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Beste buurtbewoners,
Na een koude, maar zeer geslaagde Hôôdse Marktdag, zijn we inmiddels alweer
bezig om onze jaarlijkse buurtbarbecue te organiseren en zo lopen we alweer
naar de zomervakantie toe en hopen we in ieder geval op een beetje mooi weer.
Wij wensen iedereen dus een hele fijne vakantie toe, ver weg of dichtbij of gewoon lekker op ons mooie Havenhoofd.
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

Duinroosplein 1

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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Hôôdse marktdag op 23 april 2016
Op zaterdag 23 april was het weer zover. De avond ervoor ben ik samen met
zoonlief bij Oma Ien gearriveerd om op tijd aanwezig te kunnen zijn voor het
vervolg op de o zo gezellige 1e Hoodse
rommelmarkt. We kijken er al weken naar uit en
verzamelden al veel spullen voor de verkoop. Als
kleine verkoper in de dop had zoonlief ook hij wel
wat "spullen" voor de verkoop. In alle vroegte, toen
de meesten nog op 1 oor lagen werden de kramen
weer geïnstalleerd in de Breenstraat en op het
Duinroosplein. De organisatie was er weer druk
mee. In huize Grinwis was het al vroeg dag en kon
er van enthousiasme amper gegeten worden en moest "De Kraam" worden
ingericht. Langzaamaan ontwaakte het dorp en alle kramen werden voorzichtig
door iedereen ingericht en de eerste koopjesjagers waren er al weer vroeg bij.
Helaas vielen er af en toe wel wat druppels maar voor dat het rond de klok van
achten was, was het zo goed als droog. Het mocht de pret niet drukken. Daarna
voor mij als oud hôôdtenaer een momentje om weer even bij te praten met
vrienden en bekenden en natuurlijk ook een rondje te maken om te zien wat er
allemaal werd aangeboden. Het aanbod was weer zeer divers, boeken speelgoed,
planten fietsen, houtwerk, vis, te veel om op te noemen. Het Duinroosplein was
de hele dag wederom de place to be voor een hapje en een drankje en in de
middag kwam het Shantykoor Op volle kracht uit Middelharnis hier enkele
zeemansliedjes ten gehore brengen. Voor de
kinderen stond er op het Duinroosplein bij de
Hôôdboat een springkussen waar ze zich prima
in vermaakten. Voor de paardenliefhebbers was
er aan het begin van de Blauwe Distelstraat ook
nog de mogelijkheid een rondje te rijden op een
pony, iets waar veel belangstelling voor was. Al
met al was het een gezellige drukte gedurende
de dag met het komen en gaan van mensen en
over het algemeen was iedereen tevreden met de
verkoop. Ook zoonlief was tevreden. Hij had genoeg verkocht om weer iets
nieuws aan zijn verzameling speelgoed toe te voegen.
Weer een geslaagde dag dus met complimenten voor de organisatie. Aan het
einde van de middag was er traditiegetrouw weer even de gelegenheid om de
dag met iedereen door te nemen tijdens de "einde dag" borrel en aan
belangstelling hiervoor was gek genoeg geen gebrek.
Vanuit mijn huidige woonplaats Maarssen, Bezjoer en tot volgend jaar zou ik
zeggen! Leanne Moesbergen-Grinwis
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Verslag Dorpsradenoverleg in Oude Tonge
<<Op 17 mei j.l. was een dorpsradenoverleg in Oude Tonge. De dorpsraden
vban Goeree-Overflakkee komen met regelmaat bij elkaar om ervaringen met
elkaar te delen. Hieronder verslag van de afgelopen vergadering.>>
Een hartelijk welkom van mijnheer Munster van de dorpsraad van Oude Tonge.
Blij dat er zoveel dorpsraden hier aanwezig zijn.
Mijnheer Munster vertelde na een jaar dorpsraad in Oude Tonge er al veel werk
is verzet en was vooral blij met de grote opkomst van de burgers tijdens de
bijeenkomst in hun dorp.
Mijnheer Godrie was de eerste spreker en blikte terug op de Masterclass Kern en
Buurtgericht werken. Met als thema's wonen welzijn en zorg. Het symposium
wat georganiseerd was in de week van 20 tot 23 april door de gemeente.
Dit vertaalde zich in het volgende: het belang van een doprsraad is dat in iedere
kern de lijntjes kort zijn. Dichtbij de bewoners zodat het gebeurt voor en door de
bewoners.
Door de burgerkracht kan er veel bereikt worden. Ieder mens heeft kwaliteiten,
probeer die kwaliteiten te benutten was het advies. Door kennis te delen,
verhalen te vertellen en wensen en dromen te bespreken.
Bespreek vooral wat er allemaal goed gaat in de kern. Niet op de voorgrond
laten komen wat er niet goed gaat. Vier alle successen!!!
Denk goed na over alles wat je doet als dorpsraad zodat er geen verkeerde
dingen gebeuren. Geef ruimte aan initiatieven ook al geeft het gedoe. Je bent
met elkaar bezig er iets moois van te maken en soms begint iets heel klein maar
kan uitgroeien tot iets groots. Soms helpt het al een probleem van een andere
kant te bekijken en komt de oplossing daardoor.
Zo was het betoog van mijnheer Godrie.
Tijdens die bijeenkomst kwam ook naar voren
dat het belangrijk is dat we regelmatig met zijn
allen vergaderen. Om kennis te delen en
krachten te bundelen.
Zo werd er ook gesproken van een
Droomwagen en deze is ook gerealiseerd. Een
Pipowagen die over het hele eiland gaat rijden
en bij alle kernen langs gaat tijdens
evenementen. Zo kunnen alle inwoners hun
ideeën en dromen wat ze graag willen in hun kern naar voren brengen. Het heet
de flamingotour. Dit naar aanleiding van flamingo's die op de Grevelingen te
zien zijn.
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De volgende spreker was de heer Bensdorp architect en wonend in Oude Tonge.
Hij vind het belangrijk dat je naar je kern kijkt wat de mooie en minder mooie
kanten zijn en die in kaart brengt. Dit op het gebied van duurzaam en ecologisch
gebied maar ook op sociaal gebied.
Een inventarisatie maakt van bestaande en gewenste voorzieningen. Zoals op
horeca, lokaal voedsel, vervoer en een digitaal platform. Zo kun je ook een
vitale dorpskaart tekenen en doe dat met iedereen uit je kern.
Aansluitend kwam de rondvraag met diverse onderwerpen:
De gemeente gaat de manier van vergunningen aanvragen eenvoudiger maken.
Door de dorpsraad van Melissant is een formulier gemaakt voor het eenvoudig
aanvragen van vergunningen.
Het is voor alle kernen belangrijk dat informatie en successen van andere
dorpsraden aan elkaar vertelt worden zodat andere dorpsraden hier ook van
kunnen profiteren.
Soms moeten statuten van buurtverenigingen worden aangepast.
Op het eind maakte Alize Mulder (beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken
van o.a. het Havenhoofd) bekend dat ze er mee gaat stoppen. Gelukkig vertelde
ze ook dat ze de plannen voor het Havenhoofd nog zal begeleiden.
Dit was het verslag van de bijeenkomst deze werd afgesloten met een hapje en
een drankje.
Een heel interessant programma waar iedereen enthousiast van werd. Zelf ga je
dan ook nadenken over wat er allemaal mogelijk is en wat er te koop is. Wat
bieden de inwoners van Goedereede Havenhoofd: verkoop van: advocaat, cake,
koekjes en eieren. Er woont een goudsmid , een timmerman, een harpist, een
kapster en wie vertel wat er nog meer is.
We willen bv graag: een leuke bloemenrand als welkom, sneller en beter
internet, picknickplaats aan de overkant van de haven, alle tuintjes opgekapt, …
Dit is het begin van een droom voor Goedereede Havenhoofd.
In het najaar komt weer een overleg in Achthuizen.

