Uitgegeven door de Koninklijke muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade

Voorwoord
Beste lezer,
Als vereniging blikken we terug op een mooi herfstconcert afgelopen 6 november. Wellicht dat
je erbij was?! Na bijna 2 jaar konden we weer van ons laten horen in Cultureel Centrum De
Schuur. Zowel slagwerkgroep, leerlingen als het orkest hadden zich van hun beste kant laten
zien en horen. En met een volle zaal was de beleving als vanouds. Fijn om te merken dat ‘de
muziek’ nog steeds leeft in en om Hoogmade.
Een concert is voor de meeste van onze muzikanten een speciaal moment, waaraan flink wat
gezamenlijke repetities in Drieluik en oefenmomenten thuis aan vooraf gaan. Vergelijk het met
afrijden voor een rijbewijs of een groot toernooi voor sporters. Op het podium in de Schuur
komt de voorbereiding samen. De muzikanten zorgen er samen met de dirigent of instructeur
voor een ‘harmonieus’ geheel. Het orkest had dit herfstconcert een optreden voorbereid met
zang, verzorgd door Mark Pathuis en Conny van Egmond. Een extra uitdaging voor alle
partijen. Maar een traktatie voor het publiek als de samenwerking slaagt. En dat deed het,
want we hebben heel wat complimenten mogen ontvangen!
Nu was dit herfstconcert niet het eerste concert dit jaar, na de zomervakantie konden we weer
regelmatig van ons laten horen in Hoogmade. Een optreden eind september tijdens de
braderie in onze ‘dakloze’ kerk was het eerste mini-concert van het orkest van DHH sinds
tijden. Een unieke kans en bijzondere ervaring. En, mede door het mooie weer, was aan publiek
en kopers geen gebrek. Hetzelfde mooie weer troffen we ook halverwege oktober tijdens de
Leiden Marathon, toen zowel slagwerkgroep als orkest optraden aan het Noordeinde.
Dat smaakt naar meer... Onze voorbereidingen voor het voorjaarsconcert op 2 april 2022 zijn
gestart. Noteer deze datum dus alvast in de agenda.
Lijkt het je ook wat om muziek bij ons te maken? Bijvoorbeeld bij de slagwerkgroep?
Meld je gerust en wie weet sta je over niet al te lange tijd met ons op het podium. Ervaring is
geen vereiste, gevoel voor ritme is uiteraard wel een pré. We hebben een eigen
opleidingsprogramma voor slagwerk en blaasinstrumenten. We merkten de afgelopen jaren
ook bij volwassenen een toegenomen interesse om een instrument te leren spelen, zoals
bijvoorbeeld Bert (zie pagina 23). Maar ook als je in het verleden wel eens een instrument hebt
bespeeld en dit weer kriebelt, nodigen we je uit eens te komen kijken tijdens onze
repetitieavond op dinsdag (orkest) of donderdag (slagwerk). Neem gerust contact op via het
formulier op onze website of stuur een berichtje naar info@deheerlijkheidhoogmade.nl
Namens bestuur en leden wens ik iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2022!

Glenn van Rijn
Voorzitter Koninklijke Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”
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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

Een muzikale brugwachter
Herinneringen aan mijn collega baritonblazer Rinus Wolvers.

Oefenen.
Zoals alles wat hij aanpakte, deed hij ook als
brugwachter zijn werk met alle inzet, die hij op kon
brengen. “Als je wat doet, doe het dan goed” was
zijn lijfspreuk. Zo ook het bedienen van de
Doesbrug. Iedere inwoner van Hoogmade weet dat
dit een geduldig werkje kan zijn. Er zijn dagen dat er
weinig of geen scheepvaart is en dan zit je daar een
beetje te niksen in het brugwachtershuisje. Hier had
Rinus al snel een goede oplossing voor gevonden.
Hij nam zijn instrument, een bariton, mee naar zijn
werk en nam daar de hele dag door alle moeilijke
stukjes muziek onderhanden. Dit tot grote vreugde
van de toenmalige dirigent, die hem als een groot
muzikant beschouwde. Toen hij dat doorkreeg,
werd hij helemaal fanatiek.
Op zekere dag toen hij al een uur lang hetzelfde
regeltje zat te blazen, werd er op de deur geklopt.
“Het is heel mooi wat u daar speelt, maar zou u
misschien even tussendoor de brug willen
ophalen?” Er lagen inmiddels vier boten te wachten,
waarvan de opvarenden spontaan klapten, toen de
brug eindelijk openging. Er werd die dag gul
gegeven in het, toen nog, aangeboden
fooienklompje.
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J.J.M SEMP
Metsel, stukadoor en tegelwerk
Tel: 071-501-2665
Rijpwetering

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig nieuwjaar

Een muzikale brugwachter
Topless.
Een ander gedenkwaardig moment uit die tijd vond plaats in de fijne periode, dat veel
vrouwelijk schoon topless op het strand of in de boot te bewonderen was. Zo ook de vrouw
die niks in het klompje stopte. "Om 4 uur vanmiddag komen we terug en dan betaal ik wel".
Rinus was de rest van de dag zoet met het mobiliseren van de jeugd in ons dorp. Met zijn
handen gaf hij, enigszins overdreven, de borstomvang van de om 4 uur verwachte
verschijning aan. Deze actie werd een groot succes. Op de afgesproken tijd stond er een
enorme schare jeugd aan weerszijde van de brug. Met een grote grijns op zijn gezicht opende
Rinus de brug waar de topless dame al wuivend naar de jeugd, al was zij hare koninklijke
hoogheid, doorheen voer. De meute stampte, schreeuwde en juichte als bij een doelpunt van
M.M.O.1 of als een bende supporters bij een wedstrijd van N.E.C.

