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Overlijden van onze zoon Guido op 23 Maart 2020.
Geheel onveÍ'wachts is van ons heengegaan onze zoon Guido op 54 jarige
leeftijd. Afgelopen 14" April zou hij 55 jaar geworden zijn. Als vader van Jelle
en Sanne stond hij, samen met zijn vrouw Anneke, midden in het leven. Er waren
nog zoveel toekomstplannen !!
Vanaf 1975, toen wlj in Hoek kwamen wonen, heeft hij zijn jeugd in Hoek
doorgebracht ( o.a. lagere school en voetbal ). Hij stond met zijn 16' jaar al in het
eerste elftal van de HSV Hoek en maakte diverse promoties mee.

De oma van mijn vrouw Riet zei het al, het is erg je man te begraven, maar een

kind verliezen is nog veel erger ! Wrj hebben dit nu zelf zo eryaren. Wij hadden

een gelukkig " Klavertje 4 ". Hiervan is nu een blaadje afgevallen, maar de

hemel heeft er een bijzondere ster bijgekregen !

De herdenkingsdienst in het crematorium moest volgens de coronavoorschriften
plaatsvinden t.w. max 30 personen. Dit is heel bizar, daar anders 2

crematoriumruimten nog niet genoeg zouden zijn geweest om de bezoekers te

bergen. De vriendenkring van Guido en de verdere familie ( in binnen- en

buitenland ) is enonn. Ook uit zijn werk. Gelukkig kon er gebruikgemaakt

worden van de laatste ontwikkelingen op technisch gebied, t.w.: een live
videoverbinding , zodat iedereen wereldwijd toch live de dienst kon volgen.

Fantastisch en dat dit werkt bleek uit de vele reacties die direct al bij de

bezoekers van het crematorium uit Canada, Dubai, Spanje en Denemarken

binnenkwÍLmen.
Wij hebben alleen al220 condoleancekaarten, praktisch allemaal volgeschreven

met lieve en opbeurende tekst, alsmede bloemen en aandenkens, ontvangen- Het

is ondoenlijk om deze afzenders allemaal persoonlijk te beantwoorden. Wij en de

familie willen IEDEREEN, die op welke wijze dan ook hun medeleven met het

verlies van Guido hebben doen blijken, alsmede diegenen die ffsiek en technisch

de herdenkingsdienst mogelijk hebben gemaakt, hartelijk bedanken.

Voor diegenen die niet in staat waÍen de herdenkingsdienst live te volgen en toch

hadden willen zierr,hierbij de link ( blijft voorlopig in de lucht ) om deze alsnog

te bekijken :

Het afscheid is ook te volgen via een live videoverbinding op de volgende weblink:
htt ps ://strea m i ng.tjoo n kgvl. n l/u itvaa rt-gu ido-va n- boo m



Het steunen van de Hoekse Middenstand in deze coronatiid.
Het is, in slechts enkele maanden, een hele rare tijd geworden ! Schreef ik in
Geeltje 79 vanJuli 2019 nog dat bij de Overheid het geld tegen de plinten
klotste ( overschot20lS I I miljard en verwacht voor 2019 14 miljard ), nu
spreekÍ men over een tekort van 92 miljard ( 92.000 miljoen !!! ). Bovendien zijn
er al heel veel werklozen en worden veel uitzendkrachten en conhactors
ontslagen. Veel ZZP'ershebben het moeilijk. Het is ook geen sinecure dat je van
de ene op de andere dag je zaak- op last van de Overheid, moet sluiten. Deze
mensen proberen via allerlei acties toch nog aan het werk te blijven en iets te
verdienen. Dit alles om te overleven. Ivan van " Eeterij Bie Ons, tel: 691390 " en
Bart van De Molenhoek ( eetcaf€ lhotel ) tel: 441549, bezorgen op bestelling
thuis. Ziehrn openingstijden en mogelijkheden / (o.a. veiligheidsvoorwaarden )
op hun websites. Ook Ron's Hairfashion en en D'Noek Hair en Beauty bezorgen
op maat klaargemaakte verfpakketjes e.d. blj U thuis. Ik wist niet dat dit bestond,
maÍr zo leer je als " kale " nog eens wat op je oude dag !!
Niet alleen bovenstaande zaken bezorgen thuis, ook de slager ( Limousinhoeve ),
bakker Dees en Coop . Zelfs de Hoekse Dokterspost bezorgf. de medicijnen bij de
bejaarden thuis. Allen dank voor deze service !!'
NOGMAALS, STEUN ONZE HOEKSE MIDDENSTAND !!! U WILT TOCH
OOK DAT DE HUIDIGE ZAKEN / WINKELS OOK NA DE CORONACRISIS
IN BEDRTJF BLIIVEN ? BIJ VOORBAAT DANK !!

V/AÁIISCHUWING.
Wij hebben melding gekregen van de aarrwezigheid van de Grote ( Russische )
Berenklauw en wel vanaf het begin van de aarrwezige sloot, langs de Hoofclwog,
over een lengte van ongeveer 50 meter. Ook zijn zaailingen aarwezig op het
taluut van de N61 . Ze staan uitgebreid in bloei en enkele schermen hebben al
weer rijpe zaden. Het zijn heel vervelende planten. Al bij een lichte aanraking
krijg je grote blaren, die na genezing forse lidtekens kunnen veroorzaken !

Dorpsbelangen heeft dit reeds cinderzocht en vastgesteld dat deze planten zich
bevinden op het grondgebied van Rijkswaterstaat en het Waterschap
Scheldestromen. Dorpsbelangen heeft goede contacten bij beide organisaties en
zal overleggen hoe e.e.a. wordt opgepakt. BLIJF ALERT !!

Giel van Boom - Raadslid Gemeente Terneuzen.

z zO
onJ

o''Hoek,25 April 2020.

t{ANgg4 S,!n


