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van Dorp en Stadhuis. 

Het is alweer even geleden dat mijn vorige geeltje verscheen. 

Treurige en medische omstandigheden waren de oorzaak, o.a. 

mijn zicht is achteruit gegaan. Ik ben dan ook blij dat ik mijn 

partijgenoot MARC DE HAAS bereid heb gevonden mij bij 

mijn geeltje te helpen. Marc is geboren en getogen in Hoek en 

is werkzaam bij Stichting Hulst voor Elkaar. Hij weet 

derhalve ook hoe de hazen bij de Gemeente lopen.  

Overlijden TILLY MULDER: 

Heel droevig kwam bij ons het verschrikkelijke nieuws over 

het plotseling overlijden van Tilly Mulder van VILLA VERA.  

Groot verlies voor Hoek en medeleven en gecondoleerd aan 

de familie en vrienden. Het postkantoor wordt eerst daags 

verplaatst naar de overkant van VILLA VERA, naar de 

wielersportzaak van Vico de Bres aan de Molendijk 17. Hij 

heeft ook de verkoop van de wenskaarten overgenomen. Info: 

www.vicoos.nl.  

KOPJE VAN KANADA: Het mooiste plekje van West 

Europa. Je kan de schepen bijna aanraken. Dit moet een 

verblijfplaats worden voor o.a. Hoekenezen die hier alleen 

nog maar kunnen recreëren aan de Schelde. De Gemeente 

heeft ons al toegezegd hier tijdig een plan voor te maken.  

HUIZENBOUW HOEK: 

Wij en de dorpsraad streven ernaar om zo snel mogelijk de 

locatie Op Weg bouwrijp te maken voor woningbouw. Naar 

http://www.vicoos.nl/


onze mening hoeft niet gewacht te worden op de sloop van de 

gymzaal. Ook voor WINDLUST II wordt er naar gekeken. 

Onze visie over de GROENSTROOK rond Hoek: 

Ons dorp is momenteel niet rijk gezegend met ‘groen’. Onze 

wens is om in de verre toekomst tot een aansluitend 

wandelgebied rond ons dorp te komen.  

HOEKS ENIGE MONUMENT ‘DE MOLEN’: 

De dakbedekking van de kap en enkele balken zijn vernieuwd 

en de balken van de staart worden nog vernieuwd. De samen-

werking met de Gemeente is prima! JELLE DE GROOTE 

(onze molenaar) heeft momenteel 1jongere en 1 oudere in 

opleiding  

Herdenking GUIDO VAN BOOM op H.S.V. Hoek bij 1e 

thuiswedstrijd: Iedereen die hiervoor op welke wijze dan ook 

heeft meegewerkt, bedankt!  Speciaal woord van dank aan de 

H-side die in OVERTIME nog een prachtig, groot spandoek  

hiervoor hebben gemaakt wat na afloop bezorgd is bij zijn 

vrouw die het een mooie plekje in de tuin heeft gegeven! 

Op verzoek van Rob Mulder en familie deze tekst: 

Het plotselinge overlijden van Tilly Mulder- Snoek 9 

september j.l. heeft ons enorm geraakt. Wij hebben ervaren 

hoe velen van jullie hebben meegeleefd in de vorm van 

woorden, kaarten, praktische hulp of luisterend oor. Dit en de 

grote opkomst op de dag van het afscheid heeft het voor ons 

bijzonder gemaakt. Het was hartverwarmend! Via deze weg 

willen wij u daarvoor bedankt. Fam. Mulder. 

Giel van Boom –Raadslid Gem. Terneuzen/ Marc de Haas  

9-10.2020 


