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Muziek op Koningsdag
Muziek tijdens de Kerst

Muziek tijdens onze concerten
Muziek voor Elkaar
We hebben uw hulp hard nodig!
Steun muziekvereniging DHH en
word donateur vanaf €5,- per jaar.
Zo blijft onze muziek voor elkaar!

Muziek voor Elkaar

Voorwoord
GP
De generale pauze, het moment dat alle muzikanten tegelijkertijd in een muziekstuk een
voorgeschreven rust aanhouden. Even een stilte. Vaak met als doel van de componist om
spanning op te bouwen of verwachtingen te verhogen. En hoewel het houden van een rust
makkelijk klinkt, blijkt dit in de praktijk toch nog wel eens lastig en komt het regelmatig voor
dat toch nog een verdwaald instrument te horen is…
Het effect van de huidige Corona pandemie lijkt vergelijkbaar met deze generale pauze. Door
de maatregelen, die over de gehele wereld genomen worden om verspreiding tegen te gaan,
heeft dit voor nu gezorgd voor een pas op de plaats. Even inhouden. Waarbij van ieder wordt
verwacht zich zo min mogelijk te verplaatsen, fysiek sociaal contact te vermijden en afstand te
houden. Eigenlijk verwachtingen die haaks staan op onze dagelijkse gang. En daarmee lijkt dit
een gedwongen rust geworden, terwijl we proberen door te leven en onze samenleving en
economie zoveel als mogelijk door te laten draaien. Daarmee kreeg 2020 een wending die
niemand vooraf voor ogen had.
Maar laten we nu gezamenlijk nog even volhouden, zodat we hopelijk snel en definitief af
kunnen van deze pauze. Vervolgens weer terug kunnen keren naar het normaal, maar dan
beter! Want net als met een generale pauze, zijn de verwachtingen aan het einde van deze
pauze hooggespannen. En hoe langer deze pauze geduurd heeft, hoe hoger deze
verwachting…
Laten we hopen dat deze verwachting in 2021 waargemaakt wordt… De muzikanten van DHH
staan in ieder geval in de startblokken. Zodra er mogelijkheid is, gaan jullie weer van ons
horen!
Dankzij onze zeer gewaardeerde sponsoren, inzet van de commissie Kersteditie en onze
‘meeschrijvers’ is het dit jaar weer gelukt om jullie een Kersteditie thuis te bezorgen. Hartelijk
dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt. En veel leesplezier toegewenst.
Alvast fijne feestdagen, en op naar een beter 2021.

Glenn van Rijn
Voorzitter Koninklijke Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2020

3

DIO wenst iedereen
gezellige feestdagen en
een gezond en sportief 2021

Inhoud
3

Voorwoord - Glenn van Rijn

7

Van ei tot “kerstkip” - Trudy de Jong

13 Onze Corona - Ellen Loos-Kuiper
17 Muziekles in het kort - Henk Brunt
21 Henk Brunt - Heinrich Baruntski - Kees Hoogervorst
29 Over bonusfoto’s en hamerstukken… - Jos van der Wereld

37 Woord van de wethouder - Inge van der Meer
39 Iedereen wordt blij van muziek - PR De Heerlijkheid Hoogmade
41 Moderne woordzoeker - Henk Brunt
45 Hoop doet leven! - Stichting CCH

49 Woord van de Dorpsraad
52 Woord van het Pastorale Team
55 Inzameldata oud papier 2021 - Gemeente Kaag en Braassem

5
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2020

Rotteveel Boerenkaas
wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Zuidweg 1a, Rijpwetering
Winkel: wo en za van 8.30-16.00u
Boerenkaasautomaat dag. van 7u-19u
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

Van ei tot “kerstkip”
In een broedmachine liggen 60 eieren, daar begint mijn levensverhaal.
Zo’n twee jaar geleden zag ik het levenslicht nadat ik met al mijn kracht uit een ei gekropen
ben. Ik ben nat van het zweet en de scherpe randen van de schaal hebben mij er niet mooier
op gemaakt. Nieuwsgierig kijk ik om mij heen en zie steeds meer natte koppies verschijnen,
allemaal broertjes en zusjes.
Ik heb het beslist niet koud en
al gauw droog ik op tot een
donzig persoontje. Ook
mijn medebewoners
veranderen in donzige
kuikentjes, waardoor
de ruimte er niet beslist
groter van wordt en die
scherpe schalen onder
mijn pootjes zijn ook niet
vriendelijk.

Dan plots gaat het dak
van de ruimte, waarin
wij ons bevinden, open
en een paar grote
ruwe, doch zachte,

handen grijpen ons
beet. Onze vertrouwde
eierschalen achter ons
latend, verhuizen wij naar
een grote hoge bak.

Dan ineens word ik beetgepakt en in enkele seconden word ik aan mijn mini staartje
getrokken om te zien of ik vrouwelijk of mannelijk ben. Daarna beland ik in een bak met
alleen maar vrouwelijk schoon. Waar al mijn broertjes zijn gebleven weet ik niet, ik heb ze
nooit meer gezien.
Er wordt niet zachtzinnig met ons omgegaan. We zitten in grote kratten op een kar die in
vrachtwagens worden geladen. En dan wordt het donker. Wanneer ik weer licht zie, ben ik
beland in een grote schuur. Wij zijn losgelaten in een onmens grote ruimte. Er is warmte, licht,
water en voer, waar we van kunnen genieten.
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J.J.M SEMP
Metsel, stukadoor en tegelwerk
Tel: 071-501-2665
Rijpwetering

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig nieuwjaar

Van ei tot “kerstkip”
Met zoveel kuikens in een ruimte en al dat voer, groeien wij na een paar maanden al aardig op
tot mooie jonge hennen. Onze verzorger loopt regelmatig tussen ons door om te kijken of we
het goed maken en niet ziek zijn. Soms wordt er iemand meegenomen, maar die ziet er dan
ook niet uit. Ik heb het goed, maar we groeien steeds meer naar elkaar toe, waardoor de
ruimte nu ook weer te klein wordt.
Dan plots op een morgen komt onze verzorger met een andere man de schuur in. Die man
heeft een stok met een haak eraan. Voor ik het weet hang ik aan die stok en samen met nog
49 anderen word ik weer in een krat geduwd. De wagen is weer geladen en we gaan weer op
reis.
We komen met 50 hennen in een klein schuurtje terecht. Door al die wreedheid van oppakken
en verhuizen zitten al mijn veren weer door elkaar en sommige ben ik verloren. Als ik
‘s avonds op stok ga, moet ik vechten voor een plekkie en we zitten krap tegen elkaar aan,
waardoor het slapen ook niet veel wordt. Zo leuk vind ik het nu niet.
Maar tijden veranderen. Na een paar dagen word ik samen met nog een paar hennen
meegenomen, weer naar een ander adres. Zodra ik de doos verlaat, weet ik niet wat ik zie: een
ruimte zo groot, een prachtig kippenhok met volop ruimte eromheen bezaaid met gras en ook
nog een soort zonneweide om lekker in het zand te rollebollen tegen het ongedierte op mijn
huid. Geweldig! Ja, hier wil ik wel oud worden. Overdag kunnen we genieten van kinderen, die
brood strooien over het hek. Soms mogen ze ons ook aaien en oppakken. Ben ik toch nog
aardig terecht gekomen!
Op een morgen, ik was ongeveer een half jaar oud, kreeg ik last van kramp in mijn buik. Het
wilde maar niet weggaan, wat ik ook deed. Eten, drinken, door het hok heen rennen, het hielp
allemaal niets. Tot ik het gevoel kreeg dat ik moest poepen. Ik deed verschrikkelijk mijn best
en toen ineens schreeuwde ik het uit, maar daarna was de pijn wel weg. Toen ik mij
omdraaide lag daar een “EI”. Dus dáár kwam ik vandaan!
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Wij verzorgen begrafenissen en crematies in de regio
van Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn,
Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp.