Agenda
17-18 juni

Goereese portdagen (Goedereede) info: www.portdagen.nl

25 juni

Buurtbarbecue

19 augustus

Doorkomst Omloop Goeree-Overflakkee (verwacht 21.00 uur)

xx oktober

Mosselavond

24 oktober

Nacht van de Nacht op ’t Havenhoofd (landelijk evenement)
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Stichting ZIJN – Sociale thermometer
Op de Hôôdse Marktdag was de sociale thermometer van stichting ZIJN
aanwezig. Deze stichting wil weten hoe het sociale netwerk en de
woon/leefomgeving van de bewoners hier is.
Verschillende mensen werden staande gehouden door de twee
vrijwilligsters van Stichting Zijn en werden gevraagd om mee
te doen met een enquête.
Op een touchscreen verschenen wel 50 vragen om te
beantwoorden over de woonomgeving, omgang met de buren en
waarom je hier wilde wonen enz.
Van het Havenhoofd hebben 16 bewoners meegedaan en 21 uit
Goedereede waarvan er misschien ook nog op het Havenhoofd
wonen. En ons mooie Havenhoofd kreeg het cijfer 8,15. De
gemeente zal de uitslagen van de hele gemeente nog
bekendmaken.
Meer informatie over stichting ZIJN is te vinden op www.zijngo.nl.

