
HOEK NIEUWS No. 86 
van Dorp en Stadhuis. 

BANKJE BEGONIASTRAAT/ MOLENDIJK VERPLAATST 
Het bankje is verplaatst naar de kruising bij de huidige lagere school ‘De Driesprong’. 
Zo kunnen ouders/ verzorgers/ opa’s en oma’s beter gebruik maken van het bankje 
om te wachten op de kids of om even uit te rusten. 

BOUW NIEUWE SCHOOL, MFA 
Er is uiterste snelheid geboden voor de realisatie voor de nieuwe multifunctionele 
accommodatie met brede school, bibliotheek, gymzaal, kinderopvang en het nieuwe 
dorpshuis. Gezien de corona en de slechte luchtventilatie voornamelijk bij het 
bijgebouw in basisschool is het noodzaak om dit plan zo snel als mogelijk te 
realiseren. Realisatie van zorgcentrum vanuit Zorgsaam en ruimte voor bouw van 
vrije kavels om zo de leefbaarheid in het dorp een stimulans te geven, heeft ook 
prioriteit. 

ONTWIKKELING LANGESTRAAT 
Dorpsraad Hoek maakt zich hard voor woningbouw Langestraat. Streven is dat er dit 
jaar een besluit wordt genomen door Gemeente om te concretiseren en het plan uit 
te werken. 

UITBREIDING GEDENKBOS 
Herverkaveling grond om het gedenkbos uit te breiden aan de kant van de kreek. De 
gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding hiervan!  

Vispassage voorste en achterste Hoekse Kreek 
Voorjaar 2023 staat op de planning dat de vispassage bij camping ’t Sluisje wordt 
aangelegd zodat er weer uitwisseling plaatsvind tussen zout en zoet water. De 
Hoekse sportvissers zullen hier blij mee zijn. Dit is tot stand gekomen mede door 
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen. 

SPORT EN SPEL OP MOLENPLEIN! 
In het nieuwe schooljaar vind er iedere donderdag van 14.45 uur tot 16.15 uur sport 
en spel plaats bij de sportkooi in Hoek Dit wordt georganiseerd en begeleid door 
Sportpunt Terneuzen. Kids van 6 t/m 12 jaar kunnen hier kennis maken met tal van 
verschillende sporten. Aanmelden via sportpunt@terneuzen.nl. 

 

          Z.O.Z 



ACTIE COOP 
De statiegeldacties van de COOP hebben voor de Purperen Hei €801,70 en voor T.V. 
Hoek/ Kreeksingel €778,30 opgeleverd! De TV Hoek gaat nog een vervolgactie 
organiseren voor de aanschaf van AED! Wil je je als lokaal goed doel ook 
aanmelden? Dat kan via www.coop.nl/pagina/statiegeldactie-aanmelden.  

DOPEN DOOR DE JAREN HEEN 
In de kerk van de Protestantse gemeente Hoek, is van maandag 13 t/m zaterdag 18 
september een tentoonstelling van doopjurken te zien. Van oud naar minder oud: 
hoe kleedde men dopelingen in verschillende periodes? Feit is dat het speciaal was! 
De kerk is die week open tussen 13.30 uur en 16.00 uur. 

DE MOLENHOEK BLIJFT BEZORGEN! 
De bezorgdienst om Hoek e.o. thuis te laten genieten van onze gerechten en verse 
frietjes gaat ook na onze vakantie (6-9 t/m 26-9) gewoon door! Wij zijn zeer 
dankbaar voor de massale bestellingen en steun die we ontvingen tijden de 
verplichte sluitingen! Ook valt er snel een nieuwe bezorgkaart op de mat. Op 
www.demolenhoek.nl kunt u onze bezorgkaart ook vinden. Bestellingen kunnen 
worden gedaan via Whatsapp 06-34298473 of bellen naar 0115-441549. 

BEDANKT SINTERKLAAS! 
Vorig jaar na de Sinterklaasintocht vertelde "onze echte Hoekse Sint" dat dit zijn 
laatste jaar is geweest. Na bijna 50 jaar deze rol te hebben vervuld zal hij voor vele 
van jullie belangrijk zijn geweest. Bij de Peuterspeelzaal, de Hoekse Rakkers of de 
intocht. Hij heeft deze belangrijke taak overgedragen aan een waardige opvolger 
waarmee hij jaren samen heeft gewerkt. Om Lionel Kay namens heel Hoek te 
bedanken willen we hem verrassen met post van ieder van jullie. We zouden jullie 
willen vragen (jong en oud) om foto’s, herinneringen, verhalen of bedankkaartjes 
naar hem te sturen, graag voorzien van naam en eventueel een jaartal of leeftijd. De 
nieuwe Sint zal dit alles, samen met een kado, na de intocht van dit jaar aan hem 
overhandigen zodat hij met veel plezier kan terugdenken aan zijn Sinterklaastijd.  
Graag geadresseerd aan Sinterklaas in de brievenbus doen bij Noordstraat 5 in Hoek 
(op de markt). Alvast bedankt namens het Sinterklaascomité. 

Giel van Boom –Raadslid Gem. Terneuzen/ Marc de 
Haas- steunfractie Gem. Terneuzen  
06-09.2021 (nalezen van de vorige 85 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 
                           
 