Een paard in de gang.
Ooit is er eens een carnavalsfeest in de kantine van M.M.O. gehouden. De stemming zat er
vanaf het begin goed in, mede door het optreden van onze boerenblaaskapel De
Boergondiërs. Enthousiaste muzikanten, die nog nooit iets uit hun hoofd hadden kunnen
spelen, deden dat nu wel. Het klonk nog aardig, vonden ze zelf. We waren niet van het
denkbeeldige podium af te slaan.
Het was dan ook al een uur of drie, toen Rinus, Harry Zwetsloot en ik, Henk Brunt, in het
Europaplantsoen arriveerden. Rinus had nog één verzoek. "Jongens nog één keer Er staat een
paard in de gang?" vroeg hij, terwijl hij de deur opende. Het werd een doorslaand succes.
Moeder Els en de kinderen stormden van de trap af en in het hele plantsoen ging het licht
aan. Els vroeg of we nog wel verstand hadden, terwijl de kinderen "bis, bis" riepen. Hoeveel
keer we het herhaald hebben, weet ik niet meer.
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Een muzikale brugwachter
Brand.
Er werden in die tijd behoorlijk moeilijke nummers gespeeld. De baritongroep moest echt op
zijn tenen lopen om het niveau te halen, dat de dirigent vroeg. Besloten werd dan ook om met
de groep bij Rinus in de garage te gaan oefenen. Voor de warmte had hij een petroleumkacheltje gevonden, dat meer stank dan warmte gaf. Maar goed, het was meer dan niets.
Het grootste probleem was eigenlijk de
verlichting. Rinus werd de uitvluchten van "ik
kon het niet goed zien" zat en had op de sloop
een mooie vierkante bak met tl-lampen
gevonden en die hoogstpersoonlijk aangesloten.
Toen ik na een poosje vroeg of het wel goed
ging, werd hij chagrijnig en snauwde dat ik niet
moest zeiken.
Ik keek vertwijfeld naar de rook, die steeds
dikker werd. Na nog meer snauwen, werden er
tenslotte emmers met water gehaald en de lamp
gedemonteerd. Er werd die avond nog veel
gelachen en geen noot meer geblazen. De
dirigent vertelde ons de dinsdagmiddag daarop,
dat hij goed kon horen, dat we flink geoefend
hadden. Zo zie je maar weer.

Van links naar recht: Henk Brunt, Theo Borst, Rinus Wolvers

Henk Brunt
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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 maandag t/m zaterdag, van 09:00 tot 17:00 uur.

Kaasboerderij van Leeuwen
Doespolderkade 1, Hoogmade

Terugblik slagwerkgroep
Terugkijkend op het afgelopen jaar is het een jaar geweest met diepte- en hoogtepunten. De
eerste 5 maanden van dit jaar konden en mochten wij, met elkaar, geen muziek maken. De
lockdown was hier de oorzaak van. Dit was een hele rare gewaarwording om als je graag met
z’n allen muziek maakt in groepsverband, dit niet kon en mocht. De motivatie om dan thuis
toch te oefenen loopt dan achteruit. Om elkaar niet helemaal uit het oog te verliezen, hebben
wij twee keer een Zoom-meeting georganiseerd. Om iedereen dan weer even gesproken te
hebben, wat heel erg leuk was.
Uiteindelijk was onze eerste repetitie op 2 juni: dit was een buitenrepetitie. Het was wel weer
vreemd om samen na zo’n lange tijd weer muziek te maken. De volgende repetities waren,
met de toen geldende coronaregels, weer binnen. Dit is zonder problemen verlopen. Na 8
weken (we zijn een week langer doorgegaan) was het alweer zomervakantie.
Na de zomervakantie zijn we weer met frisse moed begonnen en zijn we gaan repeteren voor
het najaarsconcert, al was het niet duidelijk of dat doorgang kon vinden. Er stonden wel
andere leuke dingen op het programma. Ten eerste onze ledendag op 25 september. Het was
een zon overgoten dag. Voor ons begon het ’s middags om 3 uur. Er was een “Wie is de mol”
spel in elkaar gezet. Deze is door iedereen met plezier gedaan. De dag werd afgesloten met
een drankje en eten van Snackkar Marie. Een hele leuke dag, wat iedereen wel even kon
gebruiken.
Op zondag 10 oktober, alweer een hele mooie dag met zon, werd de Leiden Marathon
gehouden. Samen met de Harmonie hebben we, om beurten, de lopers muzikaal
ondersteund. Gezien de reacties werd het erg gewaardeerd.
Op zaterdag 30 oktober hebben verschillende leden van de slagwerkgroep meegewerkt aan
de serenade voor onze aftredende burgemeester. Helaas was het weer hier ons niet zo goed
gezind. Het werd wel door de burgemeester zeer op prijs gesteld.
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Medewerkers en directie van Verbij wensen u fijne feestdagen!