Mary en Suzanne van Leeuwen
Dag en nacht bereikbaar
06 13449107

www.vanleeuwenuitvaartzorg.nl
info@vanleeuwenuitvaartzorg.nl

Van ei tot “kerstkip”
Na een paar dagen herhaalde de pijn zich, maar ik wist nu wel wat er aan de hand was. De
kinderen en de kippenbaas waren er wel blij mee, want de kippen legden eieren. Ook de pijn
werd minder en bijna elke dag zorgde ik ervoor dat er weer een vers eitje was. Zo ging het
leven aan mij voorbij en ik genoot ervan.

Toen ik ongeveer anderhalf jaar was, werd het eieren leggen wel wat minder. Het begon ook
wat kouder te worden buiten. De kinderen kwamen minder vaak langs om te aaien en brood
te voeren. Het gras groeide ook niet meer zo hard, waardoor er steeds meer kale plekken in
het hok kwamen. De kippenbaas zei op een morgen: “Ik denk dat ik de kippen maar op ga
ruimen, dan kan ik het hok opknappen en dan van het voorjaar weer nieuwe kippen kopen.”
Ik wist niet wat dat voor mij en de andere kippen betekende, maar toen we weer in een doos
belandden, wist ik wel dat ik weer op reis ging.

Wat er daarna allemaal gebeurde zal ik jullie
besparen. Nu tijdens deze feestdagen moet
er toch gegeten worden en misschien lig ik
wel in jouw pannetje of ovenschaal gaar te
sudderen. Ik heb een goed leven gehad dat
zal ik niet ontkennen, geniet ervan en laat
me je smaken.
Eet smakelijk en fijne feestdagen,
Trudy de Jong
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Groot assortiment boerenkaas en kruidenkaas van onze eigen boerderij.
Zowel babykaasjes (500 gram) als vers gesneden ‘van het mes’ verkrijgbaar.
Geopend van geopend van maandag t/m zaterdag, van 09:00 tot 17:00 uur.

Kaasboerderij van Leeuwen
Doespolderkade 1, Hoogmade

Muziek voor Elkaar

Onze Corona
LET OP! Dit artikel is sarcastisch bedoeld.

Welkom Corona,
Wat fijn dat je er bent. Voordat je er was, was ons leven veel te saai en gemakkelijk. Door jou is
elke dag een nieuwe verrassing. Vol angst, verbazing en ontzag volgen we het dagelijkse
Corona-nieuws op de voet. Je bent nog populairder dan Trump, Wilders en schattige
poezenfilmpjes bij elkaar!
Toegegeven begin dit jaar wisten we wel van je bestaan af, al zat je nog ver weg in China. In
maart was je eindelijk hier! Een lock-down volgde, waarin we heerlijk konden genieten van de
rust: geen urenlange files, geen verplichte bezoeken of verjaardagen. Het contact met onze
collega’s was teruggebracht tot hilarische videobelsessies: van ellenlange haperingen van de
techniek (we horen je niet!) tot de kont van je baas zijn kat vol in beeld. Onze kinderen hadden
lekker lang vrij van school (al kregen ze formeel huiswerk mee) en onze hond werd eindelijk
meer dan één keer per week uitgelaten. Iedereen blij zou je zeggen...
Echter de verveling sloeg toe: we gingen als compensatie massaal klussen in huis en tuin van
het geld van onze afgelaste vakantie(s). De Karwei’s, Gamma’s en Hornbachs hadden lege
schappen. In het hele land werd ieders huisje en tuintje opgeknapt. Onze tuin was nog nooit
zo onkruidvrij, de heg nog nooit zo kaarsrecht en elk sprietje in het gras was even lang.
Gelukkig konden we gauw weer op bezoek bij elkaar (om elkaars perfecte huisje en tuintje te
bewonderen) en konden wij, muzikanten, ook weer repeteren. Dit keer op gepaste afstand:
anderhalve meter en twee meter voor de gevaarlijke dwarsfluiten. We hadden heerlijk de
ruimte en geen last van de buurman zijn toeter in je oor.
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Medewerkers en directie van Verbij wensen u fijne feestdagen!

Uw partner in bouw en restauratie
www.verbij.nl

Onze Corona
LET OP! Dit artikel is sarcastisch bedoeld.

Ik, als Corona verantwoordelijke van DHH,
heb lekker veel leeswerk elke keer door de
nieuwe maatregelen van het kabinet. Met
het bestuur hebben we gezellige extra
vergaderingen om de impact voor DHH te
bespreken. Alle leden van het orkest
melden zich bij mij af, zodat ik elke week
een overzicht kan maken wie op welke stoel
(met nummer) zit. Of zoals Wilco het
noemt: ik mag iedereen op zijn nummer
zetten!

Toch zou ik liever willen dat je weer gaat, Corona. Om even duidelijk te zijn: al mijn eerdere
woorden zijn sarcastisch bedoeld. Je bracht verdriet, eenzaamheid en angst. Mensen hebben
moeite om elkaars standpunt te begrijpen: van vrijheidsbeperking voor de ‘jongeren’ tot het
in gevaar brengen van de ‘ouderen’ en ‘zwakken’. Laten we meer begrip opbrengen voor
elkaar, hoe moeilijk het ook is. En laten we vooral hopen op een vaccin. Liever vandaag dan
morgen!
Ellen Loos-Kuiper
Ps. Zoek je nog een nieuwe hobby, kom gerust een keer kijken of mee doen!
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Schoonheidssalon
Tineke
Telefoon: 06 - 130 37920
Email:
schoonheidssalontineke@gmail.com
Adres:
Vissersweg 6 2355AL Hoogmade
www.schoonheidssalontineke.com

