
HOEK NIEUWS No. 85 
van Dorp en Stadhuis. 

DOOPJURKEN TENTOONSTELLING 
Aan een doopjurk is vaak een bijzonder (familie) verhaal verbonden. De 
Protestantse gemeente (Langestraat 5) wil graag een doopjurken 
tentoonstelling organiseren. Het doel is om doopjurken uit zoveel mogelijk 
jaren te laten zien en de verhalen daarbij te delen. Heeft u ook een doopjurk 
die tentoongesteld mag worden? Laat het ons weten uiterlijk voor 30 april via 
scribaat@pknhoek.nl of tel 0115-617011. 

HUIDIG STEMBUREAU IN HOEK 
Op dit moment is er maar 1 stembureau in Hoek, mede door de corona. Met de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen er waarschijnlijk weer twee 
locaties zijn waar u kunt stemmen, op dorp en Vremdieke. 

HUIDIGE WESTERSCHELDETUNNEL EN BROODNODIGE NIEUW TE BOUWEN 
TUNNEL 
De huidige tunnel is gebouwd als regionale verbinding en is inmiddels 
geëvalueerd via een nationale, naar een internationale verbinding. Nu is de 
tunnel nog een toltunnel, waardoor veel vrachtverkeer (Oost-Duitse 
voertuigen) via Breda- Antwerpen gaan.  
Als de tol gaat verdwijnen krijg je een internationale doorvoer route via 
Terneuzen wat in de toekomst vele files zal opleveren. Alleen tolvrij voor 
voertuigen met een Nederlands kenteken zal filevorming voorkomen. Reeds is 
voorgesteld om deze oplossing juridisch te onderzoeken. Wij pleiten tevens 
voor onderzoek naar een nieuwe tunnel voor in de toekomst volgens de 
nieuwe Europese richtlijnen (2-baans met vluchtstrook, enz). De huidige tunnel 
heeft 30 jaar voorbereiding gekost waarbij we nu hopen op een kortere 
periode. 

 



HART ONDER DE RIEM VOOR ONDERNEMERS 
Ondernemers van Hoek, het is nu ruim een jaar geleden dat we in ons land 
geconfronteerd werden met het coronavirus. Het virus heeft veel schade 
toegebracht. Niet alleen aan onze gezondheid, maar ook aan onze economie. 
Vooral de ondernemers kregen daar mee te maken. Het is een bizarre tijd die 
veel ellende en slapeloze nachten heeft gebracht. Gelukkig is er nu een vaccin. 
Dat biedt ons uitzicht op een nieuwe toekomst en herstel van onze economie. 
Wij realiseren ons dat er nog een lange weg is te gaan voordat alles weer terug 
is bij het oude. En wellicht wordt het nooit meer zoals het vroeger was en 
moeten we leren leven met een nieuw nu. Hoe dat er ook mag uitzien. We 
bieden graag een luisterend oor naar jullie en willen samen met jullie de 
mogelijkheden verkennen om uw onderneming door deze zware periode heen 
te loodsen. ‘ Samen kan je veel en alleen kan je weinig’. Giel en Marc staan 
voor jullie klaar. 

STATIEGELDACTIE COOP TEN BEHOEVE VAN AED T.V. HOEK EN DE BUURT 
Ons bruisende en snelst groeiende tennisvereniging van de Gemeente 
Terneuzen, T.V. Hoek gaat voor aanschaf voor een nieuwe AED voor de club en 
de buurt!  Vanaf 1 april (nee geen grap) tot 30 Juni kunt u uw statiegeld bij de 
Coop Ruben doneren aan T.V. Hoek. Coop verdubbelt het gedoneerde bedrag. 
Het bestedingsdoel van de actie is het vervangen van onze AED die 11 jaar oud 
is. Als de actie voldoende opbrengt kunnen we ook een buitenkast (type zoals 
op de markt) aanschaffen en deze ophangen aan het buitenhek van het 
tennisterrein zodat het apparaat voor de buurt Kreeksingel/Molendijk 
beschikbaar komt en we zo mede een bijdrage leveren aan Hoek hart veilig. Op 
deze wijze zal niet alleen T.V. Hoek maar de hele buurt profijt kunnen hebben 
van deze actie.  Meer informatie over T.V. Hoek?  www.Tvhoek.nl, email  
info@tvhoek.nl. Voor eventueel andere donaties, verwijzen we u naar de 
bovengenoemde website. 

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