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Berkel en Rodenrijs - Een vol-
ledig bezette Dorskerk genoot 
maandagavond 16 december 
van het concert ‘Christmas & 
Friends’, georganiseerd door 
Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Berkel en Rodenrijs. 
Garant voor een onvergetelijke 
avond stonden vocalgroep LA 
The Voices, zangeres Pearl 
Jozefzoon en pianist Jan Vayne.

John Hofman

Het moest een echt Familie Kerstcon-
cert worden en dat werd het ook! Al 
vanaf zeven uur kwamen bezoekers 
de kerk binnen om toch vooral een 
goede plaats te kunnen bemachtigen. 
Vol is vol, zeggen we dan: alle stoelen 
en banken waren bezet. Luid applaus 
uiteraard toen de ‘jongens’, Remko, 
Roy, Richy en Peter de kerk binnen 
liepen en meteen lieten horen wat ze 
waard waren. En eerlijk is eerlijk: we 
hebben Gordon niet gemist. De groep 
doet het al enige tijd zonder hem en 
het gaat hen uitstekend af. Prach-

tige Kerstliederen, herkenbaar en heel 
zuiver gezongen. Af en toe werden 
de knoppen te ver open gedraaid 
en overstemde de muziekband LA 
The Voices. Dat is jammer, want de 
zangers verdienen het om hun harmo-
nisch zingen goed tot uiting te laten 

komen. Pearl Jozefzoon werd begeleid 
door Jan Vayne en een violist. Deze 
charmante zangeres beschikt over 
een fantastische stem, waarvan iedere 
bezoeker genoot. Uiteraard kreeg ze 
een geweldig applaus, dat nog even 
aanhield, toen ze vertelde dat ze 

binnenkort gaat trouwen. De meest 
bekende populaire kerstliederen zoals 
When a child is born, O Holy Night 
en het zo warm door Pearl gezongen 
Breath of Heaven, kwamen voorbij. 
Gezegd moet worden dat het ook 
voor alle solisten een prachtige avond 
is geworden, mede door het �jne pu-
bliek, dat spontaan ging meeklappen, 
en de intieme, gezellige sfeer van de 
Dorpskerk. Na wat verzoeken te heb-
ben geroepen, kon men genieten van 
een improvisatie van kerstliederen, 
gespeeld door Jan Vayne, waarbij tot 
grote hilariteit zelfs ‘Flappie’, bekend 
van cabaretier Joep van ’t Hek, niet 
ontbrak. Jan gaat geen uitdaging uit 
de weg, dus kroop hij ook nog even 
achter het kerkorgel met weer een 
schitterende improvisatie.
De bloemen voor alle medewerkende 
solisten waren zeer verdiend. In de 
hal vlogen cd’s van hen de deur uit, 
uiteraard voorzien van handtekenin-
gen. Op het kerkplein stonden gezel-
lige kraampjes met gratis glühwein en 
warme chocolademelk, soms voorzien 
van een ‘koninklijk’ vel. Een prachtig 
concert, mogelijk gemaakt door een 
groot aantal sponsors uit Lansinger-
land en zelfs van daar buiten. Weer 
een schot in de roos van de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk. 

LA The Voices en solisten kregen 
warm onthaal in Berkelse Dorpskerk

Pearl Jozefzoon temidden van LA The Voices. Foto’s: John Hofman.

Op het sfeervolle plein bij de Dorpskerk werd na afloop glühwein ge-
schonken.

Correctie
Vorige week werd in deze krant 
verslag gedaan van het bezoek van 
staatssecretaris Mansveld aan de 
gemeente Lansingerland. In het ar-
tikel werd de indruk gewekt dat de 
staatssecretaris naar Lansingerland 
was gekomen ter gelegenheid van 
de presentatie van de plannen voor 
een overkapping van de HSL, van 
de Stichting Stop Geluidsoverlast 
HSL. Dit was echter niet het geval. 
De komst van de staatssecretaris 
was haar eigen initiatief met als 
doel de pilotmaatregelen te aan-
schouwen, laat een woordvoerder 
van de gemeente Lansingerland 
weten.

Brand in meterkast

Bleiswijk – Op de Zwaanhof was 
zondag 15 december rond 17.40 uur 
brand ontstaan in een meterkast. De 
oorzaak is vooralsnog niet bekend. 

De brand was door een bewoner met 
behulp van een poederblusser geblust. 
Gevolg van de brand was dat de 
stroom in het appartementencomplex 
was uitgevallen en dat een leegstaande 
woning onder de rook stond.

De brandweer heeft de deur van deze 
woning geforceerd en heeft de woning 
hierna geventileerd. Voor één van de 
bewoners werd onderdak geregeld. 
Voor een oplossing van de stroomsto-
ring kwam Joulz ter plaatse.