Muziekles in het kort
Het absolute gehoor.
Koenen woordenboek: Het vermogen een toon vast te stellen zonder vergelijking met andere

tonen.
Iedere muzikant zal ervan dromen maar er zijn maar weinig mensen mee gezegend. De eerste
keer dat ik er mee in aanraking dacht te komen was bij de eerste repetitie, die ik als
aankomend muzikant mocht meemaken. De toenmalige dirigent Jan Klein betrapte me op het
spelen van diverse foute noten en sprak me vermanend toe: “Ik hoorde het wel, je speelde
een f in plaats van een fis”. Ik kreeg een kop als een biet en stamelde “ja meneer”. “Ik hou je
in de gaten”, dreigde hij. Ik had een rotavond, dat mag ik achteraf wel zeggen. Pas enkele
weken later kwam ik er toevallig achter dat meneer Klein het helemaal niet had gehoord. Hij
was namelijk zo doof als een kwartel! Aan zijn ogen mankeerde echter niets. Hij zag gewoon
welke ventielen ik indrukte en wist waar het fout ging. Zijn absolute gehoor bleek veranderd in
een fenomenale blik. Hij had zomaar kampioen van “De Eindsprint” kunnen worden.
Maatstok
Koenen woordenboek: Stokje waarmee de dirigent de maat slaat.
De eerste keer dat ik een dirigent zo’n stokje zag gebruiken, vond ik dat maar een aanstellerig
gedoe. Het nut ervan bleek echter al snel, toen hij na herhaalde verzoeken om stilte, het stokje
naar één van de kletsmeiers smeet. Het slachtoffer kon van schrik geen woord meer
uitbrengen. We hebben zelden een repetitie gehad, waarbij zo aandachtig werd geluisterd.
Het nut van dat stokje was daarmee, voor mij althans, bewezen. Veel later bleek dat het stokje
eigenlijk diende als verlengstuk van de arm van de dirigent. Iedereen, al zit hij nog zo ver weg,
kan dan goed zien wat hij aangeeft.
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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

Muziekles in het kort
Fortissimo
Koenen woordenboek: Zeer krachtig oftewel zeer hard spelen.
Een manier van spelen die vooral in het tijdperk van het carnavalsorkest erg populair was. We
waren er trouwens echt goed in. Vandaar dat het uitnodigingen regende en de toenmalige
penningmeesters pikzwarte cijfers in financiële verslagen schreven. Wel moet worden gezegd
dat veel van de huidige topspelers daar een belangrijk deel van hun opleiding hebben
genoten. Met vooral een uitroepteken achter het woord “genoten”, want dat hebben ze zeker!
Er wordt nog steeds met plezier aan terug gedacht.
Henk Brunt
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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 2021!

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

Henk Brunt - Heinrich Baruntski
Van de redactie kreeg ik het verzoek om Henk Brunt te interviewen, dat moet wel lukken want
wij kennen elkaar al zo’n slordige 50 jaar. Henk ken ik als een opgeruimde vent met humor,
iemand die positief in het leven staat. Niet bij de pakken neerzitten. Problemen moet je op
zien te lossen! Dus ben ik maar eens naar de van Alcmaerlaan gefietst om onder het genot
van een lekker bakkie koffie een beetje bij te praten.
Allereerst maar het nare nieuws: dit voorjaar
is bij toeval ontdekt dat Henk een tumor in
zijn long heeft. Na chemo en bestralingen
krijgt hij nu immuuntherapie. Bij de laatste
controle bleek dat hij last had van
bijverschijnselen, dus is het tijdelijk
stopgezet.
Henk is in 1947 aan de Bodens Hosangweg
in Woubrugge geboren. Hij vond het als kind
erg leuk in de polder. Eieren zoeken, slootje
springen vissen enz. enz. Zijn eerste baan als
timmerman was bij de Jachtbouw Hollandia
van de familie Marks. Na een paar jaar ging
hij in de nieuwbouw werken en kwam
Hoogmade in beeld. Hij werd maat met
Hoogmadenaar Bernard Kraan. Toen bij een
bouwproject in Hoogmade het hoogste punt
bereikt was gingen ze dit vieren bij Good Old
café Pons van der Eng. Henk kreeg snel de
smaak te pakken en kwam al gauw in de
weekenden naar Hoogmade.
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2020
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Henk Brunt - Heinrich Baruntski
Hij maakte ook nog een sportieve switch in plaats van toerfietsen bij de N.R.T.U. (waar hij
Nederlands kampioen was met de meeste kilometers) werd hij lid van MMO en speelde hij
steevast in het laatste elftal. Van het 7e naar het 8e en naar het 9e. Als je in die tijd wilde weten
hoeveel elftallen MMO had, hoefde je enkel maar te vragen waar Henk in speelde.
Het 9e was misschien wel het leukste elftal wat MMO gehad heeft. Het gebeurde af en toe dat
ze de scheidsrechter naar huis moesten brengen, omdat deze geprobeerd had om in het
zelfde tempo mee te drinken. Het was elk weekend feest en als Henk en zijn collega’s op
maandagochtend in het werkbusje stapten, zuchtte de oude chauffeur “jongens jongens wees
toch wijzer…. jullie ruiken alweer naar de drank”. Daarna werden alle raampjes open gedraaid.
Door Siem den Dubbelden (Siem Dub) kwam Henk bij de muziek. De Harmonie stond op het
punt te verdwijnen wegens gebrek aan leden. Siem wachtte ons op na de voetbaltraining en
vroeg ons lid te worden. Met een man of 25 werd daar gehoor aan gegeven. Ze kregen les in
de oude school van dirigent Jan Klein (het hoeft niet mooi te zijn als het maar hard is). Als ze
na de repetitie bij Pons belandden, bromde de oude baas “dit wordt niks”. De meeste stopten
na een tijdje, maar er bleven er voldoende over om de Harmonie te behouden. Henk is altijd
lid gebleven; inmiddels al 48 jaar.
Hij heeft ook in de boerenblaaskapel “de Bourgondiërs” gespeeld. Ze speelden zelfs met
carnaval in Brabant. Henk is hier mee gestopt, omdat de doordeweekse optredens te veel van
zijn nachtrust vergden. Henk is nog wel lid van de Kevelaarsband en de Sinterklaasband. Op
mijn vraag wat hij van de muziek het leukste vindt, antwoordde Henk simpel de
repetitieavonden, de uitvoering hoeft eigenlijk niet zo nodig. Ook het op straat marsen spelen
mist Henk niet.
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Wenst ieder een bijzonder voorspoedig 2021

