
Maximaal kerst voor minima, 
ontvangt weer meer gasten

Testament van de pers

Spijkenisse - Zaterdag 17 december 
heeft Stichting Konnekt buurtnet-
werken de al bijna traditionele 
kerstlunch verzorgd in het 
Dorpshuis in Hekelingen. Dit jaar 
kon de stichting rekenen op 
ongeveer 200 inschrijvingen.

Veel vrijwilligers zorgden ervoor dat 

het de deelnemers aan niets 

ontbrak. Een bijzonder moment 

vond plaats aan het begin van de 

lunch. Sara, een meisje van 

ongeveer 11 jaar kreeg de gelegen-

heid om een kerstverhaal te 

vertellen. Zij deed dit in bijna perfect 

Nederlands, terwijl ze pas anderhalf 

jaar geleden vanuit Pakistan naar 

Nederland was gekomen. Zij 

vertelde dat zij nog nooit sneeuw 

heeft gezien en wenste in haar 

verhaal iedereen veel liefde, geen 

oorlog maar vooral vrede toe.

Hierna opende Thérèse van 

Wassenaar namens de stichting de 

kerstlunch en gaf het woord aan 

burgemeester Mirjam Salet. ‘Wat is 

het gezellig om onder elkaar te zijn 

en lekker te smikkelen. Iedereen 

ervaart deze periode anders, vanuit 

welke achtergrond dan ook. 

Kerstmis blijft een belangrijk 

moment in het jaar. Het is dan fijn 

om samen te zijn en dingen samen 

te doen. Door de korte dagen en 

lange nachten is het ook gezellig 

om een lichtje aan te doen. 

Bovendien is het de periode van 

hoop dat wordt versterkt door het 

langer worden van de dagen in het 

nieuwe jaar. Allemaal een fijne 

Kerst’, aldus de burgemeester.

Sara (rechts) maakte veel indruk met haar kerstverhaal. Foto: René 

Bakker

Europa Kinderhulp 
zoekt 
vakantieouders

Heeft u weleens nagedacht om 

vakantieouder te worden? Nodig 

een kwetsbaar kind uit voor een 

vakantie in Nederland en meld u 

aan als vakantieouder/gezin. Deze 

kinderen groeien op in moeilijke 

gezinssituaties en willen graag even 

eruit en ervaren hoe het in een 

ander gezin gaat. Voor u een 

uitdaging, waarmee u het verschil 

kunt maken voor een kind.

In de grote Europese steden leven 

honderden kwetsbare kinderen 

onder moeilijke omstandigheden. 

Door ruim twee weken in de 

zomervakantie in een andere 

omgeving te zijn, kunnen ze op 

adem komen. U heeft de mogelijk-

heid iets voor een kwetsbaar kind te 

doen. Geen luxe uitstapjes of dure 

fratsen, maar gewoon meedraaien 

in uw gezin. Zo’n vakantie geeft een 

kind een andere kijk op het leven, 

en dat pakt niemand ze af.

Als er in uw hart en huis rust en 

ruimte is om één van deze kinderen 

een onvergetelijke vakantie aan te 

bieden, neem dan contact op via 

carel.beck@europakinderhulp.nl 

Meer info: www.europakinderhulp.

nl.

Kijk voor meer lokaal nieuws, 
evenementen en sportberichten 
op www.grootnissewaard.nl Tips 
zijn altijd welkom bij de redactie. 
Mail ze naar redactie@grootnisse-
waard.nl

Het is al gekkenwerk genoemd. 
Monnikenwerk ook. En een 
encyclopedie bij de hedendaagse 
geschiedenis.

Journalist Klaas Salverda schreef 

een testament: Het Testament van 

de pers. In 1.000 fragmenten, 

opgetekend vanuit het werk van 600 

collega-journalisten in kranten over 

de afgelopen 40 jaar. Salverda was 

zelf jarenlang dagbladjournalist en 

maakte het ‘allemaal van dichtbij 

mee’. Maar hij wilde objectief weten 

waar we nu staan en hoe we in deze 

verwarrende tijd zijn terechtgeko-

men.

Vol vragen
Net als kerken, bonden en partijen 

fungeerden dagbladen jarenlang als 

richtingwijzers in het leven van 

mensen. Maar de oplages van 

papieren kranten, en dan vooral 

dagbladen, lopen hard terug. Een 

bijzondere ontwikkeling. Want 

intussen zitten veel mensen vol 

vragen. Hoe komt het met mijn 

werk? En met de hypotheek van m’n 

kinderen als ze geen vaste baan 

hebben? Met de vluchtelingenstro-

men? En al die aanslagen veraf en 

dichtbij?

Greep krijgen
Testament van de pers kent een heel 

positieve ondertoon. Wat hébben 

we al over veel dingen ingezeten en 

wat is het toch vaak goed gekomen! 

Daarom is het boek in de eerste 

plaats een feest van herkenning. 

