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Raadspraat
Het kind
“Aan de buitenkant zie je toch 
niets.”; “ Het is een modeterm!”; 
“Ach joh, elk kind heeft wel eens 
wat.”
Bovenstaande uitspraken komen 
waarschijnlijk bekend voor bij 
ouders wiens kind bijv. autisme, 
adhd of een hechtingsstoornis 
heeft. Was het voor deze ouders 
maar zo makkelijk! Nee, het leven 
van de ouders van deze kinderen 
staat altijd in het teken van 
zorgen. Veel gezinnen voelen zich 
hierin misschien alleen. 
Laten we daarom omzien naar de 
gezinnen waarin dit voorkomt!
In ons dorp is inmiddels een 
behoorlijk aantal samengestelde 
gezinnen. Eén van de vele 
gezinsvormen is een pleeggezin. 
Soms voor korte duur, soms van 
langere duur. Ook dit is een vorm 
van zorgverlening die nodig is voor 
kinderen die in de knel zijn 
geraakt. Hoe kunnen wij als 
gemeente om deze gezinnen heen 
staan? Het begint met de 
bewustwording dat ze er zijn door 
contacten te leggen en met elkaar 
in gesprek te gaan over wat we 
voor elkaar kunnen betekenen en 
hoe we elkaar verder kunnen 
helpen. Op die manier voorkomen 
we onduidelijkheden en misver-
standen. Dit is in het voordeel van 
de zorg én vooral van het kind. 
Ieder kind is immers bijzonder. Het 
is goed als wij als gemeente ons 
steentje daaraan bijdragen.
Het CDA is een groot voorstander 
van de week van de pleegzorg. Een 
initiatief dat onderstreept dat veel 
zorg nodig is en wordt verleend 
aan kwetsbare kinderen. Om hen 
de kans te geven even op adem te 
komen of zelfs een nieuw “thuis” 
te vinden. 
Laten we daarom omzien naar de 
gezinnen waarin dit voorkomt!
Kerst staat voor samen, naar 
elkaar omzien. Het is nu de eerste 
week van Advent. De tijd van voor-
bereiding op het kerstfeest. Laten 
we ons inspireren door de 
verwachting die we hebben van 
de betekenisvolle komst van HET 
KIND. Hij kwam naar onze wereld 
om in volkomenheid naar ons om 
te zien!

Wim de Ruiter, CDA Hardinx-
veld-Giessendam

Kerstmarkt
H’VELD-G’DAM De Lange Wei 
tovert woensdagmiddag 13 
december het atrium van het 
woonzorgcomplex in Boven-Har-
dinxveld om tot een heuse 
kerstmarkt. De markt vindt plaats 
tussen 13.00 en 16.00 uur. Op de 
markt is van alles te verkrijgen; 
van kerststukjes tot woonacces-
soires, artikelen van de Wereld-
winkel en kraampjes met 
versgebakken wafels. De Lange 
Wei verloot een boodschappen-
mand én een kerststuk. Tijdens 
deze middag vrolijkt Trio Arnaut 
Langeveld de markt op met live 
muziek. Ook de Kerstman is weer 
van de partij. Bezoekers kunnen 
met hem op de foto.

Nieuw kinderzwer� oekstation
GIESSENBURG Abdi en Jasmijn en Olivia hebben het nieuwe Kinderzwerf-
boekstation Het Blauwe Huis in gebruik genomen. Belangstellenden kan 
aan de Giessenlaan 86 in Giessenburg een boek uitzoeken en ook een 
eigen boek in de mand doen. Verdere informatie op: www.kinderzwerf-
boek.nl

IJsvereniging viert jubileum

Van den Hoek. ,,Dat zal te maken 
hebben met de verandering in het 
klimaat. Ik bedoel, wanneer vriest 
het de laatste jaren nou nog dusda-
nig dat men over een langere peri-
ode op natuurijs kan schaatsen?!” 
Zelf reed Wim van den Hoek twee-
maal de Elfstedentocht; in 1986 en 
(de tot dusver laatste Elfstedentocht) 
in 1997. ,,In 1986 heb ik zelfs nog met 
toenmalig Prins Willem-Alexander 
geschaatst. Sterker nog; ik heb nog 
even in hetzelfde groepje gereden 
en enkele woorden gewisseld. Een 
prachtige herinnering”, glimt het 
erelid van trots terwijl hij wijst naar 

