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Voorwoord door wethouder Mol
Het Dorpshart in Mijnsheerenland is bijna voltooid. Het 
Dorpshart krijgt nu echt een gezicht door de realisering van 
het mooie Multifunctionele Centrum (MFC). Het hart begint 
langzaam te kloppen. De kinderen vinden inmiddels hun 
weg op de scholen, de BSO en het kinderdagverblijf. Ook de 
kinderpsycholoog, de logopedist en het consultatiebureau 
hebben hun intrek in het gebouw genomen. Nog even en 
ook alle sporters kunnen naar hartenlust bewegen in de 
sporthal. Het plaatje wordt compleet als straks ook het 
kunstwerk van plaatselijk kunstenaar Theo Verhoeff een 
plek krijgt op het Van der Straatenplein. 

Mooi om te zien dat de wensen die we hadden ook 
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Met trots zal ik op 8 december 
om 18.15 uur – samen met de bestuurders van de scholen 
en HW Wonen – het mooie MFC Dorphart Mijnsheerenland 
openen. Vervolgens zijn er het hele weekend feestelijke 
activiteiten gepland in het om het MFC. Ik hoop u daar te 
ontmoeten. 

Leuk om te weten is dat het openingsweekend - in 
samenwerking met Bres Accommodaties - vooral 
georganiseerd is door een enthousiaste groep vrijwilligers 
uit Mijnsheerenland. Wat mooi dat zij dit uit eigen beweging 
opgepakt hebben. Dat getuigt van hart voor je dorp. Later in 
de nieuwsbrief een stukje van deze mensen zelf.
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Kunstwerk Theo Verhoeff
Op zaterdag 9 december om 13.30 uur wordt het kunstwerk 
van plaatselijk kunstenaar Theo Verhoeff op het Van der 
Straatenplein onthuld. Het kunstwerk is een zonnewijzer met 
daarin het voormalige gemeentewapen van Mijnsheerenland 
verwerkt. De wandelstok in het kunstwerk verwijst naar de 
allereerste notaris van der Straaten. De heer Frans van der 
Straaten (1866-1962) was een uitzonderlijk lange man die 
– tot op late leeftijd – altijd zeer rechtop en stipt op tijd met 
wandelstok over het dorp liep. Hij verscheen altijd stipt op 
tijd bij kantoor. Men kon er de klok op gelijk zetten. Meneer 
Van der Straaten straalde perfectie en precisie uit. Om die 
reden wordt in dit kunstwerk “zijn wandelstok” vereeuwigd 
en met de zonnewijzer verwezen naar zijn stiptheid. 

Komt u 9 december ook kijken?

Lees verder op de volgende pagina



Programma openingsweekend
Vrijdag 8 december

18.15–21.00 uur: Officiële opening
• Speeches stakeholders
• Openingsact Urban Sports Crew
• Dichter HW (Ingrid van den Oord)    
• Muzikaal optreden Troubadour
• Open Huis
• Vermaak voor de (jongere) jeugd 

Zaterdag 9 december       

11.00 – 16.00 uur: Open Huis en presentatie gebruikers
• Basisschool De Boomgaard
• Basisschool De Molenwiek
• Kinderopvang Kibeo
• Careyn 
• Bibliotheek Hoeksche Waard
• Bridgevereniging Mijnslemland
• Vrouwen van Nu
• Demonstratie: Meer Bewegen Voor Ouderen
• Badmintonvereniging Quo Vadis
• Gymnastiekvereniging NOAD 
• Ook aanwezig: Laurentiuskerk 

13.00 - 15.00 uur: The Amazing Stroopwafels  

13.30 uur: Onthulling kunstwerk van Theo Verhoeff i.s.m. 

kinderen van beide basisscholen en Kibeo. 

• Presentatie Dorpslied

18.30 –19.15 uur: Lampionnen-lichtjesoptocht

georganiseerd door Oranjevereniging Koningin Wilhelmina 

te Mijnsheerenland

19.15 uur: Spetterende vuurwerkshow

19.30 –20.30 uur: Muzikaal optreden ‘Koor De Eilanders’ 

en ‘Troubadour’

Om 20.30, 21.30 en 22.30 uur kunt u in diverse ruimtes 

kiezen uit:
• Cabaretvoorstelling door Arie de Bruin
• Miniworshop door Eelse Bies
• Workshop VL Counseling
• De Verhalenkaravaan
• Vertoning beeldmateriaal ‘Oud Mijnsheerenland’ door 

Toon Vos
• Voordracht door Ingrid van den Oord
Doorlopend: muzikaal optreden ‘Troubadour’
22.45 - 01.00 uur: Muziekband MOTWAT

Zondag 10 december
12.30 - 17.00 uur: Sportief feest
• Badmintonclinic voor de jeugd door Dennis en Arless 

Tjin Asjoe met een wervelende show. 
• Badmintonclinic voor volwassenen door Olympische 

speelsters Rio 2016 Selena Piek en Eefje Muskens.
• Lisa Lotte dance and events zal optredens verzorgen.
• Optredens van Muziekvereniging NLS uit ‘s-Gravendeel.

Wie wat waar?
Verschillende gebruikers van het MFC leveren tijdens 

het openingsweekend een leuke bijdrage. Namens het 

organiserend comité een aantal activiteiten uitgelicht:

Kibeo Beatrixplein verzorgt in het Dorpshart leuke en 

vertrouwde opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Tijdens 

het openingsweekend ben je op vrijdagavond van harte 

welkom om een kijkje te nemen in ons kinderdagverblijf en 

de BSO. En loop op zaterdag eens langs onze Kibeo kraam 

voor leuke activiteiten of ga samen met onze mascotte Yojo 

op de foto! 