Want het gaat over onze eigen 

concrete geschiedenis. Het nodigt 

daarbij uit om eigen meningen nog 

eens tegen het licht te houden. Of 

om zelf het verhaal af te maken. 

Tijdens het lezen en bladeren voel je 

dat je weer een beetje greep op de 

samenleving krijgt.

Actuele relevantie
Uitgeverij Eburon over het boek: ‘Dit 

boek mag met recht een testament 

genoemd worden: het hoog 

informatieve werk is een zeer 

interessante uitgave. Klaas Salverda 

heeft intensief archiefonderzoek 

uitgevoerd en daarmee de basis 

gelegd voor een bijzonder naslag-

werk. Testament van de pers werpt 

licht op gebeurtenissen in het 

verleden. Maar deze hebben zeker 

ook actuele maatschappelijke 

relevantie. De journalistieke ervaring 

van Salverda zorgt ervoor dat hij erin 

geslaagd is om alle informatie te 

verwerken tot een samenhangend 

geheel.’

Doordat er zoveel verschillende 

onderwerpen worden behandeld, 

zal het prachtig uitgevoerde 

boekwerk zonder meer herkenbaar 

zijn voor een breed publiek, 

verwacht Eburon.

Anderen over…
Boekennieuws: ‘Dit biedt stof tot 

nadenken, of je het nu eens bent 

met Salverda of niet.’

Elsevier: ‘Eigenlijk is het gekkenwerk, 

dit boek. Maar het is goed dat 

iemand het heeft verricht.’

Testament van de pers. Uitgeverij 

Eburon Delft. 608 pag’s in hardco-

ver. Prijs 34,90 incl. verzendkosten. 

www.testamentvandepers.nl

Grip op geschiedenis.

Spijkenisse - Begin december zijn 
de plannen gepresenteerd over de 
herbestrating van de Lobeliastraat, 
het Lobeliaplein en enkele straten, 
pleinen en paden.

De bewoners vonden hun reacties 

van een eerdere enquête niet terug 

in de plannen. 

Zo werd er tijdens de bijeenkomst 

gesproken over overlast door 

parkeren, terwijl de bewoners geen 

overlast door parkeren ervaren. In 

de getoonde plannen werden 

nieuwe plannen voor extra 

parkeerplaatsen gepresenteerd. De 

bewoners hebben bezwaar tegen 

het opofferen van gras voor de 

aanleg van stenen en tegen de 

locatie van de parkeerplaatsen.

Reden voor D66 om vragen te 

stellen aan het college. Zo wil de 

partij weten hoe groot de parkeer-

overlast in het gebied rond de 

Lobeliastraat en het Lobeliaplein is 

op verschillende momenten van de 

dag. Ook wil D66 weten hoe de 

opmerkingen uit de enquête 

verwerkt zijn en waarom eerdere 

plannen voor de aanleg van 

parkeerplaatsen geen doorgang 

hebben gevonden.

Vragen over parkeeroverlast 
in de Lobeliastraat

Nieuwjaarswens van de VVD

De kerstmarkt was voor de VVD een mooie gelegenheid om iedereen 

fijne feestdagen en een mooi, gezond en liberaal 2017 toe te wensen.

Warm welkom tijdens 
Naturalisatiebijeenkomst

Spijkenisse - Donderdagavond 
vond in het stadhuis van Nisse-
waard de Naturalisatiebijeenkomst 
plaats. Zo’n 50 nieuwe Nederlan-
ders ontvingen uit handen van 
burgemeester Salet een attentie 
en felicitaties voor het verkregen 
Nederlanderschap.

Burgemeester Salet heette de 

nieuwe Nederlanders hartelijk 

welkom. ‘Ik hoop dat u trots op uw 

nieuwe vaderland zal zijn en zult 

ervaren hoe fijn het is in dit vrije 

land te leven. In Nederland mag je 

zijn wie je bent, je mening geven en 

houden van wie je wilt. We hebben 

respect voor elkaar en elkaars 

mening en iedereen mag meedoen. 

Fijn dat u er bent en dat u deel-

neemt aan onze samenleving.’ 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst 

kon onder het genot van een hapje 

en een drankje kennis worden 

gemaakt met elkaar.

Dit jaar verwelkomde Nissewaard 

123 nieuwe Nederlanders in haar 

gemeente. De donderdagavond 

aanwezigen waren oorspronkelijk 

afkomstig uit 17 verschillende 

landen. Even verschillend waren de 

redenen waarom zij recent of al 

langere tijd geleden naar Nederland 

kwamen. Sommigen ontvluchtten 

hun land vanwege oorlog of andere 

onveilige situaties, maar velen 

kwamen ook in Nederland terecht 

vanwege de liefde. Na drie jaar 

samenwonen met een Nederlandse 

partner of na vijf jaar onafgebroken 

in Nederland te hebben gewoond, 

kan een verzoek tot naturalisatie 

worden ingediend.

123 inwoners vroegen het Nederlanderschap aan.
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