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

Henk Brunt - Heinrich Baruntski
Van de vele herinneringen licht hij er een paar uit. Het jaar dat de Tour de France in Leiden
van start ging: van alle genodigde muziekkorpsen was DHH het enige korps dat ’s avonds op
de Franse tv te zien was. Ook het inhalen van Ruud Borst in Hoogmade en Henk Angenent in
Woubrugge zal nooit vergeten worden: het vroor dat het kraakte en toen ze wilden gaan
spelen zaten alle ventielen vastgevroren.
In de tijd dat er majorettes waren plaatste de toenmalige voorzitter een advertentie waarin
een komma ontbrak, er stond “help de majorettes verzuipen” waarop al snel een belletje
kwam van iemand, dat hij wel wilde helpen.
Henk was in zijn vrijgezellentijd veel bij Pons in het café te vinden, daar kwam hij tot rust
vertelde hij mij. Volgens de familie Borst, die er recht tegenover woonde, zat hij steeds naar de
buren aan de overkant te gluren. Dit had zeker succes, want hij kreeg verkering met Riekie,
met wie Henk nog steeds samen is.
Henk stond hoog op de lijst voor woning toewijzing, toen er een kavel vrijkwam waarop 3
huizen gebouwd mochten worden. Samen met Arie van de Pouw Kraan en Piet van Goozen
kon hij aan de slag om hun eigen huis te bouwen. Hierna kon er getrouwd worden en kwamen
de kinderen. Eerst Henk Jan daarna Floris en als laatste Maartje.
Ondanks een drukke baan (uitvoerder bij Heembouw) en gezin, hebben Henk en Riekie
ongelooflijk veel vrijwilligerswerk gedaan. Hiervoor zijn zij beide terecht onderscheiden als lid
van de Orde van de Oranje-Nassau. Riekie wel tien jaar eerder dan Henk, wat hem trouwens
niet jaloers maakte. Burgemeester Marina van der Velde was zeer onder de indruk van alle
functies die hij vervulde of heeft vervuld en ze waren er nog enkele vergeten zoals: 15 jaar
schaatstraining geven en de belangrijkste: getuige zijn bij mijn huwelijk, alhoewel hij dit onder
een valse naam deed, namelijk Henk Brunt Timmerman.
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café de hoek, sportcentrum alphen, dikke mug, eendenkooi, strandpaviljoen katwijk,
buurtfeest korteraar, truckfestival assen, carnaval de plasduikers, vv woubrugge, leeuwtje
noorden, café centrum borft, vv dosr, vv voorschoten, kromme does,
café jan punt,
Gezellige
café ‘t veen, café hogenboom, braderie oude wetering, meddle, skoffeltje heerenveen,
Feestdagencafé den
hoorn, vv mmo, strandpaviljoen noordwijk, café doesbrug, woodstock leiden, kermis
veilingterrein de veen, vv meerburg, sprietlopen de rip, dorpshuis oud ade, kpj
alphen,
vergulde
mooie
concerten
vos, kom eten, klinker noorden, tentfeest nieuwveen, farmhouse, tentfeest mmo, café berkel en
rodenrijs, hsv de eindsprint, doesconcert dhh, avifaunaboot mmo, partybootspannende
juliana eindsprint,
anker hazerswouderdorp, muziekcentrum zoeterwoude, klinkhamer kwakel,sportwedstrijden,
trouwen hoekstra,
tuinfeest tol de veen, egelantier, lingerie party el barco, nkjb hoogmade, winkelcentrum
voorschoten, koningsdag hazerswoude, oldtimer dag alphen, trekkertrek, woutje nieuwkoop,
lekkere
medewerkers van trekkertrek, hills nieuwkoop, wijn proeven warmerdam, hillebrand de veen
versnaperingen

sedert 1990 een begrip in de weidse omgeving.....!

Henk Brunt - Heinrich Baruntski
Ik zal niet alle functies opnoemen, zomaar een greep: bij MMO 10 jaar hoofdredactie en 45
jaar verlotingscommissie en 20 jaar voorzitter vrienden van MMO – HSV De Eindsprint 35 jaar
redactielid en mede samensteller De eindsprint 40 jaar – 6 jaar secretaris bij de DHH - lid
bouwcommissie Drieluik en projectleider inkopen uitvoerder en timmerman bij verbouwingen
Drieluik – 20 jaar lid kerkbestuur, verantwoordelijk voor gebouwen en terreinen – lid van
CORKK met andere leden restauraties van toren, sacristie en de pastorie gerealiseerd enz. enz.
Behalve de muziek heeft Henk ook nog andere hobby’s zoals vissen en schilderen, bovenaan
de lijst staat echter lezen. Favoriet zijn schrijvers met een beetje absurde humor zoals Tom
Sharpe. Verder leest Henk ook graag thrillers.
Schilderen is hij gaan doen met een clubje dat les krijgt van Alina-Artworks. Het enige
schilderij wat Henk dit jaar heeft gemaakt is van de kerkbrand en ziet er heel indrukwekkend
uit. De kerkbrand houdt hem nog constant bezig. Een andere hobby van Henk is vissen met
HSV De Eindsprint. Op mijn vraag hoe ze aan die naam kwamen, vertelde Henk het volgende:
bij één van de eerste wedstrijden eindigde er twee gelijk. Deze moesten “navissen” voor de
beste eindsprint: dit werd gelijk de naam voor de club. Siem Dub, die aan de wieg stond van
de vereniging, regelde gelijk even het bestuur: Voorzitter moest Aad van Leyden worden, want
die lulde zo makkelijk. Secretaris werd iemand die makkelijk schreef en de penningmeester
iemand die als zeer zuinig bekend stond. Het is nog steeds een vrolijke bende en de
vergadering wordt altijd goed bezocht. Vanwege het coronavirus is er dit jaar nog niet gevist.
Het wordt voor mij tijd om naar huis te gaan, want ik ben aardig door mijn vragen heen. Het
was me een waar genoegen om een middagje bij te kletsen en ik wens Henk en Riekie alvast
een zeer goed 2021 toe.
Kees Hoogervorst
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06 3832 4456

Over bonusfoto’s en hamerstukken…
Heeft u er ook twee? Nu niet gelijk aan dubbelzinnigheden denken. We bedoelen hier
natuurlijk niet twee pieken op de kerstboom, welk ongetwijfeld ook dit jaar weer menige
huiskamer siert. Of, zo u wilt, irriteert door zijn veelal naalden-strooiende eigenschappen.
Is er tóch nog iemand die wat strooit nu de halfbloed pieten niet meer erg gewenst zijn
tegenwoordig. Nee, het gaat vandaag over de 2 enveloppen welke de afgelopen weken de bus
in werden gepropt door de in fel oranje uitgedoste plaatselijke gleuvenduwer.
Opvallend waren ze wel deze flink uit de kluiten gewassen enveloppen. Vooral die van de GGD
was van het formaat waarin met speels gemak de 10 jaargangen van de populaire boerinnenkalender zouden passen. Inclusief de maandelijkse bonusfoto’s. Reken het eens effe uit, dat is
10 x 14 foto’s, oftewel 140 meiden in een envelop persen…! Gaat mij niet lukken hoor.

Exemplaar 2 op de deurmat is ook niet van formaat bidprentje en kan ook een behoorlijke
inhoud herbergen. Al bevat deze na ongecontroleerd openscheuren zoals een kind zijn
Sinterklaascadeau pleegt uit te pakken, een heel andere inhoud dan je zou vermoeden.
Afkomstig van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Dat belooft wat!
Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om hergebruik van menselijke ledematen en overige
onderdelen welke eventueel nog van betekenis kunnen zijn voor de medemens, nadat het
tijdelijke voor het eeuwige is gewisseld. Juist, post van het donorregister dus. Een goed
initiatief denk ik.
Zijn we bij de overeenkomst tussen beide poststukken aangekomen; het beantwoorden van
héél veel vragen. Vooral van de GGD versie.
Uiteraard zijn antwoorden en oplossingen uiterst privé, maar een klein tipje van de sluier wil ik
toch wel oplichten… Niet exhibitionistisch bedoeld, wat een mooi woord is dat trouwens, maar
om u als trouwe lezer van dit muziek vakblad een inzicht te geven van mogelijke tips en
oplossingen!
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Over bonusfoto’s en hamerstukken…
Om de eentonigheid te voorkomen zijn de 2
maaltje chinees of shoarma met knoflooksaus.
vragenformulieren wat door elkaar gehusseld. Maar gaat u gang.
Gaat ‘ie dan.
V: Hoeveel dagen per week doet u
V: Welk orgaan wilt u doneren? Bloedvaten?
huishoudelijk werk zoals koken, afwassen,
strijken, kind in bad doen of stofzuigen?
A: Ja hoor, als jullie denken dat de kwaliteit
goed is en nog niet verjaard, mij best. Heeft
A: Hier ga ik duidelijk niet hoog scoren denk
wel altijd rood-wit bloed doorgestroomd hoor! ik.
V: Hoe lang bent u zonder schoenen?

