lange periode dat hij niet kon repeteren was na een

naast de bas nog een sousafoon, die veel lichter

vreselijk ongeluk met de "driewielde" kar van Cor van

was maar wel een minder mooi geluid had.

Rijn, waar hij toen als boerenknecht werkte. Eén paard

In

Siem zijn basjaren speelde hij samen met o.a.

wilde naar links en het andere naar rechts en ervoor

Theo Elstgeest, Jan Hoekstra, Arie en André van der

was de gesloten slagboom van de brug. Eén houten

Voorn. De plaats van de laatste zal binnenkort

wiel met een ijzeren ring erom ging over de enkel van

worden ingenomen door Glenn v. Rijn.

Siem die verbrijzeld werd. Gelukkig was Bram Kroon
uit Woubrugge bereid hem in het orkest te vervangen.
Natuurlijk was het weleens moeilijk om te gaan,
tijdens de hooibouw of zo, maar toch. Het is altijd

weer die gezelligheid die hij voor geen goud zou willen
missen.
Tot slot
De laatste vraag die hem werd gesteld ging over zijn
altijd

glimmende,

goedwerkende

en

goed

onderhouden bas. Hoeveel keer in de week poetste hij
zijn instrument of werd dat door zijn vrouw gedaan?

Het antwoord was verrassend, zijn vrouw raakte de
bas niet aan en Siem wreef hem schoon op de avond
voor een optreden. Verder nooit. Dat hij zo mooi blijft
zit hem gewoon in de kwaliteit van het instrument.
Ja, dan is het natuurlijk geen kunst.
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Repeteren = herhalen = repeteren =
herhalen = repeteren = herhalen =
repeteren= herhalen = repeteren =
Voorafje
Als u in het hierna komende schrijfsel een naam of gebeurtenis ziet die u bekend voorkomt dan moet
ik u helaas teleurstellen. Alle gelijkenissen berusten op louter toeval en zijn ontsproten aan mijn
verbeelding.
Dit wilde ik even vermelden voordat ik toevallig op een paar privacygevoelige tenen gaat staan.

Een nieuw nummer
Als er, na lange vergaderingen van de muziekkeuzecommissie en een kort overleg met onze dirigent,
een nieuw muziekstuk op de lessenaar wordt gelegd, breekt er een periode aan die volgens een vast
patroon verloopt:
Het stuk wordt eerst van “links naar rechts” doorgespeelt. Dat wil zeggen dat iedereen mag spelen
wat hij of zij denkt dat er staat zonder dat er wordt ingegrepen.
Bij een eenvoudig stuk betekent dit, dat zo’n 90% der muzikanten weet wat de bedoeling is, en bij iets
van de eerste- of -buitencategorie zal dat hooguit 3% zijn (bij het laatste zijn vermoedelijk heel veel
nieuwe composities ontstaan). Het is de taak van de dirigent om van alle verschillende partijen een
samenhangend geheel te maken. Dit kan natuurlijk pas als iedereen zijn of haar partij in hoofd en
vingers heeft. Het idee dat men dat kan bereiken door iedere week de repetitie te bezoeken en de
rest van de tijd het instrument in de koffer te laten, kan men vergeten. Het thuis oefenen is een
“must” als je het tenminste een beetje serieus wil aanpakken.
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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

= Repeteren = herhalen = repeteren =
Wanneer is het genoeg?
Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Het is nooit genoeg. Ronaldo en Messi hebben in hun jeugd ook
duizenden keren de bal tegen een garagedeur getrapt. Het moment dat huisgenoten en buren beginnen te
klagen is alleen maar een teken dat het nog niet mooi genoeg is. Reden temeer om nog meer en harder te
oefenen. Wanneer we als dorpsbewoner in alle straten muzikanten horen spelen betekent dat voor een
ingewijde dat er een mooi, muzikaal en gelikt concert aankomt.

Veel gehoorde reacties
“ Buurman, je vrouw heeft zeker een moeilijk stukje? Ze zit nu al drie dagen achter elkaar te blazen”
Antwoord; “Dan weet ik tenminste wat ze uitvoert”

“Jouw man doet er echt alles aan. Hij heeft al in geen 5 maanden een
grijze bak aan de weg gezet”. Waarom ga je niet mee naar de disco?”
Antwoord; “Ik vind het niet sexy genoeg! Ik speel liever wat moderns bij de harmonie”

“Vind je het niet vervelend? Altijd maar repeteren = herhalen = repeteren = herhalen”
Antwoord; “Is altijd maar trainen = oefenen = trainen = oefenen, dan zo leuk?”

“Wanneer is een muziekstuk bij ons echt geslaagd?”
Antwoord; “Als meer dan 50% van onze inwoners het onder de douche of in het bad neuriet of fluit”

Helemaal “te gek”, is het als een groot aantal van onze lezers zich spontaan als donateur meldt. *
Antwoord: “Dat kan via de website (redactie)”
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Van Alcmaerlaan 2
2355 BB Hoogmade

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

Tel : 071 5012640
06 53802731

= herhalen = repeteren = herhalen =
De luizenmoeder
In de kleine uurtjes na de repetitieavond ging een enthousiast groepje muzikanten vrolijk blazend
huiswaarts.
De carnavals hit “Hallo allemaal”, klonk ff (oftewel knoerthard) door de straten. De dag daarna vroeg
een verslaggever van TV-West commentaar aan onze burgemeester. Die antwoorde gevat: “Dit vinden

wij niet raar. We vinden het heel bijzonder”.

Maatnummer 431
Na maat 431, 432 keer te hebben gespeeld vond ik het welletjes. Het ging eindelijk echt goed.
Die avond ging ik dan ook met een goed gevoel naar de repetitie. Ook daar ging alles geweldig. Na
afloop zei de dirigent dat hij veel goede dingen had gehoord. Alleen wilde hij, hij keek me

doordringend aan, dat we allemaal maat 431 nog eens goed bekeken. De dag daarop werd mijn vrouw
opstandig. Ik had meer aandacht voor de vormen en de welvingen van mijn instrument dan voor die
van haar zei ze. Ik ontkende dat verontwaardigt. Hoe dan ook, die avond moest mijn toetertje op de
bank slapen. Ik heb haar natuurlijk wel eerst lekker in gestopt.