Gymnastiekvereniging NOAD is er voor kinderen vanaf 1,5 

jaar tot senioren. Het gaat boven alles om het plezier in 

beweging. Tijdens het openingsfeest op 9 december gaan 

wij van 11.00 tot 12.00 uur lekker apenkooien  en mogen 

alle kinderen vanaf 2½ jaar samen met hun ouders mee 

komen doen.

Consultatiebureau vanaf begin 2018 ook te vinden in het 

MFC. Op zaterdag 9 december van 11.00 - 13.00 uur kan de 

nieuwe ruimte van het consultatiebureau bekeken worden. 

Babette de Nijs, jeugdverpleegkundige Mijnsheerenland/

Westmaas/Heinenoord, is aanwezig met een poppen-/

berenconsultatiebureau. Dus neem je beer of pop mee en 

kom deze wegen en meten op het consultatiebureau. Je 

ontvangt een echt diploma.

Vrouwen van Nu Mijnsheerenland/Westmaas is een 

vereniging waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en 

kunnen inspireren op velerlei gebieden. Op zaterdag 9 

december is de vereniging met een kraam aanwezig om de 

vrouwen die ons (nog) niet kennen enthousiast te maken 

voor onze vereniging. Aan de hand van onder andere een 

jaarprogramma overzicht en nieuwsbrief willen wij hen 

vertellen wat wij zo al doen.

De 150 leden van Bridgeclub Mijnslemland gaan met veel 

plezier elke dinsdagavond in het Dorpshart spelen. Tijdens 

het openingsweekend wordt op zaterdag 9 december in de 

huiskamer van het Dorpshart een Bridgeclinic geven door 

een aantal leden. U kunt dan informatie krijgen over de 

vereniging en ook over de Bridgecursus voor beginners die 

wij in januari zullen starten.



Colofon

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van 
het organisatiecomité opening MFC Dorpshart 
Mijnsheerenland, Bres Accommodaties, HW Wonen 
en gemeente Binnenmaas. In de uitvoering van het 
project Dorpshart Mijnsheerenland zijn echter veel 
meer organisaties betrokken. Niets uit deze uitgave 
mag worden overgenomen zonder toestemming van 
de redactie.

De evenementencommissie (v.l.n.r.): Marcel de Kreek, 
Coby Haagoort, Paul van den Haak en Mireille Louwerens.
(foto: Mirjam Lems)

Met badmintonclub Quo Vadis kan jong en oud zaterdag-

middag de sfeer proeven door lekker te gaan badmintonnen. 

Bij de stand kun je ook nog shuttles knutselen en geschminkt 

worden. 

Comité Dak voor het Dorp streeft ernaar de Laurentiuskerk 

een centrale plek in te laten nemen in het leven in ons dorp. 

Het doel is om in 2020 iedere Mijnsheerenlander kennis te 

hebben laten maken met het gebouw en om er jaarlijks 

verschillende bijeenkomsten te huisvesten die gericht zijn 

op het welzijn van de hele gemeenschap. Het comité is 

zaterdagmiddag 9 december aanwezig met een kraam. 

VL Counseling School voor Zelfwaardering presenteert 

zaterdagavond een lezing over: Ontwikkel de superheld 

in je. Voor iedereen die willen kennismaken met onze 

belangrijkste eigenschap: een hoge waardering van je zelf 

staat garant voor gezondheid & geluk.

Naast bovengenoemde organisaties, verenigingen en clubs 

gaan nog veel meer partijen gebruik maken van het MFC 

Dorpshart Mijnsheerenland. Denk hierbij aan Spelenderwijs 

St. peuterspeelzalen HW, Bibliotheek Hoeksche Waard, 

Careyn, Zorgwaard, Logopediepraktijk MKN, OBS De 

Boomgaard, CBS De Molenwiek, Gymnastiekvereniging 

N.O.A.D., Oranje Zwart/De Hoekse, Hockey Club Hoeksche 

Waard, ZVV De Groene Olifant en Oranjevereniging Koningin 

Wilhelmina Mijnsheerenland. 

Bewonersinitiatief
“Een nieuw multifunctioneel centrum in Mijnsheerenland, 

reden genoeg voor een feestelijke opening!” Deze 

gedachte kwam op bij Paul van den Haak, bewoner van 

Mijnsheerenland. Hij trok een klein jaar geleden de stoute 

schoenen aan en heeft bij Bres Accommodaties en gemeente 

Binnenmaas gevraagd naar de mogelijkheden hiervoor. Er 

werd zeer positief op gereageerd en de samenwerking kon 

worden gestart.

Weldra werd een evenementencommissie gevormd en 

inmiddels is een driedaags evenement opgezet om het 

nieuwe gebouw ‘Dorpshart’ de aandacht te geven die het 

verdient. Met veel energie en plezier is het programma voor 

de opening tot stand gebracht en we bedanken iedereen 

voor hun medewerking. 

Graag verwelkomen we u op 8, 9 en 10 december om deze 

feestelijke opening met u te vieren!

De evenementencommissie

Paul van den Haak

Mireille Louwerens

Marcel de Kreek

Coby Haagoort

Like en deel de Facebookpagina
Dorpshart Mijnsheerenland om zoveel
mogelijk mensen van deze feestelijke opening 
op de hoogte te stellen!
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