V: Loopt u naar uw werk of school?

A: Alleen binnenshuis loop ik vaak op m’n
geitenwollen sokken, maar ik heb wel een
paar setjes. Bij nader inzien werd hier
bedoeld, hoe lang bent u? Zonder schoenen!

A: Sinds ik de pensioengerechtigde leeftijd
heb bereikt alweer enige tijd. En daarbij, een
rollator of scootmobiel in de fietsenstalling
van Ter Does stallen, zou uitsluitend ergernis
wekken, en twijfels over mijn verstandelijke
vermogens nóg meer doen toenemen.

V: Heeft u de afgelopen 12 maanden weleens
alcohol gedronken?

V: Zenuwweefsel doneren?

A: Ja, dat wel.

V: Hoeveel gemiddeld per dag? Keuze uit
1 t/m 16 of meer.
A: Nou nou, zo erg is ’t ook niet hoor.
V: Wilt u darmen doneren?
A: Hulde voor de chirurg die dit klusje op zich
neemt. Zeker op maandagmorgen na een

A: Waar zou deze zitten?
V: Oogweefsel dan?
A: Lezen zonder hulpmiddel wordt wel heel
lastig ja, maar volgens mijn vrouw ben ik nog
kijkerig zat.
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Aannemersbedrijf van Leijden BV wenst iedereen
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021

Over bonusfoto’s en hamerstukken…
V: Kunt u een voorwerp van 5 kg dragen over
een afstand van 10 meter.
A: Kratje Hertog Jan weegt 14,5 kg. Alleen die
eigenwijze Tukkers met hun Grolsch bier
brengen 16,5 kg aan de schaal.
V: Kunt u 400 meter aan één stuk lopen
zonder stil te staan?
A: Ligt aan de plaatselijke nieuwsfeiten
waarover gepraat moet worden op je route.

V: Mogen we uw hart gebruiken?
A: Natuurlijk. Moet er wel even bij vermelden
dat het wel eens in vuur en vlam heeft
gestaan, maar het tikt nog steeds vrij aardig
hoor.

V: Mogen we uw huid gebruiken?
A: Zou ik niet doen. Valt alle rommel naar
buiten.

V: Hoe vaak doet u aan culturele activiteiten?
Café, theater, etc.?
A: De laatste 10 maanden van 2020 was er wel
héél weinig te beleven. Deze vraag is
waarschijnlijk al heel lang geleden verzonnen.
V: Tot slot; Wanneer organen of weefsel toch
niet bruikbaar blijken te zijn. Mogen we ze dan
gebruiken voor transplantatie-onderzoek?
A: Kattenvoer mag ook hoor!
V: Wilt u nog iets kwijt?

A: Jazeker! Ergens tussen dit vragenvuur mis
ik nog wel een vraag in het donatie
A: Wel opvallend is dat je steeds vaker dingen onderzoek. Hét hamerstuk bij demontage!
van vroeger bedenkt. Dus geen klachten hoor. Misschien wel het allerbelangrijkste orgaan
wat ons mannen typisch tot man maakt, naast
V: Hoe vaak voelde u zich somber of
onze hersencellen dan natuurlijk… Dát wat
depressief de afgelopen 4 weken?
mannen van vrouwen onderscheid. Waarom
A: Als ik radio 100% NL opzet, eigenlijk wel de wil men niet weten of dit onderdeel gebruikt
hele dag. Wat een rampenmuziek is dat zeg!
mag worden voor herplaatsing?
V: Heeft u klachten over uw geheugen?
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SPORTVERENIGING
M.M.O.
WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2021

Over bonusfoto’s en hamerstukken…
In deze tijd van transgenders en overige op-aan-om- en overbouw van geslachten. Hier moet
toch juist een gillend gebrek aan zijn, aan dit soort ledematen. Zeker weten dat er op de
destructie tafel argwanend naar elkaar gekeken wordt door de met scalpels gewapende
chirurgen. Evenals de waarschijnlijk heimelijk meekijkende operatieassistentes, verplegend
personeel en mogelijk zelfs de schoonmaaksters… Nee. Dit item gaat de diepvrieskast niet
halen, en is al geruime tijd voor de ingreep een hebbeding in spee. Toch nog weer een goeie
daad gedaan oftewel laten doen!
Moraal van het verhaal.
Hopelijk heb ik door het invullen van de vragenlijsten enigszins kunnen bijdragen aan de
wetenschap, zowel voor vriend als vijand. Want laten we wel wezen. Het is allemaal de moeite
waard ons mooie leven. Ondanks een COVID 19 pandemie. Zelfs geen door Corona aangetaste
hersenpan van Willem Engel, de landelijke opruier/ opnaaier van viruswaanzin, kan hier iets
tegenin brengen. Evenals een 100% NL die ons ’t verheugen op een mooi 2021 niet kan
afnemen.
Proost allemaal!
Jos van der Wereld
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Fijne feestdagen toegewenst!

Woord van de wethouder
Kerst is een bijzondere periode. Dat is de
tijd waarin wij met zijn allen
samenkomen. Het maakt deel uit van
onze cultuur. Maar cultuur is nog veel
meer dan alleen feestdagen en
gewoontes. Het is wat ons uniek maakt.
Cultuur zorgt voor verschillen en voor
diversiteit. Per provincie, per gemeente
en zelfs per dorp. Dat is ook te zien in
onze gemeente. Kijk maar naar
Hoogmade; een van onze prachtige
unieke kernen.
Voetbalvereniging MMO,
Tennisvereniging Hoogmade en
natuurlijk De Heerlijkheid Hoogmade. Bij
elke Hoogmadenaar bekend.
De muziekvereniging is van groot belang
voor Hoogmade. Op cultureel niveau
geven jullie betekenis aan de normen en
waarden van het dorp. Jullie brengen de
inwoners samen. De muziekvereniging is
het kloppend hart van Hoogmade.