Uw partner in bouw en restauratie
www.verbij.nl

Terugblik slagwerkgroep
Ondanks de verscherpte coronaregels van 5 november, kon ons concert op 6 november
gelukkig wel doorgaan. Er zijn heel veel mensen naar ons komen luisteren. We hebben een
goed concert neergezet, met opbouw in de nummers: steeds een beetje moeilijker. Onze 3
instromers hebben hun uiterste best gedaan en dat was goed te horen.
Helaas hebben wij na het concert ook afscheid moeten nemen van Corine van der Meer. Na 40
jaar lid te zijn geweest, is het voor haar nu tijd voor wat anders. Wij vinden dit natuurlijk erg
jammer, maar begrijpen het wel.

Slagwerkgroep tijdens het 6 november concert

Wij hebben dus plaats voor nieuwe muzikanten. Wil je graag muziek maken in een groep en
wil je graag een keer komen kijken/meedoen? Dan ben je van harte welkom op onze repetitieavond. Dit is in het Drieluik op donderdag van 19.30 tot 22.00 uur. Denk niet “ik ben al te oud”
want iedere leeftijd kan instromen. Onze groep is hier een goed voorbeeld van.
We hopen dat 2022 een beter jaar gaat worden en dat we gewoon met z’n allen muziek
kunnen blijven maken.
Tineke van Leijden
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Schoonheidssalon
Tineke
Telefoon: 06 - 130 37920
Email:
schoonheidssalontineke@gmail.com
Adres:
Vissersweg 6 2355AL Hoogmade
www.schoonheidssalontineke.com

Sint en Kerst vroeger bij ons thuis
Mijn verhaal speelt zich af, toen ik nog een klein meisje was van ongeveer een jaar of 7 à 8. Ik
kom uit een gezin van 12 kinderen, waarvan ik het achtste kind ben. Dus ik heb er zeven boven
mij en nog vier van die snuiters onder mij. Mijn ouders hadden de kinderschaar aardig
verdeeld: 6 jongens en 6 meisjes. Een hele rits met verschillende leeftijden dus.
De zomer was nog maar net voorbij, of mijn moeder hield alle reclamefolders en blaadjes die
binnenkwamen goed in de gaten, want ze was al met sinterklaas bezig. De spaarpot was
beperkt en elk dubbeltje werd eerst omgekeerd alvorens het uit te geven. Zo spaarde zij alle
cadeaus voor de kinderschaar bijeen en verstopte het allemaal in de kasten op de
slaapkamers: te beginnen op de slaapkamer van mijn ouders zelf.
Wij kinders hebben heel wat afgezongen voor de kachel met schoorsteen. ‘s Avonds je schoen zetten met een tekening erin en dan
maar hopen dat je schoen er de andere ochtend nog stond. Die
was dan vaak gevuld met kruidnoten of zo’n marsepeinen kikker
of muis. Die kruidnoten werden allemaal geteld, want stel dat
er iemand er één of twee meer had, dat kon natuurlijk niet!
Dat werd dan wel even gemeld bij die zwarte Piet.
Pakjesavond werd bij ons als volgt gevierd. ‘s Middags, als we op
school zaten en de jongste kinders hun middagslaapje deden, had
mijn vader de cadeaus al in jute zakken gedaan en bij de buurman gebracht. Die kwam in de avond klokslag 7 uur de zakken op
de stoep plaatsen om vervolgens aan te bellen en een rondje om
ons huis te rennen om op de ramen te bonken. Hij moest ook
weer heel snel verdwijnen, want er waren een paar van die
broers van mij, die de Piet wel eens wilden zien. Het is altijd
eigenlijk wel lang een geheim gebleven, hoe dat nou toch kon. Ze
vonden hem nooit, want wij hadden dan ook een razendsnelle buurman.
De Heerlijkheid Hoogmade Kersteditie 2021
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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

Sint en Kerst vroeger bij ons thuis
De andere morgen als we beneden kwamen, lag de hele tafel bezaaid met cadeautjes, netjes
in stapeltjes met je naam erop. Die cadeautjes bestonden meestal uit sokken, pyjama’s,
leesboeken of multomapblaadjes en stiften. Steevast zat er altijd een chocolade letter
(allemaal dezelfde) bij en een suikerbeest. Zo werd bij ons vroeger Sinterklaas gevierd.
December was altijd een drukke tijd voor mijn ouders: niet alleen
vanwege sinterklaas of één van de verjaardagen van de
kinderen, maar ook de kerst naderde altijd weer vrij gauw. De
eerste jaren hadden wij alleen een kerststal: een
behoorlijke grote, die mijn opa zelf had gebouwd. Er zat
een prachtige tekening in de achterkant van de stal, dat
het geheel wat opfleurde. In de stal stond de kerstgroep: een bont gezelschap, want naar mate de
jaren verstreken, sneuvelde er wel eens één. Eén
van de herders of Jozef had het zwaar te verduren
gehad, doordat kleine kinderhandjes de stal nog
al eens verbouwden. Zelfs kindje Jezus heeft een
jaar in zijn kribbe gelegen met een aan elkaar geplakt
Velpon1 lijfje. Voor de stal stonden 14 kandelaartjes met een
kaarsje erin. Na de kerst toog mijn moeder dan altijd naar Leiden om de kerstgroep weer wat
aan te vullen met nieuwe schaapjes, beeldjes en ook het kindje werd vervangen.
Het was altijd gezellig bij ons met de kerst. Vooraf werd er druk gepoetst in huis, want alles
moest schoon. In de keuken werden voorbereidingen gedaan voor het kerstontbijt en diner.
Op kerstavond gingen mijn oudste zussen altijd naar de nachtmis in de kerk, want hun
opdracht was altijd op kerstochtend de ontbijttafel te dekken.
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1 Velpon is een lijmsoort
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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 2022!