Verslag Optreden Koninklijke fanfare Apollo
Woensdagavond 1 juni jl. was het weer zover, het jaarlijks concert van onze fanfare.
Om 19.30 zat iedereen gereed, de muzikanten en Annemarie en Inge namens het
bestuur om de inwendige mens te voorzien en dat was het.
Gelukkig kwamen de eerste mensen aanlopen en langzaamaan kwamen er toch een
flink aantal bewoners luisteren naar de prachtige muziekstukken die we kregen te
horen zoals bekende filmmuziek en
andere mooie stukken.
Ondanks de kou speelden ze meer
dan een uur, was het een mooie
avond en natuurlijk is er nog
gecollecteerd voor het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Al met al een zeer geslaagde avond
en we hopen tot volgend jaar en dan
met glühwein en warme
chocolademelk !!
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Tekentijd
Het is weer tekentijd. Dat betekent dat het weer tijd is om jezelf en anderen te
controleren op teken na bijvoorbeeld een wandeling in het bos, duinen, struikgewas
of gras.
Controleren
Bent u in het groen geweest, controleer daarna uw
lichaam en kleding op teken. Teken kunnen zich overal
vastbijten, maar hebben voorkeur voor warme plekken
zoals de liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, of achter de
oren. Controleer uzelf of uw kinderen heel nauwkeurig,
want teken zijn heel klein en u voelt de beet niet. Laat
iemand anders controleren op plekken die u niet goed
kunt zien of gebruik een spiegel. Om teken uit uw
kleding te verwijderen, kunt u uw kleding wassen op 60
graden of ze in de wasdroger doen.
Verwijderen
Haal teken zo snel mogelijk weg! Hoe langer de teek in uw huid zit, hoe groter de
kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. Pak de teek met een puntig pincet (of
andere tekenverwijderaar) zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek hem
er rustig uit. Als een stukje van de kop achterblijft, is dat ongevaarlijk. Gebruikt u
een andere tekenverwijderaar? Volg dan de gebruiksaanwijzing. Ontsmet pas daarna
het beetwondje.
Blijven opletten
Noteer wanneer en waar op de huid u gebeten bent. Houd tot drie maanden na de
tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een ronde
verkleuring van de huid of klachten die passen bij de ziekte van Lyme. Krijgt u
klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.
Bron: Folder ‘Een teek? Pak ‘m beet!’ van het RIVM, zie ook
www.rivm/tekenbeet
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Buurtbarbecue – 25 juni 2016
Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de buurtvereniging ’t Hôôd de jaarlijkse
buurtbarbecue voor alle bewoners van het Havenhoofd en overige leden.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar de barbecue worden verzorgd door Auke
Wagenaar.
Plaats:
Eben- Haëzerschool
Datum:
zaterdag 25 juni 2016
Tijd:
18.00 -22.00 uur
Prijs leden:
15 Euro p.p. voor volwassenen en kinderen* gratis
Prijs niet-leden**: 20 Euro p.p. voor volwassenen en 5 Euro p.p. voor kinderen*
De prijs is inclusief eten en drinken.
Graag aanmelden voor 17 juni 2016 door het inleveren van onderstaande aanmeldstrook bij 1 van de bestuursleden of via www.thood.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wij komen graag naar de buurtbarbecue op 25 juni 2016.
Naam :
Gezinslid:

...................................................................................................
ja/nee

Aantal volwassen: ...................................................................................................
Aantal kinderen
(t.m. 12 jaar):

...................................................................................................