Merry Christmas Everybody

Dinsdagavond stond er een groep van enkele tientallen plattelandsvrouwen op het parkeerterrein voor
Drieluik. “Wat speelden jullie daar? Wat was dat mooi!” zeiden ze met betraande gezichten.
“Ik heb ook veel goede dingen gehoord”, zei onze dirigent voordat hij ons het oude Slade nummer
nogmaals liet spelen. Na afloop heeft onze voorzitter alle geëmotioneerde en wenende vrouwen
getroost.

Henk Brunt
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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

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

Een nieuw jaar met nieuwe kansen!
Terugkijkend op 2018 zien we kleuters van Ter Does spelen en leren in Drieluik, peuters als vanouds in
De Barg en spelen er leerlingen van Ter Does vóór en ná schooltijd in De Stal en De Barg.
Een drukte van belang, maar met een beetje

In de eerste helft van 2018 heeft het CCH-

passen en meten waren alle gebruikers van

bestuur

deze CCH-gebouwen tevreden. Een tijdelijk

behoeften,

onderkomen, want in september 2018 werd de

toekomstig gebruik. Die oriëntatie heeft geleid

nieuwe Brede Basisschool Ter Does geopend. Al

tot het besluit om De Barg te renoveren en zo in

jaren werken Ter Does en CCH als buren goed

te richten dat deze ruimte multifunctioneel

samen. Met de verhuizing van de peuters naar

gebruikt kan worden. Apart te huren of in

het prachtige Ter Does komt nu De Barg vrij.

combinatie met De Stal.

Daar

gaat

een

en

ander

zich

breed

wensen

en

georiënteerd
kansen

voor

over
het

veranderen.

Stichting Cultureel Centrum Hoogmade

Wenst ieder een bijzonder

voorspoedig 2019
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DE SPORTVERENIGING
M.M.O.
voetbal en handbal

WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2019

Op dinsdag 18 december 2018 is de jaarlijkse boutavond
in de kantine van sportvereniging M.M.O.
KOMT ALLEN

Een nieuw jaar met nieuwe kansen!
RABO Groene Hart Noord heeft ons (renovatie)

huurders.

plan

opnieuw jullie dorpskrachten getoond. Ook in

mede

mogelijk

gemaakt

met

een

stimuleringsbijdrage. Veel dank daarvoor.

Bedankt

allemaal!

Jullie

hebben

het komende jaar benutten we met elkaar weer

Het CCH-bestuur nodigt u uit om samen mee te

nieuwe kansen!

denken en mee te doen om nieuwe, aanvullende

Het bestuur van de Stichting CCH wenst u

activiteiten op te zetten in De Barg en de CCH-

prettige feestdagen en een gezond en gelukkig

accommodaties

2019!

nog

meer

tot

een

“dorpsontmoetingsplek” te maken. Voor jong
en oud, voor iedereen. In dit verband: de
gerenoveerde

biljarttafel

van

de

in

2018

overleden markante Hoogmadenaar Piet van

Ruud van Emmerik, Arie Hoogendoorn, Peter
van

der

Meer,

Kees

van

der

Star

en

Frans Witteman

der Ing krijgt alvast een mooie plek in De Barg.
Naast biljarten zien we kansen voor nog meer!
Vrijwilligers zijn ook voor het CCH onmisbaar.
Soms lijkt het vanzelf te gaan, dagelijks beheer,
passen en meten met beschikbaarheid, hygiëne,
onderhoud, veiligheid exploitatie en bestuur.
Altijd in goed overleg met elkaar en met onze

Stichting Cultureel
Centrum Hoogmade
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Camping ‘De Freek’
wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Wie durft de uitdaging aan met Ellen?
Afgelopen najaarsconcert was Erwin voor het laatst op de hoorn te zien en horen. Voortaan zal hij trombone
spelen. Nu heeft DHH nog één hoornist: Ellen. Daarom heeft zij het volgende met een knipoog gestuurd:

Beste muziekliefhebber,

Ik speel nu al bijna 20 jaar op de hoorn en ik blijf het

Wat leuk dat je dit leest. Sinds kort ben ik de enige
hoornist in ons gezellige orkest en dat vind ik
jammer. Daarom dat ik naar jou schrijf: heb je zin om
hoornist te worden? Misschien overval ik je hier mee
of misschien is dit al een jarenlange droom.
Toch lijkt het me handig om te vertellen wat ik dan

een heel mooi instrument vinden. Je kan er mooie
ballades mee spelen, je kan er hard mee knallen
samen met de trompetten of een swingstuk spelen
met de saxen. In filmmuziek hoor je vaak een hoorn
die de stemming bepaalt zoals Pirates of the
Carribean of Star Wars. Op Spotify kan je mijn lijst
vinden ”klassiek & movies kuelbiroe” met veel

van jou verwacht.

hoorngeschal.

Om eerlijk te zijn, is er maar één ding dat ik

Het mooiste heb ik nog niet benoemd: je mag een

belangrijk vind: gezelligheid. Gezellig een bakkie
doen in de pauze of lachen om een gevatte
opmerking. Je vraagt je vast af welke opmerkingen er
gemaakt worden. De meeste zijn van de categorie
“je had er bij moeten zijn”, al is het wel standaard dat
Peter zijn gitaarvolume moet bijstellen of dat Jan zijn
sectie in bedwang moet houden van Loraine (met
een knipoog).

vuurrode blouse, een pikzwarte pantalon en jas.
Je zou hem haast elke dag aan doen, maar dan blijft
hij niet pikzwart (ondanks wat de heer Deelder
beweerde over een wasmiddel).
Nu denk je vast: dit wil ik! Toch kan het zijn dat je nog

bedenkingen hebt of geen tijdstip kan vinden met
leraar Wim. Geen nood: neem even contact op.

