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NIEUWSBRIEF 3e/4e KWARTAAL 2022
Wat er allemaal speelt in ons mooie dorp Hoogmade?
Hopelijk was het voor iedereen een mooie zomer. Het is al bijna oktober en tijd om weer een nieuwsbrief
uit te brengen en iedereen op de hoogte te houden van de belangrijkste zaken!

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering komt er weer aan.
Eindelijk kunnen we het dit jaar weer fysiek organiseren.
Maar wat is nu eigenlijk een Algemene Ledenvergadering (ALV) en
waarom is dit nodig?
Een ALV is een bijeenkomst die we 1 keer per jaar organiseren en
waar alle leden (dus in ons geval alle inwoners uit Hoogmade) mogen
meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging (de dorpsraad).
Wij vinden jullie mening dus erg belangrijk.
Kom dit jaar op woensdag, 19 oktober 2022 om 20.00 uur naar de ALV!
De agenda vind je bij deze nieuwsbrief en de stukken zijn vooraf te lezen of opvraagbaar via
onze website www.dorpsraadhoogmade.nl

Gezocht: enthousiaste Hoogmadenaar!
Ben jij 18 jaar of ouder en inwoner van

De Algemene Ledenvergadering
Wanneer: 19 oktober 2022
Tijd: 20.00 uur

Hoogmade? Vertel je daarnaast ook geregeld met het
nodige enthousiasme over het dorp aan anderen en
weet je ook nog iets wat verbeterd mag worden?
Dan zoeken we jou!

(inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Aula basisschool Ter Does

We zoeken een betrokken dorpsgenoot die graag mee

Vooraf aanmelden is niet nodig

wil denken en praten over de leefbaarheid in het dorp.
Ben je bereid om dat met enige regelmaat te gaan doen
dan verwelkomen we je graag in ons bestuur.
Meld je aan bij één van de huidige bestuursleden of via
het formulier op de website
www.dorpsraadhoogmade.nl

Nieuwsbrief Dorpsraad Hoogmade Pagina 1 van 4

Dokterspost in Hoogmade
Gezondheidspastorie in Hoogmade. Huisarts- & fysio-afspraken gewoon in
het dorp. Wist u dat u voor afspraken en behandelingen met
Huisartsenpraktijk Florijn én met Fysiotherapie Goudeket – beiden
uit Leiderdorp – gewoon in de pastorie terecht kunt? Sinds eind
vorig jaar verhuurt onze parochie de vrije spreekkamer in de
pastorie aan deze twee enthousiaste zorgverleners. Wat dit voor u als
Hoogmadenaar betekent? Zorg in eigen dorp!
Ruimte voor nieuwe patiënten
En er is meer goed nieuws. Zowel de huisartsenpraktijk als de
fysiotherapeuten hebben aangegeven ruimte te hebben voor
nieuwe patiënten uit Hoogmade. Ook die nieuwe patiënten kunnen
dan voor hun zorgafspraken terecht in de pastorie. Hiervoor geldt
natuurlijk wel dat dit alleen op afspraak kan, de spreekkamer is een
dependance en dus niet altijd bezet.
Zorgsteunpunt Hoogmade
Ook de toekomstplannen voor de nieuw te bouwen kerk zijn groot
op dit gebied! Om de leefbaarheid van ons mooie dorp te kunnen behouden, streven we ernaar om de
begane grond van de pastorie straks in te richten met meerdere spreekkamers en een wachtkamer. Zo
kunnen we t.z.t. een eerstelijns zorgsteunpunt in Hoogmade creëren.
Voor nu geldt; het begin is er!
Meer weten?
Neem gerust contact op met:
- Huisartsenpraktijk Florijn
071-5891000 www.de-florijn.uwartsonline.nl
- Maatschap Goudeket Fysiotherapie en manuele therapie
071-5891345 www.fysiotherapiegoudeket.nl

Plantdag Tiny Forest
Het Tiny Forest komt er! We zijn blij dat er met een duidelijke meerderheid
door jullie is gestemd voor de locatie Vlietpark. Een Tiny Forest is een klein
dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Niet alleen
een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in
het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek. Samen met de kinderen van basisschool ter Does, de gemeente Kaag en Braassem, IVN
Natuureducatie en de dorpsraad wordt er een plantdag georganiseerd op 22 november 2022! Houd ons
social media in de gaten voor meer informatie over deze dag!
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Woningen Weidse Wetering opgeleverd!
De eerste sleutels zijn overhandigd aan de nieuwe bewoners van de
mooie woningen in de Weidse Wetering! De bouwhekken zijn weg en het
terrein is toegankelijk. Namens de dorpsraad bracht Karel Caron aan de
nieuwe inwoners van ons dorp de Welkom-in-Hoogmade-map. Wij
wensen natuurlijk alle nieuwe bewoners heel veel woonplezier. Op de
foto Roel Veenhuis voor zijn nieuwe woning met de map.

Herbouw O.L.V. Geboorte kerk gaat van start
Op 30 augustus 2022 is het startsein gegeven om te starten met de herbouw van
de kerk. Ter ere van de start is een Bidcoin uitgegeven aan alle leden van de
werkgroepen. Deze is gemaakt van het koper van de gevallen torenspits. De
Beheercommissie Parochiekern Hoogmade-Woubrugge (BCP) is voornemens
meer van deze bidcoins uit te geven, ook om sponsorgelden binnen te halen.

De planning
De aannemer is DEN HOED aannemers B.V uit Bergambacht.
De planning is dat begin oktober de bouwplaats wordt ingericht.
De kerk staat in de steigers midden november, waarna met het
herstel van muren wordt gestart. De verwachting is dat met de
bouwvakantie van 2023 het dak en de toren in oude glorie zijn hersteld. De oplevering van de gehele kerk
staat gepland voor april 2024. BCP is nog op zoek naar vrijwilligers om de kunstschatten uit de kerk zeker te
stellen.

Jaarkalender voor Hoogmade
Dankzij het verzoek van de werkgroep Familievieringen R.K. Kerk hebben we nu een jaarkalender voor
activiteiten in Hoogmade. Alle verenigingen, clubs, bonden, organisaties en andere
samenwerkingsvormen kunnen aan ons activiteiten doorgeven, die wij vervolgens in de jaarkalender zetten
op onze website! Handig om naar te kijken bij afzonderlijke activiteiten die nog gepland worden. Zo kunnen
we rekening houden met elkaar en zorgen voor spreiding. Er is een vergrote kans op meer aanwezigen én
op meer vrijwilligers voor het organiseren. Een mooi voorbeeld van samen staan we sterk.
De jaarkalender is al aardig gevuld en te vinden op onze website onder het kopje “Jaarkalender”.
Hier staat ook het formulier om activiteiten door te geven en te laten plaatsen.
Doet uw vereniging, club of organisatie ook mee?
Snel naar de jaarkalender?
Scan de QR code

Nieuwsbrief Dorpsraad Hoogmade Pagina 3 van 4

Dorpsraad Hoogmade

@dorpsraad_hoogmade

www.dorpsraadhoogmade.nl

Volg ons ook op Facebook en/of Instagram voor het laatste nieuws
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