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

Sint en Kerst vroeger bij ons thuis
Als de rest van het gezin dan ‘s ochtends uit de kerk kwam, dan waren de gordijnen in de
huiskamer nog dicht, de tafel prachtig gedekt met het servies dat alleen op hoogtijdagen uit
de kast kwam en bij ieder bord stond een kaarsje. De kaarsjes werden aangestoken en het
licht ging uit. Het leek dan net of alles nog lekkerder smaakte.
Verder vermaakten we ons tijdens de dag met spelletjes en ook met een bezoekje aan opa en
oma. Daar gingen we dan lopend heen, want dan waren we lekker zoet. Het kerstdiner
bestond meestal uit een heerlijke groentesoep met balletjes en het hoofdgerecht uit vers
gebraden kippen (ja, met 14 monden heb je niet genoeg aan een kippetje). Deze bevonden
zich dan ook bij ons in de vriezer. We wisten waar ze vandaan kwamen en wat ze te eten
hadden gekregen. Ook waren er genoeg groente en aardappelen. Als toetje kookte mijn
moeder altijd een extra grote pudding met zelfgemaakte bessensaus: dat was smullen met z’n
allen.
Ook met het diner brandden altijd de kaarsjes op tafel bij ieder bord één. Na het eten werd er
altijd met een gebed afgesloten en daarna mocht je altijd je kaarsje uitblazen. Dit was bij ons
altijd een hele happening, want je wilde altijd zolang mogelijk je eigen kaarsje aanlaten. En als
dan het amen had geklonken uit al die kinderkeeltjes (zeer kort en krachtig), was het altijd een
sport om het kaarsje van je broertje of zusje zo snel mogelijk uit te blazen
en je eigen kaarsje te beschermen. Nou, dat zie je al voor je zeker! Een
hoop heibel vooral bij de jongste telgen. Hun kaarsje werd dan nog een
keertje aangestoken en mochten ze nog een keertje blazen. Zulke sint
en kerstfeesten bij ons thuis zal ik nooit vergeten.
Ik wens U allemaal Fijne dagen toe.
Trudy de Jong
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Interview met spelend lid Bert
Bert en ik ontmoetten elkaar in de Heemtuin in Leiderdorp om een frisse neus te halen. Sinds
kort is hij lid van DHH. Sinds juli 2021 is hij vervroegd met pensioen gegaan na werkzaam te
zijn geweest bij de politie. Een sportieve man die getrouwd is met Martie en samen met haar
twee dochters heeft. Inmiddels hebben zij samen nu ook drie kleinzonen van 6, 4 en een half
jaar oud. Nu hij met pensioen is, betekent dat niet dat hij stilzit. Hij fietst een rondje, brengt
een bezoek aan de sportschool, klust hier en daar wat en past op de kleinkinderen.
Ik wil alles van deze debutant weten en toen ik vroeg of ik hem mocht interviewen, zei hij
volmondig ‘ja!’.
Bert begint zijn verhaal met dat hij als 12-jarige
startte met trommelen bij de plaatselijke
drumband genaamd ‘De Bazuin’ in De Meern.
“Naast het bespelen van zowel een trommel als
de pauk, ben ik inval-concerttamboer geweest bij
de harmonie als er op straat gelopen werd. En ik
ben zelfs een tijdje tambour-maître geweest bij
de muziekvereniging. Op 17-jarige leeftijd sloot
ik mij aan bij de Koninklijke Marechaussee
(KMAR), waar ik anderhalf jaar deel heb
uitgemaakt van het tamboer- en
trompetterkorps. In die tijd mocht je alleen
meedoen als je de opleiding volgde.”
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Wenst ieder een bijzonder voorspoedig 2022

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

Interview met spelend lid Bert
Hij vertelt dat hij het jammer vindt dat het
orkest van de KMAR een beroepsorkest is
geworden. Ieder onderdeel had in de tijd
van de dienstplicht een eigen (amateur)
orkest die van redelijk niveau waren, waar
defensie nu alleen nog maar beroepsorkesten heeft.
We hebben een stukje gelopen en besluiten
naar de Brasserie Park te gaan voor een
kopje koffie met een appelpuntje met
slagroom. “En een glaasje water, alsjeblieft”
zegt Bert, “van al dat praten krijg je toch een
beetje dorst.”
Als alles op tafel staat, begint hij weer te
vertellen. “Na zes jaar bij de Koninklijke
Marechaussee te hebben gewerkt, ben ik
overgestapt naar de rijkspolitie, wat later
samengevoegd is tot de nationale politie.
Door mijn gezin en mijn onregelmatige
diensten heb ik heel lang niets meer met
muziek gedaan tot ik in 2014 via een collega
in aanraking kwam met de ‘Band of Liberation’ in Leiden.” Hetgeen wat Bert aansprak was dat
dit orkest voor een groot deel uit ex-dienstplichtigen bestond en in 2000 is samengesteld voor
een eenmalig optreden ten behoeve van de bevrijdingsfeesten. Ze bleven bij elkaar komen,
ondanks dat het eigenlijk geen vereniging is.
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Gezellige
Feestdagen
mooie concerten
spannende
sportwedstrijden,
lekkere
versnaperingen