Moet ik dan geen hoorn kunnen spelen? Nee, dat kan
je prima leren! We hebben een goede leraar Wim van
Klink, die je alles kan leren. Een mooie hoorn hebben
wij ook te leen. Vraag je je af of het lastig is? Je kan al
heel snel geluid uit een hoorn krijgen: mijn dochter
van 3 kan het.

gaaf uniform dragen! Het is een hippe outfit met een

We vinden vast een goede oplossing. Desnoods geef
ik je les op zaterdagochtend! (als je me kent, weet je
dat dit een enorme opoffering is)
Tot ziens, toekomstige hoornist!
Ellen Loos-Kuiper
21
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Wij wensen u
een gezellige kerst
en een

voorspoedig nieuwjaar

Esso Hoekstra
Schoonhovenseweg 2

2808 PD Gouda

Muzikanten doen het onder de kerstboom…
We naderen het einde van het jaar.

voorbij

Traditioneel betekent dit weer een scala aan
bijvoorbeeld een Top 500, Top 2000, een
Evergreenlijst en overige opeenstapelingen van
hits uit vervlogen tijden. Al of niet samengesteld

zie

schuiven

van

sub-artiesten,

voornamelijk ontsprongen uit de Amsterdamse
grachtengordel en omgeving. Namen noemen is
niet aardig natuurlijk, maar ik moet wel uit
landsbelang!

door de luisteraars met, wat we maar moeten
aannemen,

eerlijke

ingezonden

stemlijsten

gesorteerd op aantal.

Mocht ik me volgend jaar bedenken, wat ik
eigenlijk nagenoeg voor 99% uitsluit, en wél mijn

Persoonlijk ben ik niet zo’n stemmer. Eigenlijk

favorieten deel met de heren lijstsamenstellers,

best stom, want wanneer ik op het moment

dan zijn bijvoorbeeld Borsato, Roelvink, Froger,

suprême een deuntje hoor wat ik totaal niet kan

3J’s en Hazes jr. kansloos op ook maar één stem

slikken, ontstaat er ergens binnenwaarts een

van mijn kant. Tevens toe te voegen aan dit

soort van schuldgevoel. “Had dan zelf je mening

lijstje nullen zijn de heren Veldhuis en Kemper.

en voorkeuren ingediend!” roept er dan iemand

Stompzinnig zijn hun teksten. Wat te denken

in mijn hersenpan.

van ‘Cd van jou, cd van mij’…of nog erger; ‘Ik

Zo gaat dat elk jaar weer. Het lijkt verdacht veel
op dat verhaal van die ezel en die steen…
Ook dit jaar moet ik de pijn verbijten wanneer ik,
de naar mijn mening, zwakzinnige muziek

wou dat ik jou was’… Waanzin ten top!
Welke idioot gaat zijn verzameling cd’s verdelen
bij een uit elkaar gaan! Muziek die je kocht
omdat je op een bepaald moment in je leven
met hart en ziel betrokken was bij een artiest of
groep, met emotionele waarde, ga je toch niet
wegdoen stelletje mafkezen!
Zo, dit lucht lekker op.
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LATE OR NEVER , your all time partner in Rock ‘N Roll...
wenst
iedereen
weer het
allerbeste
voor 2019 !

Gezellige
feestdagen mooie concerten spannende
sportwedstrijdenlekkere
versnaperingen

Maar bovenal een goede gezondheid!

Muzikanten doen het onder de kerstboom…
En nu de mooie exemplaren uit de lijsten…

Als ik die opleiding nu eens niet had gedaan en naar

Eigenlijk zouden die verzamelingen van zo’n Top weet
-ik-niet-wat

grotendeels

uit

grootheden

als

het conservatorium was gegaan, mits toegelaten
uiteraard, had mijn leven wel iets anders gelopen.

bijvoorbeeld Mozart, Back, Chopin of Tsjaikovski (deze

Wie weet had ik dan de afgelopen zomer wel in een

laatste niet te verwarren met een of andere Russische

afgeladen achtertuin aan de Theo Bosmanlaan een

gevechtshelikopter of doelman van het Poolse Gornik

tuinconcert gegeven á la Wibi Soerjadi, zoals hij

Zabrze) moeten bestaan!

regelmatig

Als iemand het verdient een fraaie positie te krijgen in
de lijsten, zijn het wel deze uit de periode van zeg
maar 1600-1900, waarin deze veelal voorzien van
fraaie

pruiken

op

hun

muzikale

evergreens

met

ganzenveer

perkament

toevertrouwden.

en

Wat

breinen,
inkt

aan

hebben

hun
het

deze

genieën een klasse-muziek gemaakt.

doet

op

zijn

landgoed…………………….

Wat stoeltjes, ik denk er zo’n 22 á 23 kwijt te kunnen,
en wat parasols huren bij Cees Warmerdam. Iedereen
een glaasje Prosecco, uiteraard inbegrepen bij de
entreeprijs. Of nee, het zou natuurlijk een free concert
zijn geweest, geheel gefinancierd door de plaatselijke
middenstanders!
De firma’s Verbij, Deckers, COOP, de bouw- en

Het jammere van dit alles is dat de klasse die hiervan
afdruipt, pas bij je door gaat dringen na het
verstrijken der jaren…

sloopbedrijven zouden er immers ook ‘wel’ bij varen
als ‘ons durp’ nog eens extra gepromoot wordt.
Een logisch vervolg op zo’n succesvol optreden zou

Verstand komt met de maat van je schoenen heb ik
weleens gehoord.
Stel je voor, ooit volgde ik na de lagere school een

natuurlijk ’t Malieveld en de Kuip zijn en zeker niet
meer een utopie blijken…

Ja ja, blijf dromen Jossie!

koekenbakkers academie, ‘Bisschoppelijke Nijverheid

Je hebt je jongerenjaren verdaan bij de regionale

School’ oftewel ‘BNS’ in Voorhout. Een mond vol, en

horeca!

staat goed op je cv, maar het is natuurlijk gewoon een
ambachtsschool.
Allemaal gedoe met gevulde koeken, rotte eieren en
soms zure slagroom…
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Wist u dat de Kromme Does in de winter 7 dagen per week geopend is vanaf 10.00 uur?
Vanaf 26-12-2018 tot en met 02-01-2019 zijn wij gesloten.