Maar, in deze tijd is het moeilijk om ons
op basis van cultuur te uiten. In deze
moeilijke periode, waar samenkomen
nauwelijks kan. Ook voor jullie: het hart
van Hoogmade.
Ik hoop dan ook dat deze moeilijke
periode snel voorbij zal zijn. Dat de
muziek weer gehoord mag worden
tijdens de concerten en dat Hoogmade
weer snel samen mag komen bij haar
prachtige muziekvereniging!
Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst toe
en sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.
Dat de concerten weer mogen beginnen
en het hart weer kan kloppen!
Inge van der Meer
Wethouder Kaag en Braassem
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Music All In wenst iedereen een muzikaal nieuwjaar!

Iedereen wordt blij van muziek
Iedereen wordt blij van muziek. Wij, muzikanten, worden helemaal blij van muziek maken.
Ontdek of jij ook blij wordt van muziek maken bij De Heerlijkheid Hoogmade!

Workshops

Bezoek een repetitie

Bezoek een les

Samen met andere
enthousiastelingen leer je onder
professionele begeleiding één of
meerdere instrumenten te
bespelen en samen te spelen met
andere muzikanten.
Je ontdekt al snel dat samen spelen
niet zo moeilijk is als de meeste
beginners denken! En wie weet
ontdek jij je muzikale talenten!
Je kan je opgeven via
info@deheerlijkheidhoogmade.nl
of via één van onze leden. Geef
hierbij aan of je interesse hebt in
de slagwerkworkshop of
blazersworkshop.
Vanwege Corona weten we nog
niet wanneer de workshops gaan
plaatsvinden en in welke vorm. Bij
genoeg animo gaan we in overleg
met de deelnemers passende
workshops inplannen.

Tijdens onze repetities ben je van
harte welkom om te komen kijken.
Als je al een instrument speelt, mag
je ook meedoen.

Wanneer je een instrument gaat
leren spelen bij DHH, krijg je les
van een professionele
muziekleraar.

Wij nemen de tijd voor je om meer
uit te leggen en je vragen te
beantwoorden. Natuurlijk willen we
je ook kennis laten maken met
onze gezelligheid en enthousiasme.

Daarbij geloven wij in 'les op maat'.
We vinden samen altijd een
lesvorm en frequentie die bij jou
past.

Wij repeteren op dinsdagavond
(opleidingsorkest en orkest met
piano & gitaren) en op donderdagavond (slagwerkgroep).
Je kan je opgeven via
info@deheerlijkheidhoogmade.nl
of via één van onze leden.

Ook kijken we graag met je naar de
mogelijkheid om snel samen te
gaan spelen met anderen in het
opleidingsorkest, de slagwerkgroep en het orkest. Gemiddeld
genomen ga je al samen spelen na
1,5 jaar!
Je kan je opgeven via
info@deheerlijkheidhoogmade.nl
of via één van onze leden.
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Moderne woordzoeker
Vul zelf de gevraagde woorden in.  =﵆﵆﵆3 letters,  = ﵆﵆﵆﵆4 letters, enzovoort. Kopieer
deze bladzijdes met de ingevulde woorden en lever het in bij Van Alcmaerlaan 8 in de groene
brievenbus. Er zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld.

Voorwoord Talenten.
Ons aardse bestaan wordt bepaald door vaststaande gegevens. Huidskleur, seksuele
geaardheid, afkomst, geboortestreek, arm of rijk en gezond of ziekelijk. Goede genen zijn ook
erg handig en, om niet te vergeten, de zogenaamde talenten waarmee we gezegend zijn.
Iemand uit een koor moet goed kunnen zingen en een voetballer moet “zijn voeten kunnen
laten spreken”.

Vult u de rest zelf maar in.
Een politicus moet goed kunnen l﵆﵆﵆﵆﵆. Een oplichter moet kunnen bed﵆﵆﵆﵆﵆﵆. Een
timmerman schr﵆﵆﵆﵆, en een loodgieter sold﵆﵆﵆﵆. Een heilsoldaat be﵆﵆﵆﵆﵆. Een
rijinstructeur zal goed kunnen rij﵆﵆﵆. Een zeiler moet vissers verm﵆﵆﵆﵆. Een roeier die
zijn roeispaan verliest noemen ze een kn﵆﵆﵆﵆﵆.
Een hard schot noemen ze een poe﵆﵆﵆. Een biljarter die zijn keu breekt is een ha﵆﵆﵆﵆.

Een schilder die aan het kwasten is noem je een lak﵆﵆﵆. Een schilder op de wc is een
kak﵆﵆﵆. Een boer aan de Groenwegh is een Pl﵆﵆﵆﵆﵆. De winnares van heel Hoogmade
bakt is geen koe﵆﵆﵆﵆﵆﵆﵆﵆﵆. Een tuinder uit “de Veen” noemen ze een buk﵆﵆﵆. Een
70-jarige die onkruid zit te wieden noemen ze een oude r﵆﵆﵆﵆﵆.
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Wij wensen u
een gezellige kerst
en een
voorspoedig nieuwjaar

Esso Hoekstra
Schoonhovenseweg 2
2808 PD Gouda

Moderne woordzoeker
Het Sinterklaasfeest gaf vorig jaar veel gesodemij﵆﵆﵆. Dit jaar hopelijk niet want nu is er
een roet﵆﵆﵆﵆﵆﵆﵆﵆. Ben benieuwd hoe het van het jaar is zonder de stimulerende
aanwezigheid van meester K﵆﵆﵆. Het zal nu wel heel anders zijn met die Cor﵆﵆﵆. Het zit
er dik in dat we het dit jaar met een superklein roetveegpieten orke ﵆﵆﵆﵆moeten doen.
Ook is het de vraag hoe Kerst ﵆﵆﵆er uit zal zien. Gewoonlijk geeft DHH een kerstconcert en
beginnen zij al in november met de repe ﵆﵆﵆﵆﵆﵆daarvoor. Waarschijnlijk zal bijna
iedereen de feestdagen thuis gaan v﵆﵆﵆﵆﵆. De meesten vrijwillig en hopelijk maar weinig
in quaran﵆﵆﵆﵆﵆.
De ijsclub hoopt natuurlijk zoals ieder jaar op een strenge w﵆﵆﵆﵆﵆. Voor het geval dat zij

het niet meer we﵆﵆﵆. De lichtinstallatie ligt op de zolder van “De D”﵆﵆﵆﵆﵆. Met
Allerzielen is hij voor het laatst gebruikt op het kerk﵆﵆﵆. Wat zou het leuk zijn als “De Does”
weer eens iedere avond verl ﵆﵆﵆﵆is. Het wordt dan wel schaatsen op anderhalve meter
afst﵆﵆﵆. Ook rijen voor de koek en z ﵆﵆﵆﵆zijn dan verboden. Wie zal deze attractie
trouwens gaan bem ?﵆﵆﵆﵆﵆De schoon ﵆﵆﵆﵆van Jan en Riet misschien? Gaan dit jaar
oude tijden her ?﵆﵆﵆﵆﵆We dromen ervan.
Henk Brunt

Lever de oplossing in bij Van Alcmaerlaan 8 in de groene brievenbus voor mooie prijzen.
Naam:

Telefoonnummer:

Adres:
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Camping ‘De Freek’
wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Hoop doet leven!

