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Beste buurtbewoners,
Krijgt u ook last van de lentekriebels wanneer de zon weer regelmatig schijnt,
wij in ieder geval wel. In deze krant kunt u lezen wat wij weer voor u in petto
hebben de volgende maanden en wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan, lees
ze!!
Deze nieuwe buurtkrant kunt u ook digitaal lezen op onze website
www.thood.nl. Wij zijn ook te vinden op facebook.
Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid
Bestuurslid

Inge Hameeteman, w.hameeteman@hetnet.nl
Jana van Zanten, janavanzanten1957@hotmail.com
Annemarie Mewe, anne.mewe@telfort.nl
Ien Grinwis, iengrinwis@hotmail.com
Ingrid Koole, jankoole@hetnet.nl

Duinen bij Goedereede-Havenhoofd met uitzicht op de Breenstraat ‘het oude voetbalveldje’.

Lidmaatschap
De contributie voor 2016 bedraagt 10,00 Euro per gezin.
NL 41 RABO 0124 4342 15 t.n.v. Buurtvereniging ’t Hôôd onder vermelding
van uw adres en “contributie 2016”.
Als lid krijg je korting op de activiteiten van de buurtvereniging.
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Update - Hôôdse marktdag op 23 april 2016
Op zaterdag 23 april 2016 wordt er op het Havenhoofd de Hôôdse marktdag
gehouden. bestaande uit een rommelmarkt gehouden door de bewoners van het
dorp, aangevuld met een springkussen, ponyrijden en een optreden van het
shantykoor Op Volle Kracht uit Middelharnis.
Op dit moment zijn 40 kramen verhuurd. Deze kramen, zullen net als vorig jaar
geplaatst worden op de Breenstraat en het Duinroosplein.
Let op, er zal dus voor ieder huis aan deze twee straten een kraampje worden
geplaatst, ook als de betreffende bewoner geen kraam heeft gehuurd.*
Om er een gezellige en vooral veilige dag van te maken, zal de Breenstraat ter
hoogte van het Haveneind en de Stellingweg van 7.00 uur tot 17.00 uur worden
afgesloten. Dit betekent dat vanaf 7.00 uur niet meer in of uit gereden kan
worden. De huizen aan de Breenstraat, Duinroosplein en Blauwe distelstraat zijn
dus niet bereikbaar met de auto.
Denkt u er aan uw auto tijdig te verplaatsen? Op de Peekaai en aan het
Haveneind is gelegenheid om de auto te
parkeren.
Na afloop van de rommelmarkt is er de
gelegenheid om een borrel te drinken samen
met de buurtbewoners op de afloop van een
gezellige en geslaagde dag. U bent hiervoor
ook van harte uitgenodigd.
Voor vragen zijn bereikbaar: Inge Hameeteman (Duinroosplein 6) en Annemarie
Mewe (breenstraat 19). Mailen kan ook, info@thood.nl
Misschien is het een leuk idee om allemaal de vlag uit te hangen, voor een
feestelijke uitstraling.
Programma:
7.00 - 9.00

Opbouw

9.00 - 15.30

Hôôdse marktdag met rommelmarkt en o.a. ponyrijden,
springkussen, hapje en drankje