Maandag t/m donderdag hebben wij een wisselend 2gangen menu voor maar 19,95!

Zaterdag 5 januari:
Nieuwjaars klaverjassen en een proost met prosecco op een gezellig en gezond 2019
Aanvang 20.00 uur.

Iedere derde zondag van de maand vanaf 13.00: een live band in de Kromme Does
17 januari: De Cozy Rockers!

In 2019 kan er ook regelmatig geschilderd worden met een wijntje.
En organiseren we weer een Swingo!

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!

www.krommedoes.nl

telefoon: 071.5018377

Muzikanten doen het onder de kerstboom…
Op zondagmiddag stond Jan Punt op ’t program,

Vaak worden ook concertzalen en popconcerten

in plaats van zweten op je studie klassiek. Niets

niet ontzien door deze gewetenloze, verderf

geen 9e symfonie van Beethoven, maar nog

zaaiende en laffe ‘schutters’. Met als gevolg

graag een ‘bledje’ bier Jan!

ontelbare onschuldige slachtoffer(tje)s.

Uit de Jukebox om het hoekje de goddelijke

Op zo’n moment bedenk je jezelf dat het in de

klanken van Rolling Stones, Beatles en Bee Gees.

onmiddellijke omgeving van de Kerstboom in ons

En als de platenkast even zweeg door gebrek aan

zo vaak verguisde Kikkerlandje nog zo slecht niet

kwartjes was het de cafébaas zelf die het

is…

apparaat weer leven inblies middels zijn eigen
kwartjes. Wij wisten dan al wat er komen zou!
Na het regelmatig afdraaien van ‘K7’, nooit zullen

wij deze code vergeten, wat stond voor ‘A whiter
shade of pale’ van de sensatie uit de 60-er jaren
Procol Harum. Was het de eerste keus van Jan,
getiteld ‘Zabadale’ van de Britse formatie Dave
Dee, Dozy, Beaky, Mick en Tich.
Tijden die ik nooit had willen missen, dus droom

Ook al probeert een Froger of Jan Smit de sfeer
te bederven bij tijd en wijlen, mij pakken ze niet!
Dan heb ik altijd nog mijn klassieke radiozenders
en wat cd’s. Ik ga ze niet verdelen!
Een knalgoed* 2019 allemaal! Geniet van je
kerstkrans met amandelspijs... van de warme
bakker natuurlijk! Hij deed zijn opleiding aan de
‘BNS’!

ik maar verder in het heden.
Dromen die helaas zo vaak worden verstoord
door de harde realiteit van deze roerige jaren.

Jos van der Wereld

Helaas, dwaze mensen met nog dwazere acties.

*Sorry, niet zo’n goed woord misschien, gezien

Zo ook ten tijde van het schrijven dan dit epos.

voorafgaande tekst…

Nu weer opgeschrikt voor de zoveelste aanslag in
de V.S. met het nodige schietgerei op een school.
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Alleen kunnen we weinig,
samen kunnen we veel.
Wanneer je Hoogmade op internet opzoekt staat daar het volgende:

“ In de 19e eeuw is het dorp in verval geraakt, maar in de jaren 50 van de
20ste eeuw kwam hierin een kentering en is men begonnen aan de ontwikkeling”
Dat geldt niet alleen

voor de meer dan

‘honderdjarigen’ maar ook nieuwe verbanden
zijn van belang zijn voor de dorpsgemeenschap.
Het bewijs daarvan is Het Maximaal comité dat
sinds

vorig

jaar

de

festiviteiten

rond

de

Als je door het dorp loopt zie je dat ook.

koningsdag organiseert en daarbij

Bijna alle huizen zijn na 1950 gebouwd, en het

dorpsgemeenschap weet te betrekken en te

aantal

vermaken.

inwoners

is

sinds

die

tijd

fors

de hele

toegenomen. Maar er was voor die tijd zeker
sprake van een hechte dorpsgemeenschap:
De IJsclub Hoogmade werd meer dan honderd
jaar geleden

opgericht, dat zelfde geldt voor

muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade.
En er zijn daarnaast meerdere verenigingen in
ons dorp die “Abraham” gezien hebben.
Inmiddels

zijn

er

veel

verenigingen

en

stichtingen in Hoogmade actief en bewijzen dat
door samen vorm te geven aan een ideaal je

sterk kunt zijn en veel plezier kunt beleven.
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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

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

Alleen kunnen we weinig,
samen kunnen we veel.
Samen je sterk maken voor een vereniging staat onder druk. Sociaal actief zijn gebeurt nu ook via de
verschillende media zoals facebook en Instagram. De opmars van deze media zorgt er ook voor dat er
nu veel aandacht is voor het buitenspelen van jongeren. Gelukkig zijn daar in ons dorp mogelijkheden

voor. Zo werd in mei de voetbalkooi aan de Van Alcmaerlaan ingewijd wordt de speelplaats bij het
Hendrik Meijer plantsoen gerenoveerd.