Interview met spelend lid Bert
De optredens en concerten die zij gaven, waren vooral
in relatie tot herdenkingen en bevrijdingsfeesten in het
kader van de 1e en 2e wereldoorlog. “Zo zijn we, voor
COVID-19 begon, een aantal jaren achter elkaar naar
de D-day herdenkingen in Normandië geweest. Daar
gaven we onder andere optredens in de Kathedraal
van Bayeux en de herdenking in Arromanches. De
laatste jaren zijn er wat meer taptoe-optredens
bijgekomen, mede om de andere optredens te kunnen
bekostigen.”
We bestellen nog een kopje koffie en ik vraag me af
hoe Bert na deze slagwerkcarrière terecht is gekomen
bij de bariton. “Ik heb vanaf mijn jeugd altijd al een
blaasinstrument willen bespelen.” zegt hij. “Toen mijn
dochters op blokfluitles gingen, probeerde ik mee te
komen, maar ik moest al snel afhaken. Dat noten
lezen…pff!
Ergens begin 2019 kwam Martie, mijn vrouw, een
klarinettiste van DHH tegen: Alice van der Meer. Haar
dochter en mijn dochter gingen gelijk op school en op
de reddingsbrigade. De muziekvereniging DHH kwam
ter sprake en Martie vertelde haar dat ik ervan
droomde om ook een blaasinstrument te bespelen.
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06 3832 4456

Interview met spelend lid Bert
‘Nou’, zei Alice, ‘laat hem maar een keer komen kijken. Iedereen tussen de 8 en 88 is welkom.’
Dat heb ik gedaan en werd meteen gegrepen door het enthousiasme van de mensen van
DHH. Toen ik mijn twijfels uitsprak, waren daar de geruststellende woorden van trompettiste
Anneke Hoogenboom: ‘Het valt best mee. Stap voor stap. Je kan het gewoon proberen met
een aantal proeflessen en je kan altijd weer stoppen.’
Zodoende ben ik eind maart 2019 begonnen met lessen bij Wim van Klink en sinds september
doe ik mee met het orkest. Ik moet er best veel voor doen, maar ik vind het onwijs leuk en heb
ook erg genoten van mijn eerste optreden bij het herfstconcert.” zegt Bert met een glimlach.
We pakken nog een klein stukje van het park mee en lopen richting de plek waar we zijn
begonnen met onze wandeling. Ik vraag me af waarom Bert voor de bariton heeft gekozen en
niet voor een trombone, hoorn of trompet. “Ik kon kiezen: klarinet, trombone of bariton. Dat
waren de instrumenten, die op dat moment ter beschikking waren. De
keuze was uiteindelijk niet moeilijk. Ik vind de klank van de bariton erg
mooi en toen ik mij ging verdiepen in het instrument, bleek de bariton
eigenlijk euphonium te heten. Als ik dat aan anderen vertel, maakt dat
meteen indruk. Het klinkt veel chiquer dan bariton of tenor tuba.” zegt hij
met een lach.
We zijn weer bij het startpunt en nemen afscheid. Als ik thuis ben, denk ik
terug aan de gezellige middag, die ik met Bert heb gehad. Ik ben veel over
hem te weten gekomen en hoop dat hij nog lang de euphonium wil blijven
spelen bij DHH. Dat klinkt toch chiquer…
Muzikale groet,
Zoë van der Meer
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De os en de ezel
Twee ‘anonieme hoofdrolspelers’ in het kerststalletje, altijd al verdrongen naar de
achtergrond, maar om ze figurant te noemen, zou niet eerlijk zijn. Al zoveel jaren van de partij,
maar nooit op hun waarde beoordeeld en vaak als kansloos naar de achtergrond verwezen.
Tijd om ze eens nader te belichten.

De ezel
Volgens insiders is een ezel een vrij eigenwijs stuk vreten,
ook wel koppig genoemd. Een vrij frequent voorkomende
eigenschap, welke ook onder de mensheid rondwaart.
De meest bekende ezel is natuurlijk onze kerstezel, naar mijn
weten altijd naamloos geweest.
Een ezel met wèl ’n naam, was ‘Nononono’. Niet te
verwarren met de medicijnen slikkende doelman van 020.
Nee, deze ‘Nononono’ was het energie-neutrale ezeltje welke
gespannen was voor de circuswoonwagen van Pipo de
Clown. Maar dit is iets wat alleen de alleroudste tv-kijkers
onder ons kunnen beamen. Sjokkend van optreden naar
optreden, op naar de volgende circuslocatie van ‘de dikke
deur’, zoals Pipo zijn directeur noemde. Nee, de lezers van
dit wetenschappelijke feit dienen wel minimaal de 55 jaar
gepasseerd te zijn om hierover mee te kunnen praten!
Vandaag de dag wordt de nog steeds jaarlijks APK-gekeurde Pipowagen ingezet als een
vakantieparadijs op de Veluwe. Veelal bevolkt door stadse mensen, die ook wel eens een
eikenprocessierups van dichtbij willen zien en ook logischerwijs hun balkonnetje op vierhoog
achter spuugzat zijn in de Schilderswijk. Tot zover de eigenwijze ezel.
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Aannemersbedrijf van Leijden BV wenst iedereen
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022