Wie had eind 2019 kunnen bedenken dat 2020 een heel bijzonder jaar zou worden. De titel van
de CCH-bijdrage aan de Kersteditie 2019 luidde:
“Een nieuw jaar met nieuwe kansen.” Een hoopvolle, optimistische titel na die droefstemmende 4 november 2019. Toen werd de dorpsgemeenschap van Hoogmade getroffen,
maar in 2020 werd de hele wereld zwaar geraakt door de pandemie: Corona of Covid-19.

Dit virus heeft al miljoenen mensen besmet, veel mensen doodziek gemaakt en geleid tot
honderdduizenden doden. Zorgmedewerkers en vele personen in vitale beroepen deden hun
uiterste best om te helpen en te steunen. In het begin met beperkte middelen, maar met hun
hele ziel en zaligheid vanuit het positieve besef dat zieke mensen hulp, troost en zorg
behoeven. Het risico-lopend zichzelf of hun naasten ook te besmetten. En nu aan het einde
van dit bizarre jaar doen zij nog steeds hun stinkende best. Chapeau voor jullie!

Sinds eind februari 2020 is het leven voor heel veel mensen anders dan normaal. De
coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Jong en oud, alleen of samen. Thuis, niet
of deels op school en anders aan het werk in een baan, beroep of bedrijf. Beperkte nabijheid,
geen knuffel of warme arm om je heen. De gevolgen zijn overal voelbaar en merkbaar.
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Hoop doet leven!

Medio maart 2020 hebben alle hurende stichtingen, verenigingen en de parochie al hun
activiteiten, waarbij inwoners en leden samen komen, stil gelegd. De gebouwen van de

Stichting CCH werden gesloten. Na de eerste golf kon in juni 2020 binnen een ‘intelligente
lockdown’ een voorzichtige herstart van verenigingsactiviteiten plaatsvinden. Aan de hand
van protocollen en goed gedrag kwam het verenigingsleven weer gedeeltelijk en stapsgewijs
op gang. In oktober 2020 moesten opnieuw verdere beperkingen worden doorgevoerd.
Deze crisis heeft naast het vele leed ook financiële gevolgen. Voor personen, bedrijven en alle
clubs in Hoogmade, ook voor uw stichting, vereniging of parochie. Ook voor de Stichting CCH.
In overleg met alle hurende stichtingen en verenigingen is gekozen voor een gezamenlijke
opvang van de financiële pijn. Hierbij gelden twee uitgangspunten: we delen samen de lasten
en de lusten en we brengen elkaar niet in de financiële problemen. Samen solidair zijn dus!
Wanneer en hoe deze pandemie definitief kan worden gesmoord weten we niet. Het blijft
onzeker. Brengt het nieuwe jaar ons tot een ‘nieuwe normaal’ die veel op het ‘oude normaal’
zal kunnen lijken? We weten het niet. Maar hou vol, steun elkaar en probeer positief te blijven.
Samen zijn we sterk. Ook voor het komende jaar geldt: ‘Hoop doet leven’.
Het bestuur van de Stichting CCH wenst u, juist ook in deze onzekere tijd, prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2021!
Ruud van Emmerik, Arie Hoogendoorn, Peter van der Meer, Kees van der Star en Frans
Witteman
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Openingstijden
Donderdag 14:00 uur —17:30 uur
Vrijdag 9:00 uur—18:00 uur
Kerkstraat 55
Hoogmade
Tel: 06-53940235

Woord van de dorpsraad

Beste dorpsgenoten,
WAT. EEN. JAAR... Na de verwoestende kerkbrand op 4 november vorig jaar hadden we ons

portie ellende in Hoogmade wel gehad. Dit jaar bleek dat anders. Ons dorpse leven met veel
sociale interacties en de nodige (feestelijke) bijeenkomsten werd door Covid-19 danig
verstoord. Wat we gewend waren om te doen ging niet meer... Een échte crisis. In het nu nog
altijd beperkingen, maar wat als we verder kijken? Wat voor lering kunnen we hieruit trekken?
In een samenleving, het woord zegt het al, leeft men samen. Samen muziek maken, samen
sporten, samen een wandeling maken, samen klussen, samen koken, samen vieren, samen

spelen, samen lachen, samen huilen... Wat zijn we allemaal op de proef gesteld dit jaar. Wat
zullen een hoop mensen moeilijke momenten hebben gekend door bijvoorbeeld gevoelens
van eenzaamheid en verdriet. Een arm om de schouder of een knuffel, het kan even niet… We
gaan er vanuit dat het tijdelijk is. Houd moed! De anderhalve meter-samenleving is zeker niet
het nieuwe normaal. Gedurende deze crisis worden van ons allen offers gevraagd. Als we allen
samen onze bijdrage leveren, komt het goed.

De coronaperikelen beheersten het dagelijks leven. Laten we van de gelegenheid gebruik
maken om even door de malaise heen te kijken. Waren er nog positieve zaken te noemen in
ons aller Hoogmade? Natuurlijk! Wat betreft de ontwikkeling van ons dorp kwam er eindelijk
beweging op de woningmarkt. De realisatie van tien levensloopbestendige woningen nabij de
brede school en een nieuwbouwproject onder de naam Weidse Wetering. Een aantal
dorpsgenoten ontving een koninklijke onderscheiding voor hun vrijwilligerswerk en de
samenwerking tussen de twee kerkgemeenschappen werd hechter.
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Van Alcmaerlaan 2
2355 BB Hoogmade

Tel : 071 5012640
06 53802731

Woord van de dorpsraad

Ook fijn dat onze plaatselijke middenstanders op jullie steun konden rekenen in de moeilijkste
maanden. Juist door lokaal kaas te kopen of eten af te halen, bood u een noodzakelijke steun

in de rug van de ondernemers. Leden bleven de verenigingen trouw, ook al kon er niet
geoefend of samengekomen worden... Op die manier er voor elkaar zijn is zo belangrijk!
In het tweede deel van de lente werden na flinke restricties langzaamaan weer dingen
mogelijk. Wat waren veel kinderen en ouders blij dat ze weer naar school mochten. Later
mochten ook de verenigingen onder voorwaarden de draad oppakken. Fijn na die
onderbreking. Het was daarvoor zo gewoon om samen bijeen te komen. Dankzij de
beperkingen zijn we ze meer gaan waarderen. Laten we dat meenemen naar het nieuwe jaar.
Het zou zo mooi zijn als we na de coronacrisis weer onbevangen kunnen doen wat we zo
graag deden. Samen en in goede gezondheid bezig zijn. Het eten van een kogelbiefstukje of
ander lekkers bij Kom Eten of de Kromme Does. Genieten van een optreden van DHH of
Zolderkolder in de Schuur. Een drankje doen in de kantine na een wedstrijd van MMO. De
kinderen en leiding op Zomerkamp een overweldigend ontvangst geven bij het Hendrik
Meyerplantsoen. Een buurtbarbecue lekker knus bij elkaar. Het komt er echt wel weer aan. Ga

er dan extra van genieten, bezoek al die zaken die georganiseerd worden. Doe actief mee. Het
credo “alleen samen krijgen we corona klein“ wordt straks natuurlijk “alleen samen krijgen we
Hoogmade nóg leuker”! Tot die tijd heel veel sterkte toegewenst. Houd moed en houd vol.
Wees er voor elkaar, blijf gezond en geniet van wat wel kan en mag.
Het bestuur van de dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen en een gezond en saamhorig
2021.
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Woord van het pastorale team
Beste inwoners van Hoogmade,
Als u in een woord zou moeten omschrijven wat de kerk voor u betekent, dan zou u waarschijnlijk
zeggen: “gezamenlijkheid”. Want in de kerk komen mensen samen, als parochie, als persoon, en met
elkaar.