14.00 en 15.00

Optreden Shantykoor Op Volle Kracht op het Duinroosplein**

15.30

Einde Hôôdse marktdag

16.00 – 17.00

Borrel voor deelnemers en buurtbewoners

*) Indien u absoluut geen kraam voor de deur wilt, neem dan uiterlijk 15 april contact op met
Inge Hameeteman of Annemarie Mewe.
**) Ingeval van slecht weer zal het shantykoor optreden in het schooltje van het Havenhoofd.
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Verslag jaar-/bewonersvergadering 2016
Notulen van de jaarvergadering/bewonersavond van buurtvereniging ’t Hôôd op
04-03-2016.
Aanwezig waren er 45 inwoners/leden.
Welkom van de voorzitter.
Speciaal welkom voor dhr Eric Godrie, hij woont de vergadering bij namens de
gemeente.
Notulen van de jaarvergadering op 06-03-2015 worden goedgekeurd door de
aanwezigen.
Het jaarverslag 2015 wordt voorgelezen door de secretaris, mevr. Jana van
Zanten. Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt dhr Peter Don of de
afstandbediening al aangebracht is in de nieuwe lantaarns. Wij weten het niet en
ook dhr Eric Godrie kan hier geen antwoord op geven.
Het financieel jaarverslag van 2015 wordt toegelicht door de penningmeester,
mevr Annemarie Mewe. De kascommissie bestaande uit dhr Wim Bentvelzen en
mevr Lia Op’tEnde hebben het financieel jaarverslag nagekeken en
goedgekeurd. De nieuwe kascommissie voor 2016 bestaat uit mevr Lia
Op’tEnde en mevr Ineke de Jongh. Reserve is dhr Kees van Dam.
Mevr Annemarie Mewe legt ook het Leefbaarheidplan voor 2016 uit aan de
aanwezigen en dhr Eric Godrie licht het op bepaalde punten toe. Er wordt
gevraagd naar aanleiding van het
Leefbaarheidplan van wie de
meerpalen in de haven zijn, van de
gemeente of het Waterschap. Ook
wordt voorgesteld dat het gras aan de
zijde van de Peekaaie voortaan
gemaaid wordt en dat de bootjes die
daar liggen in het voorjaar de haven
ingaan, zodat er gemaaid kan worden.
Ook wordt door hem de Kernvisie
uitgelegd. De Kernvisie is een visie
voor de komende 5 jaar voor het dorp Havenhoofd.
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Deze moet in opdracht van de gemeente gemaakt worden. Het bestuur heeft
hiervoor een werkgroep samengesteld. De Kernvisie werkgroep presenteert na
de pauze deze visie voor Havenhoofd.
Verkiezing: Dit jaar is de voorzitter, mevr Inge Hameeteman aftredend en
herkiesbaar. Ze wordt unaniem herkozen.
Mevr Inge Hameeteman vraagt of er bewoners zijn die de gele boei welke in het
plantsoen op Duinroosplein ligt weg wil hebben. Het was gevraagd door de
gemeente omdat de beplanting wordt platgetrapt rondom de boei door de
kinderen die er op spelen. Er was 1 bewoner die dit wilde, de rest van de
aanwezigen niet.
Ze vraagt of er nog belangstelling is voor een kraam op de Hôôdse marktdag op
23 april. Ze vertelt ook dat de opbrengst van deze dag voor de school is, voor de
vervanging van de speeltoestellen op het schoolplein. Mevr Annemarie Mewe
geeft aan dat alle informatie over de Hôôdse marktdag te vinden is op de website
van de buurtvereniging, www.thood.nl.
Rondvraag: Niemand had iets voor de rondvraag.
Na de pauze presenteert dhr Peter Don namens de werkgroep Kernvisie de
uitkomst van de enquête die deze winter is gehouden op het Havenhoofd onder
de bewoners.
Het was een heldere uitleg en er kon door de aanwezigen gelijk gereageerd
worden en input worden gegeven.
De uitkomst van de enquête en de ingebrachte ideeën door de aanwezigen zullen
door de werkgroep verwerkt in de definitieve Kernvisie.
Na deze presentatie was er een hapje en drankje en konden de aanwezigen nog
een poos napraten over alles wat ze deze avond gehoord hebben.
NB Dhr Eric Godrie gaf aan dat hij de avond als zeer positief ervaren had.
Allereerst de opkomst en de saamhorigheid en democratische gehalte van de
avond. Hij vond het heel goed dat
de aanwezigen gelijk inspraak
hadden en hun ideeën konden
aandragen. Hij was in meerdere
plaatsen geweest bij presentaties
van de Kernvisie, maar daar was
het toch een meer
eenrichtingsverkeer.
Alles bij elkaar een productieve
avond!
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Snelheid op ’t Hôôd - Oproep
Zoals u heeft kunnen horen op de jaarvergadering/bewonersavond werd er bij
metingen in de Breenstaat niet te hard gereden, al zijn er ook een aantal
uitschieters. Echter voor het gevoel van de bewoners die zich zorgen maken
over de buitenspelende kinderen en hun huisdieren
wordt er toch aardig hard gereden.
Niet alleen in de Breenstraat maar zeker ook op het
Haveneind waar de snelheidsbeperkende
maatregelen blijkbaar juist uitnodigen om er met
hoge snelheid over en tussendoor te rijden wat voor
sommige bewoners de nodige ergernis geeft.
Laten we daarom met ons allen proberen op onze
snelheid te letten, ook in de late en vroege uurtjes.

Stichting ZIJN – Sociale thermometer
Op de Hôôdse marktdag op 23 april zal stichting ZIJN aanwezig zijn met een
informatie/enquêtezuil om inzicht te krijgen in het sociale netwerk van het
Havenhoofd. In hoeverre hebben mensen vrienden, familie en of buren
waar ze een beroep op kunnen doen of kunnen ze zelf een helpende
hand bieden waar dat nodig is? Welk cijfer geeft u uw dorp en wat zou
er verbeterd kunnen worden?
Stichting ZIJN zet zich in voor continue verbetering van
diensten en ondersteuning van burgers die aansluiten bij de
behoeften van deze burgers. Ze adviseren en ondersteunen
Gemeente Goeree-Overflakkee proactief. Het welzijn van
burgers staat hierbij centraal.
De stichting is aanwezig om de bezoekers van de markt
over hun bezigheden te vertellen. U kunt een enquête
invullen waarin vragen staan over de saamhorigheid onder
de burgers in onze woonplaats. Kom ook even langs en vul
de enquete in en help om een goed beeld van ons dorp te
krijgen.
Als u meer wilt weten over het werk van stichting ZIJN
kunt u deze informatie vinden op www.zijngo.nl
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WhatsApp Buurtpreventie - GOalert
Ziet u iets verdacht?
Ook u kunt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventie en verdachte situaties
doorgeven aan uw buurtbewoners. Samen maakt u de buurt leefbaarder en
veiliger!
Hoe kunt u mee doen:
Schrijf je in via het formulier op http://www.goalert.simpsite.nl of kijk op de
Facebookpagina van GOalert , ook kunt u zich direct per e-mail aanmelden door
uw naam, adres, postcode en mobiele nummer te mailen naar
GOalert@outlook.com,of natuurlijk door deze gegevens te sturen in een
WhatsApp bericht naar: 06 15882756 of 06 11395306.
Elke inwoner van Goeree-Overflakkee welke 18 jaar of ouder is kan zich
aanmelden. Zij zullen na aanmelding in de juiste wijk ingedeeld worden en de
spelregels ontvangen. Lees meer op www.thood.nl.