De os en de ezel
De os
Lang voordat de os in de kerststal terecht kwam,
was hem een geheel ander leven toebedacht dan
jarenlang hopeloos onnuttig boven het
kerstkribbetje te staan kwijlen.
Dan had je vroeger moeten komen! Ooit, lang
voordat hij ontkloot werd, was hij de held van
menige roedel koeien. Knap en sterk als hij was
met een libido, waar een paard de hik van krijgt
en waar Mick Jagger in zijn 60-jarige Stones
bestaan bleek bij wegtrok. Vele nakomelingen
met hetzelfde DNA als onze kerstos zullen het
weidse polderlandschap sieren!
Totdat… de toen nog stier het meer dan zat was
en verlangde naar wat rust en stabiliteit in zijn
imposante liefdesleven. Van de ene op de andere
dag besloot hij in ‘transitie’ te gaan. Een
tegenwoordig veelvuldig voorkomende,
populaire onderneming naar ’t schijnt… Vanaf nu
was stier een os geworden.
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SPORTVERENIGING
M.M.O.
75 jaar Met Moeite Opgericht!
Wenst u prettige kerstdagen
en een gezond en sportief 2022

De os en de ezel
Tijdens mijn wandelingen had ik het beest al vaker gespot. Meestal staand en meewarig
kijkend naar de enkele voorbijganger langs de Ruigekade. Soms ook liggend, omdat zijn
knieën door de jarenlange overbelasting in zijn nog actieve leven als stier hevig ten prooi
waren gevallen aan artrose…
De dagelijkse parade van melkkoeien naar hun melklokaal deed hem soms wat nostalgisch
terugdenken aan zijn jeugdjaren, maar zo lekker luieren en alleen maar kijken naar die
meiden, was nu wel voldoende. Het leven van os was zo slecht nog niet, al moest hij in de
laatste maanden van het jaar wel voorzichtig op de boerinnenkalender kijken of de kerst al in
aantocht was. Dat zijn namelijk zijn hoogtijdagen van het jaar! Dan wordt hij op transport
gezet samen met het ezeltje van de boer, 12 bunder verder, en gaat het richting kerststal
ergens in de provincie, ten einde te figureren.
Groot was de schrik toen ik onlangs tijdens mijn
poldertocht een lege plek ontwaarde waar
normaal het domein van de os gelegerd was.
Volgens welingelichte bronnen zou het beest op
verantwoorde, diervriendelijke wijze naar de
eeuwige jachtvelden zijn verwezen, ten einde in
zijn derde leven tot ossenworst te worden
gereduceerd. Een lekkernij voor op de toast of
bij de kerstborrel!
Een smakelijke Kerstmaaltijd toegewenst!
Jos van der Wereld
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Fijne feestdagen toegewenst!

Kerst 2021
Muziek hoort bij ons leven, zingen…meezingen! Het geeft ons fijne momenten, herinneringen.
Liedjes uit onze jeugd, liedjes over feestdagen als Sinterklaas, Pasen of Kerstmis, één waar je
misschien je partner op hebt ontmoet (een eerste keer samen dansen) of een lied wat je hebt
uitgezocht voor een uitvaart van een geliefde. Muziek is emotie en hoort bij ons.

Ik houd van vele soorten: van soul-muziek, rockmuziek, the blues, maar ook van klassieke
opera of operette. En niet te vergeten de muziek, die op andere wijze onder de aandacht
komt, zoals van De Heerlijkheid Hoogmade. Een muziekvereniging, die leeft, bruist en het hart
is van Hoogmade. Die bij elk moment dat van waarde is, haar muziek brengt en bijdraagt aan
het maken van herinneringen.
En dan, aan het eind van elk jaar, komen de feestdagen, onze huizen weer binnen. Kerstmis
begint voor mij met muziek op de radio, het moment dat “Driving home for Christmas” van
Chris Rea weer wordt gedraaid, ver voordat de boom wordt opgetuigd.
Voor mij is kerstmis “The most wonderful time of the year”. De boom, de lichtjes, samen zijn
met mijn gezin, mooi aangekleed, zingen, dansen, lachen, spelletjes, goede gesprekken, een
feestelijk gedekte tafel, lekker eten… met elkaar genieten van het moment, nieuwe
herinneringen maken.
Wat voor kerst zal het dit jaar mogen worden? Kunnen we het feest weer met elkaar vieren,
met z’n allen thuis of in een restaurant? Of moeten we toch weer, net als in december 2020
kiezen voor een aangepaste kerstviering? Kan er in Hoogmade weer een kerstconcert
plaatsvinden of met elkaar naar de nachtmis? Ik hoop van wel… In ieder geval zoeken we
elkaar, in welke vorm dan ook, weer op.
Ik wens iedereen een fijne kerst, maak mooie
herinneringen met elkaar!
Hartelijke groet

Petra van der Wereld-Verkerk (Wethouder)
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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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Borrelpraat, verjaardagverhalen
en andere wijsheden of flauwekul.


