
ELB 397 
Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bernisser” handen 
Nieuwsbrief nr. 10 december 2007 

 

Deze nieuwsbrief schrijven kostte wat meer moeite dan anders, dat heeft zo z’n redenen, vooral het 
volgen van lopende zaken, offertes en de drukte vanwege verbouwingen. 
 
Er is veel gebeurt in de afgelopen periode, de kat is aangereden en gelukkig leeft hij nog. We hebben 
de kat afgestaan aan de dierenarts die ons beloofde onnodig lijden te besparen tijdens de leerzame en 
experimentele operatie. Computer gecrasht, de oude keuken uitgebroken en voor tijdelijk, deels op “de 
goot” weer opgebouwd. Alle nutsvoorzieningen vervangen, de vloer uitgevlakt, muren opnieuw opge-
trokken, plafond erin en de nieuwe keuken er weer in, compleet inclusief betegelen. Nieuwe stoppen-
kast laten plaatsen en aangesloten en dat in drie weken tijd. Onze oudste (voormalig pleeg-) dochter 
voor een maand met haar biologische vader naar zijn geboorteland Suriname maar is , Goddank, intus-
sen weer veilig thuis. Zoals soms het geval gebeuren sommige van dat soort zaken op de verkeerde 
momenten en er is dan hier en daar best een traantje gelaten. Wat betreft de verbouwingen zijn we nu 
ongeveer op het dieptepunt, de woonkamer en de keuken worden momenteel beide onderhanden ge-
nomen. Tijdens het slopen zijn er drie ramen gesneuveld, zodat we een tijdje niet geheel tochtvrij kon-
den wonen. We huizen momenteel in een kleinere, stoffige zijkamer met een klein blowerkacheltje en 
een olieradiateur. Eigenlijk zou u het eens moeten zien, we zitten dan ’s avonds lekker dicht bij elkaar 
onder een fleece-deken, het heeft ook wel wat. Gelukkig is de bovenverdieping verwarmd en kunnen we 
normaal  douchen. Het gaat er bijna op lijken dat we klagen, het tegendeel zelfs, want ook dankzij de 
hulp van familie en vrienden zijn we in een razend tempo en met de nodige humor door het (verbouw) 
dal gesleurd, geweldig, dank jullie wel. De kerstdagen brengen we bij familie door, oud en nieuw bij 
vrienden, hier geen zorg over. 
 
De vergunningaanvraag vroeg bij de gemeente om wat meer uiteenzetting en we hebben dat voor het 
grootste deel direct kunnen verschaffen. Voor nog twee zaken zijn we afhankelijk van derde, maar ver-
trouwen erop dat e.e.a. tijdig voor elkaar komt. Het is intussen wel gemeld in de lokale krant de Bernis-
ser, hieronder een kopie uit de gemeente berichten.  
 
Aanvragen Algemene Wet Bestuursrecht 
Ontvangen aanvragen om reguliere bouwvergunning: 
Datum Omschrijving en locatie 
23-11-2007 Het bouwen van een schapenschuur, Toldam 5 te 
Heenvliet 
26-11-2007 Het oprichten van een zorgboerderij, Molendijk 23 te 
Simonshaven 
26-11-2007 Het plaatsen van een gevelreclame, Christinastraat 40 te 
Zuidland 
27-11-2007 Het verbouwen van het tuinhuis, Beeldsweg 6a te Zuidland 
 



Naar verluid zijn we niet helemaal duidelijk geweest over de website. Als u op de hoogte wilt blijven over 
de vorderingen van verbouwen en dergelijke, plaatsen we zoveel mogelijk foto’s op de fotopagina, er 
staan er intussen al aardig wat. 
Als u/je interesse hebt of gewoon met eigen ogen wil zien wat we nu aan het doen zijn? Ondanks de 
ogenschijnlijke drukte is een ieder welkom, niet te erg op de rommel letten dan. 
 
Rest ons momenteel u allemaal goede en gezegende feestdagen toe te wensen en voor 2008 Heil en 
Zegen. 
 
Hartelijke groeten van, 
 
Ed, Ria en de kinderen. 