De leefbaarheid van Hoogmade in standhouden en vergroten is waar de dorpsraad zich sterk voor
maakt.
Dat kan echter alleen als ze gedragen wordt door de dorpsgemeenschap en een groot aantal mensen er
hun schouders onder wil zetten. Voelt u zich betrokken en wilt u zich inzetten voor Hoogmade meldt u
dan aan via info@dorpsraadhoogmade.nl. Met elkaar kunnen we meer.
En ondertussen wensen wij iedereen mooie kerstdagen toe!
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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 2 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 16 december

13.30 Woubrugge, Dorpskerk
19.00 Hoogmade, OLV Geboortekerk
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The bridge,

en andere positieve verhalen

Er wordt wat geklaagd in ons dorp.
Als je goed luistert dan weet je dat geen enkele stoeptegel recht ligt en geen straatkolk op het laagste
punt van de straat. Bomen staan op de verkeerde plek of worden omgezaagd als ze toevallig op een
goede plaats staan. Elk grasveldje wordt als honden uitlaatplek gebruikt en de speeltuintjes dienen als
hangplek voor gepensioneerden.
Nu zijn er weer de stoplichten bij

half oktober om 7 uur gewekt

de brug.

door pratende monteurs, slopers
en betonwerkers. Daarna wordt

De nog werkenden onder ons

er gehakt, geboord en gefreesd

moeten soms wel 5 minuten

dat het een lieve lust is. Niet dat

eerder uit bed om nog op tijd te

we daar wat op tegen hebben. We

kunnen beginnen. Ze komen in de

blijven natuurlijk wel positief. Een

Kerkstraat wel twéé op rood
staande

stoplichten

groot voordeel is dat we de HSL

tegen.

treinen dan niet meer horen en,

Die zijn blijkbaar zo afgesteld dat

niet te vergeten, we krijgen er wel

ze altijd deze kleur hebben als jij

wat voor terug. Namelijk een

er net aankomt. Staan ze eindelijk

schitterend gerestaureerde brug

op groen dan rijdt er een niet

als fraaie entree van ons mooie

opgevoerde scootmobiel voor je

dorp. Het beton was rot. Het

zodat je midden op de brug op

brugdek en opritten vol gaten en

een file van tegenliggers stuit,

scheuren terwijl de verf de strijd

zodat je hobbel de bobbel, de

tegen

stoep voor de voetgangers wordt

het

roesten

van

de

leuningen al lang had verloren.

opgedrukt. Kortom “kommer en
kwel”.
De wijde omgeving wordt sinds
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J.J.M SEMP
Metsel, stukadoor en tegelwerk
Tel: 071-501-2665
Rijpwetering

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig nieuwjaar

The bridge,

en andere positieve verhalen

Het enige dat er nog perfect bijstaat is het beeld van

beschoeiingen aan weerzijde van de brug. Het nieuwe

de schaatsenrijders en daar zijn we maar wat blij mee.

dak van “De Schuur” en het nieuwe podium. Als u

Evenals de boost die Hoogmade de laatste 25 jaar

over enkele maanden gaat stemmen dan is de keuze

heeft gekregen door de gigantische steun van uit de

snel gemaakt als u op het nieuwe aanplak bord op de

plaatselijke overheden. Voordat u, geachte lezer, het

hoek van het Noordeinde en de van Alcmaerlaan kijkt.

moede hoofd buigt en snel doorbladert zal ik uw

En dan als kers op de taart de nieuwe brede school.

herinneringen wat opfrissen.
Nog één opmerking
Natuurlijk weten we al jaren dat wij een grote
voorsprong op de andere kernen van Kaag en
Braassem hebben. Van brede scholen, alles een halve
meter hoger en zoiets als een volledig gerenoveerde

brug kunnen die voorlopig alleen maar dromen. Het

Opdat wij niet vergeten
De bouw van ons winkelcentrum "De kom". De
opening van "De Scheepswerf", en daarna "Kom
Eten". Het ophalen van alle straten in de zogenaamde

enige waar we nu nog om vragen is nieuwe sociale
huur- en koopwoningen. We horen de bewoners van
de andere kernen al klagen:

nieuwbouw met yalibims (kleiknikkers) en tempex.
Weliswaar leden veel inwoners daarna een jaartje aan
hoogtevrees maar daar hoor je niemand meer over.

En wat denkt u van de herinrichting van de Kerkstraat.
Het asfalteren van een gedeelte van de Boskade en
het opknappen van zowel het kastanje laantje en het

"Een Hoogmadenaar en een zog,

hebben nooit genog".
En zo is het maar net. "Lekker puh!!!"

Kerkepad. Dan, met dank aan de dorpsraad, de
pannakooi en het Polderpad. De bloemenzee aan de

Henk Brunt

lantaarnpalen in ons winkelcentrum. De prachtige
nieuwe toeristenbankjes op de mooiste plekjes van
ons

dorp.

De

nieuwe

bushokjes.

Nieuwe
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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

Hoe werkt een slagwerkgroep?
Wie denkt aan de slagwerkgroep zal daar niet

van Bert, lukt het ons altijd om de toegewezen

meteen een duidelijk beeld bij hebben.

partijen tot een succesvol gezamenlijk stuk

Bij de slagwerkgroep bespelen wij allerlei soorten

muziek te brengen.

slagwerkinstrumenten, hierbij kan je 2 groepen

We maken er een sport van dat iedereen zoveel

instrumenten

mogelijk

onderscheiden;

ongestemd

en

gestemd slagwerk.
drumstel,

instrumenten

leert

bespelen en wisselen continue van instrumenten

Bij ongestemd slagwerk moet je denken aan
trommels,

verschillende

conga's,

bongo's

en

verschillende tim-toms.

voor de afwisseling en uitdaging.
Doordat wij met 9 leden in de slagwerkgroep
spelen, is het soms wel zoeken hoe we alle