Verslag Stamppotavond
Voor het eerst in haar bestaan organiseerde de buurtvereniging een stamppotavond.
De stamppotten werden besteld bij Bij Elles uit Middelharnis. Bij Elles is een
cateringbedrijfje dat alleen biologische producten verwerkt in haar gerechten. Er
waren 3 verschillende stamppotten te weten, zuurkool, hutspot en
boerenkoolstamppot, met worst, spekjes en een heerlijke jus. De 58 deelnemers aan
de maaltijd (volwassen en kinderen) lieten
het zich goed smaken. Na de maaltijd waren
er heerlijke toetjes zoals verschillende
soorten pudding met slagroom en gevulde
appeltjes uit de oven. Daarna nog een kop
koffie of thee met een lekkere bonbon.
Het was weer een geslaagde avond waarop
we als bestuur van verschillende deelnemers
hoorden dat dit zeker voor herhaling vatbaar
is.
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Aanleg overstappunt Havenhoofd
In het vorige Hoodnieuws was aangekondigd dat bij het Havenhoofd een
overstappunt voor de kano’s zou worden gerealiseerd. Wellicht niet aan uw
aandacht ontgaan, inmiddels zijn de steigers aangelegd.

1,6 meter

5 meter

Picknickplek
1,6 meter
5 meter
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Aankondiging Buurtbarbecue – 25 juni 2016
De jaarlijkse buurtbarbecue wordt dit jaar gehouden op zaterdag 25 juni 2016.
Zet ‘m alvast in je agenda, informatie volgt in het volgende krantje of hou de
website in de gaten.

Nieuws van de Eben Haëzerschool
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Optreden Koninklijke fanfare Apollo
Op woensdagavond 1 juni 2016 om 19.30 uur zal de koninklijke fanfare Apollo
ten behoeve van de collecte van Anjerfonds weer optreden op het Duinroosplein.

Familieberichten
Dhr. Human, Haveneind 11 is na de jaarvergadering gevallen heeft daarbij een
lichte hersenschudding en een behoorlijk gehavend gezicht opgelopen. Als gevolg
daarvan heeft hij enkele dagen in het ziekenhuis gelegen.
Dhr. Tanis, Breenstraat 37, is aan zijn gal geopereerd.
Esmee Keizer, Duinroosplein 5, heeft een buikoperatie ondergaan.
Mevr. Orgers, Blauwe Distelstraat 35, heeft een nieuwe heup gekregen.
Mevr. van Dam, Blauwe Distelstraat 25, is aan haar ogen geopereerd.
Mevr. Tanis, Breenstraat 27a, heeft in het buitenland in het ziekenhuis gelegen.
Wij wensen hen allen een zeer voorspoedig herstel!
Dhr. van Dam, Blauwe Distelstraat 25, heeft zijn 60 jarig jubileum bij de fanfare
Apollo gevierd.
Fam. Vroegindeweij, Breenstraat 20, zijn 12 februari getrouwd.
Fam. Witte, Blauwe Distelstraat 15, waren onlangs 55 jaar getrouwd.
Fam. Tanis, Blauwe Distelstraat 28, hebben een achterkleinzoon, Nathan, gekregen.
Fam. Tanis, Breenstraat 37, zijn opa en oma geworden van kleindochter Fenna.
Wij feliciteren iedereen van harte!
Wilt u een (familie)bericht in onze krant, neem contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar info@thood.nl.
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Nog eentje uit oude doos
Rik Klein, Haveneind 22, reageerde op de
‘foto uit oude doos’ in het vorige krantje:
“Leuk die foto. Moet van na ca. 1965 zijn
want toen is na de ramp het eerste dijkje
gelegd.“

Nieuwe ‘nog eentje uit oude doos’
Wat is hier aan de hand? Waarom zijn al die mensen uitgelopen? Wie weet
wanneer deze foto is gemaakt? Mail naar info@thood.nl.
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