Na de atoombommen op Nagasaki en
Hiroshima bleek al snel dat weinig mensen
dit hadden overleefd. Wetenschappelijk
onderzoek toonde later aan dat deze
"overlevers" de grootste zuiplappen waren.
De moraal van deze borrelpraat: "Laten we
er nog maar eentje nemen. Proost!"



Een drager van een uitvaartonderneming

zei na afloop van de begrafenis van een
bekende drankinnemer. “Hij klotste nog in
de kist”.


Bij de collega’s van Liefde voor Harmonie roepen ze het al jaren: "Met drank meer
klank!" Onze dirigent weet dat blijkbaar nog niet. Echter… zowel orkest als
slagwerkgroep van D.H.H. klinken heel goed, hoe kan dat? Wie het weet mag het zeggen.



Een klager aan de bar zei tegen de barman dat hij zijn jonge jenever in de koelkast moest
zetten. Hij vond het veel te lauw terwijl het ijs- en ijskoud hoorde te zijn. "Je moet je glas
niet zo lang vasthouden", kreeg hij als antwoord.
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Wij wensen u
een gezellige kerst
en een

voorspoedig nieuwjaar

Esso Hoekstra
Schoonhovenseweg 2
2808 PD Gouda

Borrelpraat, verjaardagverhalen
en andere wijsheden of flauwekul.


Uit overlevering heb ik gehoord, dat Gerrit Kraan onze sterkste dorpsgenoot is geweest.
Hij tilde in zijn eentje een roeiboot uit het water en sjouwde hem (ook alleen) over
honderd meter naar zijn woning (de Blauwpolder molen, red.).



Omdat veel mensen zich niet laten vaccineren, komt
er steeds meer coronavirus via de urine in het
oppervlaktewater. Mede daardoor dragen ook de
vissen mondkapjes. Ze bijten dit jaar dan ook
vreselijk slecht. (bron h.s.v. De Eindsprint)



Zij, die de bril der argwaan dragen, horen zelfs in
zuurkool de rupsen knagen.



Een spijker van een cent is sterker dan een jonge vent.



Timmerlui of metsel traag. Een elektricien werkt ook niet graag. Maar een loodgieter dat
is pas een luie sodemieter.



Als de spijkers in je broekzak beginnen te roesten, dan gaat het niet goed met je.

Henk Brunt
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Camping ‘De Freek’
wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Samen houden we vol!

We hebben weer een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar met hoop en vrees, met positief
nieuws over beloftevolle vaccins en slecht nieuws over de ene golf na de andere tegenslag. Op
het moment van het schrijven van deze tekst lopen de besmettingen weer op en de
ziekenhuizen opnieuw vol. Corona of Covid-19 heeft de samenleving nog steeds in de greep.
Wereldwijd, in Nederland en ook in de dorpsgemeenschap van Hoogmade.

In het begin van 2021 was de hoop gevestigd dat we de pandemie met verschillende vaccins
zouden bedwingen, het liefst uitbannen. De grote meerderheid van de bevolking werd in de
loop van het jaar gevaccineerd. Selfies met “Ja, die zit erin” werden wijd en zijd verspreid. Dat
gaf hoop en ruimte tot meer dingen weer kunnen doen. Stapsgewijs kon het
verenigingsleven, met de nodige beperkingen, weer worden opgepakt. De muzikanten van
‘De Heerlijkheid Hoogmade’ gingen weer fluiten en spelen. Voorzichtig eerst buiten, later

binnen en met de nodige ventilatie. De biljarters van de Hoogmadese Biljart Club ‘Dun Kijken’
lieten de ballen weer rollen. De bijeenkomsten van de STIWO, de soosmiddagen voor de
senioren en de kaartavonden van het 110-jarige Wilhelmina-comité werden na de zomer
hervat. De yoga-matjes werden weer uitgerold in Drieluik: ze hielpen om te ontspannen in
deze onzekere tijden. De leerlingen van ‘ter Does’ konden na de vakantie lekker weer
gymmen in ‘De Schuur’, zo ook de leden van DIO!
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Samen houden we vol!
De vaccins zijn geen absolute garantie tot bescherming. En een deel van de bevolking wil niet,
twijfelt of is principieel tegen vaccineren. Deze combinatie van feiten maken de toekomst voor
allen onzeker. En het is die gekmakende onzekerheid die maar blijft voortduren. We moeten
opnieuw nog meer opletten, beter de spelregels naleven en blijven hopen dat we de
ernstigste effecten van deze pandemie onder controle blijven houden. En dat valt niet mee.
We zijn het flink zat en moeten toch samen door. Terwijl we sterke behoeften hebben aan
nabijheid (een knuffel of warme arm om je heen), afstand blijven houden en waakzaamheid is
nog steeds geboden.
En naar ons gevoel duurt het al zo lang. We willen graag terug naar het vroegere ‘normaal’.