Bij gestemd slagwerk is er toonhoogte te horen,
denk aan de pauken, marimba's, xylofoons,
klokkenspellen en buisklokken.
We halen elke maandagavond alles uit de kast
(sowieso letterlijk) en vullen dan de hele ruimte
van Drieluik met instrumenten. Bij de concerten,
die hebben wij dan ook het hele podium van De
Schuur nodig om alles uit te stallen.
Met slagwerkmuziek raak je nooit uitgeleerd.
Bert Slingerland is onze instructeur en kijkt
steeds bij elk stuk opnieuw naar de beste
verdeling en stimuleert ons dan ook regelmatig

partijen van een stuk ten gehore kunnen
brengen. Soms moeten we meer dan 1 partij
tegelijk spelen.
Sommige van ons kunnen best 2 dingen tegelijk
(en dat zijn dan niet altijd vrouwen). Wij zouden
het

wel

heel

leuk

vinden

als

we

onze

slagwerkgroep kunnen versterken en we het
ledenaantal zouden kunnen uitbreiden.
We

spelen

geschreven

muziekstukken

zijn

voor

die

speciaal

slagwerkgroepen

en

kunnen bijvoorbeeld Schotse of Japanse ritmes
zijn, popmuziek of liedjes uit films.

om een stapje moeilijker te gaan, de lat een

Wij maken graag samen muziek, we zien muziek

beetje hoger te leggen. Zo kan het bijvoorbeeld

maken als ontspanning, we laten anderen graag

zijn dat Bert een slagwerker die geen noten kan

meegenieten van onze muziek en we houden van

lezen, toch op een marimba laat spelen. Met

gezelligheid.

behulp van de begeleiding en het vertrouwen
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Wenst u
prettige feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar
Produktieweg 16 a

2382 PB Zoeterwoude
071-5012237
e-mail : info@nicokoot.nl
www.nicokoot.nl

gratis kennismakingsproject
Ben je enthousiast geworden over de slagwerkgroep en wil je het ook eens GRATIS proberen?
Wij zoeken aspirant leden die vanaf maandag 4 februari een aantal weken (elke
maandagavond) slagwerk willen spelen en samen met de slagwerkgroep tijdens het
voorjaarsconcert 6 april willen laten horen wat ze tijdens deze gratis kennismakingslessen
hebben geleerd. Leeftijd 8-88 jaar en ervaring speelt geen rol, noten lezen is geen vereiste.
Proberen?? Meld je nu aan!!

Wij zoeken

Wij bieden






Enthousiasme en nieuwsgierigheid in
het leren spelen slagwerkinstrumenten



Beschikbaar op maandagavonden
per 4 februari 2019




Ervaring met muziek/noten

Gediplomeerd instructeur
Bert Slingerland



Leeftijd van 8-88 jaar

Gratis slagwerklessen

Optreden met de slagwerkgroep tijdens
het voorjaarsconcert op zaterdag 6 april
van DHH

lezen is geen vereiste

Meld je nu aan vóór 1 februari
•

Facebook—De Heerlijkheid Hoogmade

•

E-mail—info@deheerlijkheidhoogmade.nl

•

Kom gewoon langs in ons clubgebouw
Drieluik op maandagavond van 20:00 tot
22:00!

Muziek voor Elkaar
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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

Column Floris Schoonderwoerd
Het is weer die tijd van het jaar: Kerst!
Kerst is een feest dat je samen viert; met elkaar. Het is een feest van verbinding. Een feest waar je met
elkaar eet, met elkaar drinkt en met elkaar samenkomt.
Samenkomen, net zoals bij verenigingen in onze dorpen gebeurt. Deze verenigingen zijn het sociale hart

van onze gemeenschap. Ze zijn van groot belang om te zorgen voor een sociale verbinding tussen
mensen onder elkaar, wat een blijvende verbinding creëert. En dat gebeurt niet alleen in de dorpshuizen
maar overal waar verenigingen samenkomen. Want de wereld verandert en als gevolg daarvan
verandert ook het gedrag van mensen. Waar mensen eerst samenkwamen in dorpshuizen ontmoeten ze
elkaar nu op verschillende plekken, zowel in de offline als in de online wereld. Maar er blijft iets nodig
dat hen bindt, een reden om elkaar op te zoeken. Zoals een club als De Heerlijkheid Hoogmade. Een
fantastisch voorbeeld van een vereniging die mensen samen brengt. Waardoor je dingen met elkaar

doet, elkaar helpt en samen onderneemt. Bij de verenigingen, daar vind je de verbinding!
Vanuit die verbinding met elkaar wens ik u hele fijne feestdagen,
met tijd voor elkaar en een muzikaal en gelukkig nieuwjaar!

Floris Schoonderwoerd
Wethouder Kaag en Braassem
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Ik ben Farhiyo
Farhiyo is sinds een half jaar vrijwilliger bij DHH. Zij verzorgt bij ons de koffie, thee, limonade en
hapjes. Dat doet ze met veel plezier, een mooie manier om taal en mensen te leren kennen
Wij zijn erg blij met haar hulp. Maar wie is zij eigenlijk?
Mijn voornaam is Farhiyo en mijn

gym op maandag bij DIO.

achternaam is Abdullaki. Ik woon al

En…ik wil heel erg graag werk

bijna 8 jaar in Hoogmade in het

vinden.

Cornelis Sprongh plantsoen.

Ik wil heel erg graag inburgeren

Ik kom uit Somalië: een prachtig land

en bij de mensen in Hoogmade

in Afrika waar ik samen met mijn grote

zijn. En niet alleen maar thuis

familie heb gewoond. Het is er altijd

alleen. Ik werk ook één middag

mooi weer, en de zee geeft wat we

per

nodig hebben en alle groente en fruit

de

school.

met de kinderen en het leren van

Bijna mijn hele familie moest vluchten:
Engeland

bij

Daar help ik met de lunch, speel

is altijd biologisch.
naar

week

en

Canada,

naar

Zweden en Duitsland en ook naar Nederland. Ik
ben in Hoogmade terecht gekomen en vind het
hier goed.

taal en dat vind ik leuk.
Bij de muziek ben ik bar-mevrouw. Ik zorg voor
koffie en na afloop een biertje. Ik luister natuurlijk
ook naar de muziek: soms mooi, maar niet altijd.

Het is soms erg hard geluid.