Graag betalen bij aanmelding.
-----------------------------------------------------------------------------------------------*) kinderen van 0 tot en met 12 jaar
**) Nog geen lid en wil je lid worden? Voor 10 Euro per jaar wordt je lid met
het hele gezin! Neem hiervoor contact op met 1 van de bestuursleden van de
buurtvereniging of stuur een mailtje naar info@thood.nl.
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Nieuws van de Eben Haëzerschool
School op Seef
Maandagmiddag 13 juni krijgen alle kinderen praktijkles in
het verkeer!
Groep 1 en 2 gaan wandelen, oversteken met hulp van de kinderen van groep 8.
De groepen 3 t/m 8 gaan op de fiets een route fietsen in het echte verkeer met
een oversteekplaats, stoplicht, ze leren fietsvaardigheden enz.
De groepen 5 t/m 8 krijgen een grotere route om de fietsen. We willen op
bepaalde punten ouders inzetten om de kinderen in de gaten te houden, kijken of
ze zich aan de verkeersregels houden en hoe ze zich gedragen met andere
fietsers en verkeersdeelnemers.
Maar het gaat om praktijklessen dus alle kinderen gaan wandelend en fietsend
het echte verkeer in.
Wij willen u daarom laten weten dat ‘s middags tussen 1 en 3 uur heel veel
kinderen ziet fietsen en wandelen. Ook willen we weer het Duinroosplein
gebruiken om enkele verkeersobstakels neer te zetten. We hopen dat de
bewoners van het Duinroosplein hier niet te veel hinder van ondervinden maar
omdat het een doodlopende straat is is dit wel de veiligste plek om een parcours
neer te zetten.
Meester Schippers
Aan het eind van het schooljaar gaan we ook afscheid nemen van Meester
Schippers!
In de week van 27 juni t/m 1 juli is het de hele week feest op school. Meer
informatie volgt nog!
Wij willen u namens de kinderen en het team van de Eben Haëzerschool alvast
een hele fijne vakantie toewensen!
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Familieberichten
Dhr. Klijn, Blauwe Distelstraat 11, is opgenomen geweest in het ziekenhuis, wij
wensen hem van harte beterschap toe.
William Tanis, Duinroosplein 2, is vrijdag 10 juni getrouwd met Sandra van Keulen.
Gefeliciteerd!
Op 12 april jl. mochten Jan en Jolanda Bakelaar, Breenstraat 34, het heugelijke feit
vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en nog vele fijne jaren
samen met jullie kinderen.
14 april jl. mocht Ella Lokker, Haveneind 8, vieren dat zij alweer 30 jaar in dienst is
bij Onze Supermarkt.com oftewel Klaas van Heest (in de volksmond). Ella houdt
niet zo van publiciteit maar wij vonden dat dit toch wel vermeldt mocht worden
want 30 jaar (ivoren jubileum!) is een hele lange tijd. Van harte gefeliciteerd en wij
wensen je nog vele jaren erbij en dat je met veel plezier je werk mag doen.
Op 14 april jl. is er een jongen genaamd Melab geboren bij Yorsalem Abreha, zij is
een vluchteling uit Eritrea en woont in de Blauwe Distelstraat 22. Van harte
gefeliciteerd.
Welkom voor de nieuwe bewoners van de Blauwe Distelstraat 12.
Wilt u een (familie)bericht in onze krant, neem contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar info@thood.nl.

Eentje uit oude doos
Volgens mevrouw Groenendijk, Breenstraat 17, zou het een allegorische optocht
in de jaren 70 geweest kunnen zijn. Op de voorgrond zien we 2 kinderen in
kleding van vroegerjaren, die het idee van de allegorische optocht zouden
kunnen bevestigen. Ien Grinwis komt met het idee van het Geuzenfeest. Volgens
haar is de mevrouw met de kinderwagen Pie Tanis van de Blauwe Distelstraat.
Op de achtergrond is de ‘nieuwe’ haven te zien, waaruit valt op te maken dat de
foto na de afsluiting van de haven in 1958 is gemaakt. De rechter foto lijkt
gemaakt te zijn in dezelfde periode of wellicht dezelfde dag. Maar het blijft
gissen. Mochten er nog ideeën zijn, horen we dat natuurlijk graag en berichten
we hierover in het volgende krantje.
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Nieuwe ‘nog eentje uit oude doos’
Foto van de school aan de Schoolstraat, de voormalige Breenstraat, genomen in
de richting van Goedereede (toch?). Deze foto is nog van voor de oorlog. Wie
kent deze school nog en wil herinneringen met ons delen? Mail je verhaal naar
info@thood.nl of nodig 1 van de bestuursleden uit om je verhaal te vertellen.
Doen we er in het volgende krantje verslag van. Zou super leuk zijn om oude
verhalen met elkaar te delen.

Schoolstraat, met dank aan mevrouw Grinwis-van Splunter
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