En wat is het dan vreemd om de kerstvieringen via het internet mee te vieren vanuit bijna lege kerken
van onze parochiefederatie. En niet een kerstviering te hebben in Hoogmade, zoals vorig jaar met zo’n
200 parochianen in De Schuur of twee jaar geleden in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Vanwege de
omstandigheden zijn de kerstvieringen aangepast in vorm en omvang; hopelijk niet in betekenis en
ontvangst.
We weten dat het nodig is, we weten waar we het voor doen. We voelen ook hoe we de
gezamenlijkheid nu extra hard nodig hebben. En dat is dan ook de belangrijkste reden waarom we als
lokale geloofsgemeenschap contact blijven houden in deze moeilijke Corona-tijd. Want we willen graag
de noodzaak van gezamenlijkheid onderstrepen. Daarmee ook de belangrijke rol die het geloof, de
kerken en vooral de mensen, die samen de kerk vormen, daarin vervullen.
We kunnen er niet om heen. Het Corona virus trekt een ongelooflijk zware wissel op ons dorp en op de
samenleving. Op iedereen, die door Corona een geliefde moeten missen. Op mensen, die er heel erg
ziek van zijn of mensen die worstelen met de lichamelijke en mentale nasleep van het virus. Op
jongeren en ouderen, die vanwege alle sociale beperkingen te maken krijgen met spanningen achter
de voordeur, eenzaamheid of depressieve gevoelens. Of op alle ondernemers van wie het bedrijf op
omvallen staat en op mensen die dreigen hun baan te verliezen.
Corona is meer dan een virus, meer dan een ziekte alleen. Het is rouw, het is verlies en het is
ontwrichting. Wij zijn ervan overtuigd, dat de traditie waarvoor we staan ons helpt om deze moeilijke
periode door te komen. Wie in God gelooft, mag hoop hebben en daar gaat een enorme troost vanuit.
En dat werkt ook in anderen door, vanwege de overbekende opdracht uit de bijbel, het dubbelgebod
van de liefde: ‘“Heb God lief en uw naaste als uzelf” (Mattheüs 22:37-39).
Zie naar elkaar om, help elkaar, troost elkaar. Dat gebeurde tijdens de eerste Coronagolf en ook nu
bent u als parochiekern actief in het bestrijden van eenzaamheid. Geloof maakt ons samen sterker in
maatschappelijk opzicht.

Woord van het pastorale team

In deze tweede golf, zien we de spanning bij mensen toenemen, maar onderliggend is en blijft
Nederland een land van vrijwilligers en onderling hulp betoon. Zo doen we, boodschappen voor elkaar
of brengen een pannetje soep bij de zieke buurvrouw. Ook tijdens deze tweede golf zijn er meer
mensen met geduld en compassie, dan mensen met een kort lontje. Over het goede en het geduld van
de samenleving lezen we weinig in de krant en horen we weinig op de televisie.
En ook Hoogmade is een voorbeeld, waar veel mensen voor elkaar klaar staan. U mag terugzien op
een verbindend jaar (ondanks de Corona pandemie) en goede herinneringen met elkaar. Als de
Coronamaatregelen het toelaten, zal er een kerstwandeling worden georganiseerd op kerstavond.
Houd de website (https://rkgroenehart.nl/) in de gaten of het mededelingen bord bij de Coöp, voor
details over deze wandeling op kerstavond.
Nu het Corona virus ons confronteert met onze eigen kleinheid en kwetsbaarheid, wordt de
belangrijke rol van de kerken extra duidelijk. En dat brengt ons terug bij het woord “gezamenlijkheid”.
Deze periode doet denken aan een plaquette die president John F. Kennedy in zijn office had staan met
de geloofsspreuk van een Bretonse visser: 'Oh God thy sea is so great and my boat is so small'.
Dat onbestemde gevoel van deze grote zee, zal voor veel mensen herkenbaar zijn. Want waar eindigt
dit? In de kerk voelen we: ‘we zitten niet alleen in het kleine bootje, we zitten er samen in en God vaart
met ons mee’. We hebben in de geschiedenis voor hetere vuren gestaan. Dus ook dit komen we te
boven. Die bemoediging vanuit ons geloof mogen we elkaar geven.
Wij nodigen u uit om samen met vele andere Hoogmadenaren mee te bouwen aan verbinding in onze
Hoogmadese samenleving. Een goed leven is niet per se een gelovig leven, dat zou te kort door de
bocht zijn. Het geloof maakt wel het schilderij groter en dieper. Het helpt iets verder te zien en in uw
leven het goede te doen.
En laten we bidden dat we in de toekomst dit geloof met elkaar mogen vieren in een herbouwde kerk.
We wensen u een Zalig Kerstmis,
Pastoor Glas en pastor Hoogenbosch namens het pastorale team HH. Clara en Franciscusfederatie
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Inzameldata oud papier 2021
Cyclus haalt samen met de vrijwilligers van DHH oud papier op in Hoogmade. In 2021 zal dit op de
volgende zaterdagen plaatsvinden:

Week Datum

Week Datum
2
7
12
17
21
25

16 januari 2021
20 februari 2021
27 maart 2021
1 mei 2021
29 mei 2021
26 juni 2021

30
34
38
43
47
50

31 juli 2021
28 augustus 2021
25 september 2021
30 oktober 2021
27 november 2021
18 december 2021

Kijk voor meer informatie over de afvalinzameling op de website van Cyclus:
www.cyclusnv.nl (vul uw postcode in).
Tips
•

Let erop dat u het oud papier op tijd buiten zet. Het ophalen start vanaf 7:30 uur.

•

Oud papier kunt u op dezelfde plek aanbieden als het andere afval (restafval, PMD, gft afval).

•

Oud papier moet los worden aangeboden; in een doos of gebundeld.
U kunt oud papier dus niet aanbieden in een oude container of grijze vuilniszak.

•

Zorg ervoor dat het papier niet vervuild is met ander afval (zoals plastic zakken), anders wordt het
niet meegenomen.

•

Het inzamelen van oud papier geldt voor u als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem en
niet voor bedrijven/bedrijfsafval.
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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 2021!
Kersteditie 2020 is een uitgave van Koninklijke Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”
Oplage 800 exemplaren, verspreidingsgebied: Hoogmade
Mede mogelijk gemaakt door onze vele sponsoren: ontzettend bedankt voor jullie steun!
©2020, commissie ‘Kersteditie DHH’

Volgend jaar ook adverteren?

info@deheerlijkheidhoogmade.nl

