
HOEK NIEUWS No. 84 
van Dorp en Stadhuis. 

KOMENDE FEESTDAGEN 
Er is weer een bijzonder jaar verstreken!! We hebben vooraf geen voorstelling 
hiervan kunnen maken. Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond 
en voorspoedig 2021 toe. Door de corona crisis hebben veel mensen hun baan 
verloren en zijn in een onzekere positie gekomen. Dit heeft (financiële) 
problemen van allerlei aard tot gevolg!! U kent deze mensen vast wel in uw 
omgeving. We zouden derhalve een beroep op u willen doen deze mensen met 
de komende feestdagen ook iets extra’s te geven. Daarom willen we de actie  
‘ HOEK HELPT HOEK’  opzetten. Er bestaat momenteel al de Hoekse 
kadobon die bij praktisch iedere winkel in Hoek inwisselbaar is. Deze zijn elke 
valuta beschikbaar. U kunt dan deze bon, eventueel anoniem, bij deze persoon in 
de bus laten glijden, met bijvoorbeeld de tekst; ‘ zo maar…’ Dit geeft een goed 
gevoel. De bon kunt u kopen bij ‘EETERIJ BIE ONS’ (naast dokterspost). Een 
envelop met een bankbiljet kan natuurlijk ook! 

AUTOKRASSER IN HOEK! 
Recentelijk heeft deze dader(s) weer toegeslagen! In de omgeving van de 
Irisstraat is/ zijn deze actief. Diverse auto-eigenaren zijn al de dupe. Er is ook 
aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn er in bovenstaande buurt geheime 
infraroodcamera’s geplaatst die ook in het donker vlijmscherpe opnames maakt. 
Zo hopen wij de dader(s) snel te betrappen. 

WINDMOLENS, MOSSELBANKEN 
Plaatsen van windmolens bij de mosselbanken komt niet ten goede van de 
vogels. Zee/ trekvogels kunnen zich op deze manier niet meer goed foerageren. 
Onderzoek naar vogelsterfte door windmolens komt er. Mede onderzoek naar 
insectensterfte door windmolens is ook gewenst! 

VOORSTELLEN MARC DE HAAS 
Mijn naam is Marc de Haas, 35 jaar oud, gehuwd met Liselot en woonachtig in 
Hoek. Ik ben werkzaam bij Stichting Hulst voor Elkaar als coördinator Sport en 
Bewegen. Ik ben hierbij verantwoordelijk voor de sportstimulering in de 



Gemeente Hulst, ik ondersteun en adviseer de sportaanbieders en geef 
uitvoering aan het sport-en gezondheidsbeleid. Zelf ben ik ook vrij sportief; ik 
voetbal bij het 2e elftal van HSV HOEK. Hoe de subsidiestromen gaan, op 
welke manier we de leefbaarheid in, met name Hoek, kunnen bevorderen, hoe 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en vitaal 
blijven zijn verschillende speerpunten waar ik  o.a. graag mijn steentje aan bij 
wil dragen! Door mijn werk weet ik immers hoe de ‘hazen’ lopen bij de 
Gemeentes "#$%. Door gewaardeerd lid van het eerste uur, Giel van Boom, ben ik 
al veel bijgepraat en we gaan dan ook samen het bekende ‘ geeltje van Giel’  
voortzetten! 

ASBESTSCHUUR VAN ‘JASJE’ Koudepolderstraat. We zijn verheugd dat 
de laatste storm zijn werk heeft gedaan en dat de sloop van de schuur en woning 
inmiddels heeft plaats gevonden. Een groot gevaar voor Hoek is hier mede 
geweken! De eigenaren van het bovenstaande perceel zijn in overleg over 
herbouw.  

CORONAPROOF KERSTBOODSCHAPPEN DOEN. 
Donderdag 24 december bieden slagerij Mol en COOP Ruben een coronaproof 
alternatief voor de kerstboodschappen. Bestellingen kunnen opgehaald worden 
in een heuse drive-thru aan het Molenplein! 

DONEREN LEGE FLESSEN VOOR PURPEREN HEI 
Heel het jaar door kunnen klanten statiegeld schenken aan verenigingen, 
sportclubs en andere initiatieven. De COOP verdubbeld het statiegeld voor de 
betreffende organisatie! Van januari t/m maart 2021 is de supportersvereniging 
van H.S.V. Hoek de PURPEREN HEI als goede doel uitgekozen voor de 
statiegeld actie! Wil jij voor jouw vereniging of organisatie ook een 
inzamelactie? Meld je dan aan via de site van COOP en surf naar 
statiegeldformulier. 

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