Lansingerland – Eddy Neele-
man van de Fractie Neeleman 
zal met deze partij niet meedin-
gen naar een zetel tijdens de 
aanstaande verkiezingen. Nee, 
hij doet dit met zijn kakelverse 
opgerichte Politieke Partij Neele-
man. Speerpunten zijn open-
heid, integriteit en participatie. 

Volgens Neeleman bevat een goed 
bestuur drie kenmerken: participatie, 
openheid en participatie zijn cruciaal. 
Om die reden zijn dat de kernpunten 
waarop de partij zich wil richten. 
“Partij Neeleman gaat niet herhalen 
wat andere partijen beloven, maar 
toch niet, of per toeval wel, uitvoe-
ren. Met de door ons geformuleerde 
uitgangspunten hopen we de grote 
�nanciële problemen te lijf te gaan.” 
Een goed voorbeeld van de participa-
tie zijn de vele woningbouwprojecten 
en bedrijfsterreinen waar de inwoner 
weinig tot geen invloed op had, vol-
gens Neeleman. “In zes jaar tijd was er 
een verlies van € 286 miljoen, terwijl 
de inwoners weinig keuzemomenten 
kenden. Laat staan dat zij er een keus 
in maakten en bewust het risico voor 
namen.” 
Openheid uit zich in de informatie 
waar niet alleen het college van 
burgemeester en wethouders en de 
raad recht op hebben, maar ook de 

bewoners. “De grootschalige geheim-
houdingen zijn er mede gekomen om 
bestuurlijke onkunde en afdwalen van 
wettelijke verplichtingen te verhul-
len”, aldus Neeleman. 
Voor 2014 wil Neeleman dat er in de 
gemeenteraad gelijke kansen komen, 
en niet dat er geneigd wordt naar fa-
voritisme. “Grote aanbestedingen en 
gunning van bouwprojecten mogen 
niet meer gestoeld zijn met favoritisme 
en gemakzucht.”  Voor meer informa-
tie: www.partij-neeleman.nl.
In maart 2010 kwam Eddy Neeleman 
in de gemeenteraad van Lansinger-

land, toen nog als lid van Leefbaar 3B. 
Al snel kwamen zowel Neeleman als 
Leefbaar 3B erachter dat ze sterk ver-
schilden in de mening over integriteit. 
Begin 2011 scheidden zij hun wegen 
en nam Neeleman zijn zetel mee: 
Fractie Neeleman werd geboren. 

Eddy Neeleman stopt met Fractie Neeleman…, 

Maar gaat verder met Politieke 
Partij Neeleman

Eddy Neeleman.

Wolfert Lyceum naar  
finale NK Debat  
scholieren
Bergschenhoek - Het Wolfert Lyceum 
debatteam is gekwali�ceerd voor de 
�naledag NK Scholieren 2013/2014 
op zaterdag 11 januari 2014 te Leiden. 
De school is trots, sprakeloos en vol 
lof! Het Wolfert Lyceum team stond 
op vrijdag 6 december met 35 andere 
scholen in de derde en tevens laatste 
voorronde van het NK Debatteren 
voor Scholieren 2013/2014.
Op zaterdag 11 januari mag het 
Wolfert Lyceum het tegen 10 andere 
scholen opnemen.
Fabian Beitsma (5V2), Niels van 
den Berg (5V2), Michelle van de 
Brug (5H1), Carolijn Coolen (4V2), 
Claire Doesburg (4V2), Casper Hubert 
(5V1), Matthijs Machielse (6V2), Jo-
ren Vrancken (5V1) en Stijn Wijsman 
(4V2) hebben hier een echte teampres-
tatie neergezet.
Voor meer informatie: http://www.
schooldebatteren.nl/3927

Berkel en Rodenrijs – Remco 
Vis, eigenaar van Reva Fashion 
uit de Kerkstraat in Berkel 
Centrum, reed vorige week 
met een tjokvolle wagen naar 
Rotterdam. Hij zette koers 
richting het Leger des Heils 
waar hij in totaal 175 dames- 
en kinderjassen uitdeelde. 

Het resultaat van een originele en 
spontane actie; kocht men in de 
maand november in zijn winkel een 
nieuwe jas, dan kon men de oude 
inleveren en bovendien de nieuwe met 
korting kopen. Leger des Heils afde-

ling Rotterdam deelde de ingeleverde 
jassen uit aan moeders met kinderen 
en tienermoeders met kinderen tijdens 
het Sinterklaasfeest.
“We hebben eerst alle jassen gewassen 
en waar nodig gerepareerd. Vervol-
gens hebben we alle jassen op rekken 
en gesorteerd op maat aangeleverd, 
waarna de dames en kinderen konden 
passen en uitzoeken.
Daar zal het niet bij blijven, want er 
wordt begin januari nog een groot 
aantal herenjassen aangeboden in het 
centrum van dienstverlening te Rot-
terdam, omdat hier de meeste mannen 
verblijven. De dames en kinderen 
waren er erg blij mee.”

Lansingerlandse jassen 

krijgen een tweede leven

De dames en kinderen konden passen en uitzoeken.


