
HOEK NIEUWS No. 87 
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 2022 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’  wederom opzetten. Er bestaat momenteel al de Hoekse 
waardebon die bij praktisch iedere winkel in Hoek inwisselbaar is. Deze is in 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 ‘TWEEWIELER DE BOER en EETERIJ BIE ONS’. Een envelop 
met een bankbiljet kan natuurlijk ook! 

OVERLAST HONDENPOEP 
Er komen veel klachten over bovenstaande binnen. Er zijn aangewezen honden 
uitlaatplaatsen in Hoek. Vooral in de bebouwde kom/ wijk vindt overlast plaats. 
Mocht  uw hond toch ergens anders ‘hoge nood’ hebben, trek hem dan langs de 
stoep en neem de uitwerpselen mee.  

VUURWERK 
De overheid heeft besloten om geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling toe te staan. 
Geconstateerd wordt dat het vuurwerk al was ingeslagen en dat er bijna dagelijks 
vuurwerk wordt opgemaakt tot in de late uurtjes. Kleine kinderen, huisdieren en vee 
hebben hier veel last van. Weest hier bewust van. 

NIEUWBOUW LANGESTRAAT 
Dorpsraad Hoek heeft zich hard gemaakt voor de sloop van de oude school ‘Op 
Weg’ en voor de nieuwbouw van 10 woningen (6 kleine vrijstaande woningen en 4 
patiowoningen). Er hebben zich inmiddels kopers gemeld voor afbreek en het 
bouwen van deze woningen. Dit proces zal zo snel mogelijk van start gaan! Voor de 
gymlessen van de basisschool wordt een alternatieve locatie gezocht!  



BOMEN PLANTEN WULPENBEK 
Uit initiatief van North See Port, Dorpsbelangen Hoek en inwoners Wulpenbek zal 
op 11 januari 2022 een ecoloog online uitleg geven over het stukje nieuwe aanleg 
van natuur aan de Wulpenbek.  

 

WEGVALLEN 2E ELFTAL H.S.V. HOEK 
Voor inwoners van ons dorp toch het eerste elftal voor de echte Hoekenezen, is 
door een samenloop van omstandigheden helaas opgeheven. Voor veel mensen een 
verloren uitje op zaterdag. In de wandelgangen gehoord dat er alweer druk wordt 
vergaderd om voor volgend seizoen weer een tweede elftal op de been te krijgen. 

JOHNNY DE RITTER TOPPER VOOR H.S.V. 
Door het wegvallen van het tweede elftal van H.S.V. Hoek is er voorlopig ook een 
einde gekomen ruim 25 jaar elftalleider voor het tweede team voor Johnny. Wat 
Johnny voor de vereniging H.S.V. Hoek en dan met name het tweede elftal betekent 
heeft is niet te beschrijven in woorden. Daarom werd er een prachtig feest voor 
hem georganiseerd om hem op deze manier te bedanken. Johnny bedankt!  
Enige smet op de avond was dat Loek Zeegers met de ambulance moest worden 
afgevoerd, wij wensen familie er vrienden veel sterkte en een spoedig herstel! 

BEZORING KERSTDINER MOLENHOEK 
Helaas geen heerlijk kerstdiner in ons Restaurant of een sjoelcompetitie in ons café 
dit jaar. Wel kunt u tot 20 december bij ons een 5 gangen Kerstdiner reserveren. 
Deze bezorgen wij tweede kerst in 3 etappes bij u thuis! De borden mag u na het 
diner houden. Nieuwsgierig geworden?  
Bestellingen kunnen worden gedaan via Whatsapp 06-34298473 of bellen naar 
0115-441549. 

Giel van Boom –Raadslid Gem. Terneuzen/ Marc de 
Haas- steunfractie Gem. Terneuzen  
15-12.2021 (nalezen van de vorige 86 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 
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