Naar vele verenigingsactiviteiten, naar de verbindende contacten, die zo kenmerkend zijn voor
het leven en welzijn in ons dorp. Die logische wens naar elkaar ontmoeten, in sport en spel, in
lol en vermaak, naar het oude vertrouwde. Ja, die wens, die hoop moeten we blijven
koesteren. Tegelijkertijd moeten we de feiten onder ogen zien: we zullen moeten leren leven
met Covid-19. Geen leuke gedachte, maar waarschijnlijk wel de werkelijkheid van nu en voor
de komende periode. Maar hou vol, steun elkaar en probeer positief te blijven. Samen zijn we

sterk. Ook voor het komende jaar geldt: ‘Samen houden we vol’.
Het bestuur van de Stichting CCH wenst u, juist ook in deze onzekere tijd, prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2022!
Ruud van Emmerik, Arie Hoogendoorn, Gert Kraaij, 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

Historische Vereniging
O.C. van Hemessen
Hoogmade en Woubrugge zijn al sinds 1855 samen en onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Eén van die verbindingen is de Historische Vereniging O.C. van Hemessen. Voor wie de
vereniging nog niet kent: wij houden ons vanaf 1979 actief bezig met de geschiedenis van
Hoogmade en Woubrugge. In de Jacobsladder, ons verenigingsblad dat viermaal per jaar
verschijnt, doen wij daar verslag van in de vorm van verhalen over vroeger, interessante
interviews met oudere dorpsbewoners en de verhalen achter de niet meer bestaande winkels
in beide dorpen.
Verder verzorgen wij de uitgave van allerlei publicaties en boeken. Zo verschenen een aantal
jaren geleden ‘De Piestpolder in Hoogmade’ en ‘van de Baan naar de Kom en het Plein’, beide
geschreven door Frans Witteman.
Enkele voorbeelden uit onze publicaties
In Jacobsladder nr. 3 van dit jaar was het verhaal te lezen van Jan Bouwmeester, die van 1934
tot 1954 in Woubrugge woonde, en deel uitmaakte van een bijzonder muzikaal gezin. Met
uitzondering van de periode 1944-1946. Toen werd Jan met zijn familie vanwege de oorlog
ingekwartierd in Hoogmade. Eenmaal in Woubrugge werden Jan, zijn vader en vijf broers lid
van de harmonie. “Daar hebben we het musiceren voor vele Woubruggenaren,
Hoogmadenaren en Veenders voortgezet”, vertelde Jan Bouwmeester. Gemeentesecretaris
Hein Hoogenboom heeft er overigens nog voor gezorgd dat Jan een studiebeurs kreeg voor
de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk.
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Van Alcmaerlaan 2
2355 BB Hoogmade

Tel : 071 5012640
06 53802731

Historische Vereniging
O.C. van Hemessen
Toen en nu
Een ander terugkerend onderwerp in de
Jacobsladder is de rubriek Toen en nu. Afwisselend
worden daarin foto’s uit Hoogmade en
Woubrugge getoond: de situatie van vroeger en
de huidige. In hetzelfde nummer 3 was Hoogmade
aan de beurt en plaatsten we een schilderij van
Plony Straathof-van der Geest en een foto van Pim
Laarmans van de boerderij aan de Van
Klaverweijdeweg 5.
Verhalen van een dorpsjongen
Wat ook steeds weer interessant is om te lezen zijn
de ‘Verhalen van een dorpsjongen’. Piet Boerman
hield in het begin van de twintigste eeuw bij wat er
allemaal in Hoogmade veranderde en dat deed hij
op een bijzonder prettige manier. Walther en Peter
Boerman vonden het de moeite waard om deze 44
verhalen te bundelen en te laten drukken.
Dit schreef Piet o.a. over brand in de Oude Ark: “Het hele dorp stond op stelten. De
dorpsstraat daverde van de klepperende klompen. Een ieder die er kennis van kreeg, holde
naar het gebouwtje waar de brandspuit gehuisvest was. Met zo’n twintig man voor de deur.
Muurvast op slot en niet open te trappen. Dan maar wachten tot de smid komt met de
sleutel.”
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Historische Vereniging
O.C. van Hemessen
De muziek
Helaas is er sinds 2002 in Woubrugge geen fanfarevereniging
meer, daar Fanfarecorps De Harmonie toen wegens een
tekort aan leden ophield te bestaan. Er was ook geen aanwas
meer, want het ontbrak Woubrugge aan jeugd, die wel
fanfaremuziek wilde leren spelen.
Hoogmade mag zich dus gelukkig prijzen, dat het hier wel
lukt om de harmonie in ere te houden! Dat is ook heel fijn
voor de muzikanten uit Woubrugge, die zich tot deze
muziekvorm voelen aangetrokken – momenteel zijn er 9
Woubruggenaren actief bij DHH.
Jacobsladder special
Graag wijzen wij alle Hoogmadenaren op onze Jacobsladder
(komt vier maal per jaar uit en dit jaar vijf keer). In een goede
samenwerking tussen de gemeente Kaag en Braassem, een

aantal inwoners van Hoogmade en uit Woubrugge brachten
wij dit jaar een mooi nummer uit, gewijd aan monumentale
panden en historische plaatsen en objecten in onze beide
dorpen. Mét een fietstocht van circa 22 km tussen Hoogmade en Woubrugge. Onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
Geïnteresseerd in de geschiedenis van Hoogmade en Woubrugge? Kijk ook eens op onze

websites: www.hemessen.nl en www.museumwoubrugge.nl
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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 2022!
Kersteditie 2021 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!
©2021, commissie ‘Kersteditie DHH’

Volgend jaar ook adverteren?

kerst@deheerlijkheidhoogmade.nl