Ik ben erg gelovig. Ik bid 5 keer per dag, drink
geen alcohol en draag een hoofddoek. Ik zorg er
altijd voor dat mijn hoofddoeken mooi zijn.
Ik doe erg mijn best om Nederlands te leren. Ik ga
drie keer per week naar school in Alphen aan den
Rijn en doe veel huiswerk. Ik geloof dat ik steeds

Ik wil volgend jaar ook graag meehelpen met
papier ophalen.
Ik wil graag zeggen dat ik heel blij ben dat ik in
Hoogmade woon.
Farhiyo

beter Nederlands spreek. En ik doe mee met de
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Music All In wenst iedereen een muzikaal nieuwjaar!

De 3 thema’s van
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 DHH.

Deels uit Hoogmade, maar ook uit omrin-

"Je wordt er blij van!"

gende dorpen Leiderdorp, Woubrugge,
Rijpwetering en Roelofarendsveen.

allemaal

één

ding

gemeen:

Als nieuw lid leer je al snel samen spelen

Van bekende James Bond nummers tot

met anderen. Je hoeft echt niet eerst jaren

One Direction. Bij DHH kiezen we voor een

alleen op je zolderkamer te oefenen totdat

We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthou-

repertoire met herkenbare en actuele

je goed genoeg bent om mee te doen met

siaste muzikanten die het gezellig vinden

nummers. Denk daarbij aan een mix van de

de rest. Wij geloven dat je juist het meeste

om ons te komen versterken. Leeftijd

Top2000, bekende filmmuziek, popmuziek

leert van en met elkaar, dus wanneer je zo

speelt geen rol, iedereen tussen de 10 en

en musical hits.

snel mogelijk meespeelt in een groep.

De bezetting van ons orkest bestaat naast

We oefenen hard, maar plezier hebben met

blaasinstrumenten en slagwerk ook uit

elkaar is minstens zo belangrijk. Kom ge-

piano en gitaar. Uniek ten opzichte van

rust eens een keer kijken tijdens een repe-

andere muziekverenigingen in de omge-

titie of optreden!

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

ving! Door piano en gitaren aan het orkest
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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Wij wensen iedereen een goed kerstfeest
en een gezond nieuwjaar

Kaasboerderij van Leeuwen
Doespolderkade 1, 2355AB Hoogmade

Muziek voor Elkaar

Nieuwe leden stellen zich voor
Ik ben Nick Boots. Ik kom uit Woubrugge en zit nu in mijn examenjaar van het VWO.
Sinds oktober 2017 zit bij in de slagwerkgroep DHH.
Na vier jaar gitaarlessen had ik gitaar wel een beetje gezien, maar ik wilde nog
steeds wel muziek maken. Mijn zusje, Tammy, speelt al een tijdje in het orkest van
DHH. Tijdens de concerten van DHH leek mij wel leuk om mee te doen, maar het

was er eigenlijk nooit echt van gekomen. Maar toen ik gestopt was met gitaar, was
dat het perfecte moment. Na een paar lessen kon ik eigenlijk gelijk al meespelen
met de groep en heb dus nu ook al met twee concerten meegespeeld.
Ik vond het vanaf het begin al leuk en ga er nog steeds altijd met plezier naar toe.
De sfeer is goed en gezellig.
Het leukste vind ik dat ik steeds moeilijkere stukken krijg,
waardoor er altijd wel een uitdaging is.
Wij zijn Carin en Natasha Lek. Ja, dat klopt, wij zijn zussen. Hoe lang al? Tja, je vraagt een vrouw nooit naar haar
leeftijd, maar vooruit. Wij zijn al zussen sinds de geboorte van Natasha.
Begonnen in Koudekerk aan den Rijn met blokfluitles en na een aantal jaar overgestapt naar Kunst Na Arbeid (de
plaatselijke fanfare) .En waar het normaal gesproken zo is dat kinderen hun ouders volgen was dat bij ons
andersom. Vader Cees ging regelmatig mee. Tot er werd er gezegd; “Je bent hier zo vaak, je kunt zelf wel lid
worden.” En zo ging hij met een baritonsaxofoon naar huis… Hij speelt nog steeds.
Tijdens het najaarsconcert 2017 van DHH zijn wij sfeer komen
proeven en hebben wij in maart van dit jaar, een repetitie
bezocht. Na een paar proefrepetities zijn wij lid geworden. Ons
eerste optreden was tijdens het voorjaarsconcert in april van
dit jaar.
Tot slot! Wij voelden ons vanaf het begin welkom bij DHH en
zijn inmiddels al aardig ingeburgerd. Wij hopen hier nog vele

jaren met veel plezier te kunnen spelen!
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Nieuwe leden stellen zich voor
Mijn naam is Michel Greten, ik woon in Woubrugge
samen met mijn vrouw Linda .

Jef Hoeberichts aan boord bij DHH
Via een ander hobby van mij, zeilen, kwam

in

Muziek maken is een van mijn grote hobby’s naast

aanraking met Andre van der Voorn en de vacature

windsurfen en Lange Afstand Wandelpaden (LAW)

voor een gitarist . Na wat bedenktijd heb ik in mei de

lopen zoals de Kennedymars of meerdaagse tochten

knoop doorgehakt en een repetitie bijgewoond.

in Lapland, IJsland, Groenland en Oostenrijk.

Leuke

Ik kom uit Kerkrade waar ik in een carnavalsband

groep,

gevarieerd

repertoire

en

serieus

oefenwerk was de eerste indruk.

heb gespeeld. Vanwege mijn werk in het LUMC ben

De uitdagingen: bladmuziek, onbekende nummers,

ik

naar

niet alles met een gitaarpartij . Gelukkig was een en

Woubrugge en aldaar bij de fanfare ‘de Harmonie’

ander al gedecodeerd, en waren er Andre, Ton en

muziek gaan maken, en later bij de Waldbrucker

Peter om de vragen en gaten op te vullen, super !

ongeveer

30

jaar

geleden

verhuisd

Musikanten Beide verenigingen bestaan niet meer
maar ik wilde wel muziek blijven maken.

