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Beleef Bernisse: diverse activiteiten en foodtrucks
Zondag 22 mei van 12.00 tot 17.00 uur organiseert de gemeente Beleef Bernisse, een
gezellige familiemiddag bij het strandje naast natuurspeeltuin Beverbos in Simonshaven.
Wat is er te doen?
U kunt sportief bezig zijn, relaxen, muziek luisteren, en wat eten of drinken. Er is een
klimwand, je kunt gaan waterfietsen, kayakken of onder begeleiding gaan suppen. Ook
is er weer een demonstratie van Bootcamp. Kinderen kunnen proberen of ze ook grote
bellen kunnen maken met de reuzenbellenblaas, maar ook uitrusten tijdens een van de
voorleeskwartiertjes van bibliotheek De Boekenberg.
Verder zijn er diverse foodtrucks met lekkere hapjes en drankjes, een ijscoman en een
aantal kraampjes met lokale producten. Nynke Westra, een talent van muziekpodium Puls,
zorgt deze middag voor de muziek.
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Sluiting in verband met feestdagen
Het stadhuis is gesloten op de volgende data:
Hemelvaartsdag: 26 mei 2022 & Pinksteren: 5 en 6 juni 2022

Vrijwilligers gezocht
In Nissewaard zetten ontzettend veel vrijwilligers zich al in om prachtig werk te
verrichten voor hun club, vereniging of organisatie. Wilt u vrijwilligers werk doen? Meldt u
zich dan aan bij het vrijwilligerspunt in bibliotheek De Boekenberg.
Openingstijden vrijwilligerspunt
Het vrijwilligerspunt is iedere dinsdag geopend van 10.30 - 13.00 uur en op elke eerste
zaterdag van de maand van 10.30 - 13.00 uur. U vindt het punt op de eerste etage naast
de lift.
U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te sturen naar
informatiepuntvrijwilligers@deboekenberg.nl.
Kijk voor het trainingsaanbod en activiteiten op www.vrijwilligersacademienissewaard.nl
Heeft u als vrijwilligersorganisatie zelf vacatures? Stuur deze op naar het informatiepunt
vrijwilligers.

Reist u met Spijkhopper? Doe mee met het onderzoek!
Sinds september vorig jaar rijdt de Spijkhopper in onze gemeente en we zijn benieuwd
naar de eerste ervaringen met deze nieuwe vorm van openbaar vervoer. Daarom houden
wij vanaf morgen een onderzoek. Doet u mee?
Meer informatie over dit onderzoek en de vragenlijst vindt u vanaf woensdag 11 mei op
www.nissewaard.nl/onderzoekvervoer. Het onderzoek gaat niet alleen over Spijkhopper,
maar ook over het vervoer op Voorne-Putten in zijn algemeenheid en over de verbinding
met de haven van Rotterdam.
In totaal duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer tien minuten. U kunt de
vragenlijst tot 2 juni 2022 invullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Aanmelden Koninklijke onderscheiding voor
Lintesregen 2023
In Nissewaard zijn er mensen die
zich, zonder eigenbelang en in alle
bescheidenheid, inzetten voor allerlei
goede doelen. Mensen die deze bijzondere
diensten verrichten voor de samenleving
kunnen in aanmerking komen voor een
lintje.

Aan de hand van de richtlijnen bepalen
we of de door u voorgedragen persoon
in aanmerking komt voor een Koninklijke
onderscheiding. Meer informatie en de
richtlijnen kunt u vinden op www.lintjes.nl.

Met de fluisterboot, wandelen of fietsen door het
Bernissegebied
Waterschap Hollandse Delta heeft diverse maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit
in het Bernissegebied te verbeteren en de biodiversiteit te stimuleren. Mooie voorbeelden
zijn de picknickplekken, de visoevers en de hondenstrandjes.
Op zaterdag 21 mei organiseren gemeente Nissewaard, bibliotheek De Boekenberg en
waterschap Hollandse Delta een informatieve tocht met de fluisterboot over de Bernisse.
Maakt u liever een wandeling of fietstocht door het Bernissegebied dan kan dat ook.
Fluisterboot
Tijdens een 1,5 uur durende tocht, vaart u langs de mooie natuur van de Bernisse. De
boot vertrekt om 15.30 uur vanaf de Oude Veerdam 12 in Zuidland. Het aantal plaatsen is
beperkt, daarom kunt u maximaal twee personen aanmelden. Vol = vol. Opgeven kan door
een e-mail te sturen naar communicatie@nissewaard.nl, o.v.v. fluisterboot 21 mei.
Wandel- of fietstocht
Voor wandelaars en fietsers is er een speciale audiotour (podcast) van bibliotheek
De Boekenberg in samenwerking met het waterschap Hollandse Delta ontwikkeld.
Onderweg geniet u van de mooie natuur langs de oevers van de Bernisse en de pittoreske
plaatsjes Geervliet en Heenvliet. De route start in Geervliet op de parkeerplaats bij
forellenvijver ‘De Zalmforel’ aan de Oud Hoenderhoeksedijk 3. Daar kunt u tussen
13.30 en 15.00 uur gratis de routekaart afhalen. Wilt u onderweg alles horen over het
bijzondere Bernissegebied? Op de routekaart staat hoe u de bijbehorende podcast kunt
downloaden op uw mobiele telefoon.

Kent u iemand waarvan u denkt dat die
in aanmerking komt voor een Koninklijke
onderscheiding? Neem dan contact op
met de gemeente waarin de betreffende
persoon staat ingeschreven. U kunt
hiervoor contact opnemen met het kabinet
van de burgemeester: telefoon (0181) 696
196 of via kabinet@nissewaard.nl.

Het complete voorstel dient vóór
1 juni 2022 ingeleverd te zijn via
aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl.

Rommel ruim je op!
Het is voorjaar en daardoor is het vaak
weer druk aan het water. Helaas betekent
dit ook dat er aan de waterkant vaker
rommel van sportvissers en recreanten
achterblijft. Vooral op drukbezochte
plekken zijn resten van vislijn, vishaken
en rondzwervende plastic verpakkingen
maar al te vaak een vertrouwd beeld. In
rondslingerende vislijn en -haken schuilt
het extra gevaar dat vogels en andere
dieren zich hiermee ernstig kunnen
verwonden of zelfs doden.
Daarom de oproep: ruim je rommel op!
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