zijn schaatsende kleinkinderen. ,,De 
IJA is een groot onderdeel van mijn 
leven. Ik ga met mijn vrouw graag 
kijken bij mijn kleindochters en ik 
schaats zelf ook nog regelmatig.” 
Bij de vraag naar de hoogtepunten 
van de vereniging hoeft hij overi-
gens niet lang na te denken. ,,Onze 
sectie shorttrack heeft in maart dit 
jaar het WK Shorttrack in Ahoy mo-
gen organiseren, echt een heel groot 
evenement. Vervolgens organiseer-
den wij in oktober ook nog eens de 
World Cup Shorttrack in Dordrecht. 
Ik krijg er nog steeds kippenvel van 
dat ik dat nog mee heb mogen ma-

ken”, vertelt Van den Hoek zichtbaar 
geëmotioneerd. 
Op enthousiaste wijze vertelt ook 
de nieuwe voorzitter waarom het zo 
leuk is om lid te zijn van de IJssport-
vereniging Alblasserwaard. ,,De 
sfeer is zó goed. Kijk maar naar het 
schaatsen op tv, hoe gezellig het al-
tijd is in bijvoorbeeld Thialf (Heer-
enveen, red.). Dat is bij ons ook zo en 
ik kan iedereen aanraden om eens 
te komen kijken of om een keer mee 
te doen. Iedereen is welkom”, besluit 
Marjandel Verschoor. Voor meer 
informatie en contactgegevens kan 
men terecht op www.ija.nu. 

Mike Rijnders
t @MikeRijnders

H’VELD-G’DAM - Dit jaar viert de IJs-
sportvereniging Alblasserwaard 
haar 40-jarig jubileum. Daarnaast 
heeft de vereniging onlangs een 
nieuwe voorzitter aangesteld in de 
persoon van Marjandel Verschoor 
(foto, rechts) uit Hardinxveld-Gies-
sendam. Zij is de eerste vrouwelijke 
voorzitter die de ijssportvereniging 
in haar historie heeft gekozen. 

Als erelid van de IJssportvereniging 
Alblasserwaard, kortweg ‘IJA’, kan 
Wim van den Hoek (78) honderduit 
vertellen over de vereniging. ,,Leuk 
dat er weer een voorzitter is uit Har-
dinxveld. Toen de vereniging 40 
jaar geleden werd opgericht hadden 
wij met Arie Klijn ook onze eerste 
voorzitter uit Hardinxveld”, weet hij 
nog. Wim van den Hoek was destijds 
ook al lid van de vereniging, toen 
nog onder een andere naam, maar 
hij weet nog goed hoe het allemaal 
begonnen is. ,,In Utrecht is de IJA 
begonnen met hardrijden en jeugd-
schaatsen, maar op een gegeven 
moment hadden wij zoveel leden dat 
we ook naar de ijsbaan in Den Haag 
moesten. Op het hoogtepunt had-
den wij circa 1350 leden en gingen 
wij met acht bussen per week naar 
Utrecht, Den Haag en Dordrecht. In 
Dordrecht hadden wij dan een sec-
tie voor het shorttrack.”

Inmiddels telt de vereniging bijna 
600 leden, waarbij de hardrijders 
in Breda schaatsen en het jeugd-
schaatsen (5 t/m 12 jaar) in Breda en 
Dordrecht plaatsvindt van half sep-
tember tot half maart. Daarnaast is 
er ook een sectie voor het recreatie-
schaatsen en het shorttrack. ,,Men 
ziet nu landelijk het aantal leden bij 
de ijssportverenigingen dalen”, weet 

 p Dit jaar viert de IJssportvereniging Alblasserwaard haar 40-jarig jubileum. 

SGP presenteert lijst
H’VELD-G’DAM De kandidatenlijst 
van de SGP voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart 2018 is 
gereed. 

Arjan Meerkerk is in september 
reeds benoemd tot lijsttrekker en 
staat op nummer een. Op de num-
mers twee tot en met vijf volgen res-
pectievelijk: Arie van den Berg, Jas-

per de Jong en de nieuwkomers Erik 
van den Bosch en Koen Schouten. 
Theo Boerman is kandidaat-wet-
houder en staat op plaats zes. De 
SGP heeft op dit moment vier raads-
leden en een wethouder. 

De huidige raadsleden Jan de Vos en 
Jan Noordzij keren op eigen verzoek 
niet terug in de raad.
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4 Kipdijfilet
&

500 Gram procureur lappen

SAMEN € 11,95

www.slagerijvanprooijen.nl

Kerst 2017

U kunt bij ons in de winkel weer onze 
kerstbestellijsten vinden, bij de kerstbestellijst 
krijgt u een bijlage waar een aantal belangrijke 

dingen op staan.
Wij zullen vrijdag 22 december gesloten zijn.

U kunt uw kerstbestelling zaterdag 23 december 
bij ons in de winkel ophalen van 08:00-15:00.

Dinsdag 2 Januari zijn wij gesloten.

Talmastraat 10 / 3371VG / Hardinxveld-Giessendam / 0184-612196