In het motto van het orkest 'Muziek voor Elkaar' kan ik
me helemaal vinden, zo veel meerwaarde is het
samenspelen waarbij ieder met zijn eigen ingrediënt
het gerecht compleet maakt.
Bij het repertoire komen er bekende nummers langs
die ik zelf direct niet zou hebben opgepakt maar een
verrassing bleken. Kortom buiten de confortzone doe
je ontdekkingen en nieuwe ervaringen op.
Inmiddels is mijn eerste

De Heerlijkheid in Hoogmade is dan dichtbij.
We maken muziek die ik aantrekkelijk vind en de
vereniging is niet gericht op het winnen van
concoursen.

optreden, het najaarsconcert 2018, achter de
rug. Ik hoop er als
onderdeel van de
ritmesectie nog de nodige

Nu ik lid ben geworden merk ik dat het ook een heel

akkoorden aan toe te

gezellig club mensen is waar iedereen zich direct

voegen.

welkom voelt.
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Maximaal Comité 2019
Afgelopen jaar de 2e editie van koningsdag gehad onder de vlag van het Maximaal comité. Deze keer
hebben we geprobeerd Hoogmade een hele week te kunnen vermaken. Grotendeels is dit prima geslaagd geweest. Met een Swingo in combinatie met toneel, de levens-mens-erger-je-niet spelen in de
Schuur & de popquiz in de protestantse kerk.
Voor komend jaar hopen we op een nog grotere opkomst. We gaan kijken welke activiteiten we gaan
herhalen en welke ideeën we voortgang kunnen geven.
Ook hadden we halverwege dit jaar bedacht om een oud en nieuw feest te organiseren voor jong en
oud. Helaas heeft dit niet door kunnen gaan. We hopen dat dit volgend jaar wel lukt.
Voor 2019 is er een nieuw lid aangeschoven binnen ons bestuur. Marjolein van der Hoorn zal ook haar
creatieve ideeën gaan inbrengen en assisteren waar mogelijk.
Wij wensen alle inwoners van Hoogmade in ieder geval een zalig uiteinde en hopen jullie allemaal weer
in grote getale te zien op en rond de koningsdag week.
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Medewerkers en directie van Verbij wensen u fijne feestdagen!

Uw partner in bouw en restauratie
www.verbij.nl

Nieuwe leden stellen zich voor
Ik ben Judith Bakker, wonende in Bodegraven, 33 jaar, getrouwd, wij hebben een dochter van twee jaar en een
hond. Ik ben afgestudeerd als notarisklerk en werk voornamelijk vanuit huis voor een notariskantoor in
Lekkerkerk, afdeling nalatenschappen (Erfrecht). Op mijn 11 e ben ik begonnen met dwarsfluit spelen en daar niet
meer – op een tussenpauze van zo’n twee jaar na – mee gestopt. In het orkest ben ik dus ook bij de sectie
‘fluiten’ te vinden. Voordat ik bij DHH kwam spelen heb ik eerst bij een orkest in Bodegraven gespeeld en daarna
in Alphen aan den Rijn. Tevens heb ik zes jaar in een projectorkest gespeeld. Dit projectorkest gaf concerten in

het buitenland. Hierdoor heb ik onder andere in Oostenrijk, Zweden, Duitsland (Berlijn), Engeland, Tsjechië
(Praag) en Italië gespeeld. Tot slot ben ik ook nog lid geweest van een fluitensemble in Utrecht.
Hoewel Bodegraven helemaal niet zo ver van Hoogmade af ligt, had ik om heel eerlijk te zijn destijds nog nooit
van Hoogmade gehoord. Totdat mijn zus een aantal jaar geleden in Hoogmade kwam wonen. Toen viel
Hoogmade ook in één keer op tijdens de filemeldingen. Het zal u dus ook niet verbazen hoe ik uiteindelijk bij
DHH ben gekomen: door de Kersteditie 2017 die bij mijn zus vorig jaar op de deurmat is gevallen en dus ook via
haar (mijn zus wist namelijk dat ik op zoek was naar een orkest) bij mij is terechtgekomen. Ik maakte toen voor
het eerst op papier kennis met DHH en heb toen zo’n drie maanden later (moest natuurlijk nog wel iets meer
over dit orkest te weten te komen, er nog even verder over nadenken en toch ook wel stiekem het heel erg
spannend vinden, want ik kende helemaal niemand…)
voor het eerst met DHH contact opgezocht.
DHH was het eerste orkest waar ik een kijkje zou gaan
nemen. Ik zou namelijk uiteindelijk tijdens mijn zoektocht

bij nog twee andere orkesten gaan kijken. Toen ik voor
het eerst bij DHH kwam werd ik met zo’n warm welkom
ontvangen, dat ik niet eens meer verder wilde gaan
kijken. De gezelligheid, saamhorigheid, gewoon jezelf
kunnen zijn en er gelijk helemaal bij horen, zorgde er
voor dat ik me er heel erg snel thuis voelde en er nog
steeds thuis voel. Naast deze argumenten is het lekker
spelen van leuke, vlotte en vooral bekende

muziekstukken ook een heel goed argument om bij DHH
te gaan spelen.
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2018
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Inzameling oud papier 2019
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 2019
12 januari
9 februari
9 maart
13 april

11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus

14 september
12 oktober
9 november
14 december
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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 2019!
Kersteditie 2018 is een uitgave van Koninklijke Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”
Oplage 800 exemplaren, verspreidingsgebied: Hoogmade

Mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Waarvoor onze dank
©2018, commissie ‘Kersteditie’: Henk Brunt, Peter Loggen, Anneke Hoogenboom,
Glenn van Rijn, André van der Voorn
Voorblad achtergrond: hans hoyer herritage

Volgend jaar ook adverteren?
info@deheerlijkheidhoogmade.nl

