
HOEK NIEUWS No. 89 
van Dorp en Stadhuis. 

Marc de Haas –Raadslid Gem. Terneuzen/ Giel van Boom 
steunfractie Gem. Terneuzen  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Dank aan alle mensen die op onze partij hebben gestemd. Ook dank voor alle cadeaus en 
kaarten die ik ontvangen heb. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, 
vandaar dat ik dat via deze weg wil doen. Ook voor het opvolgen van mijn advies om op 
mijn opvolger te stemmen. Ook veel dank voor de vele reacties aangaande het toekennen 
van de Koninklijke onderscheiding. 
Giel van Boom 

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Met 7 zetels kan Top/ Gemeentebelangen zich weer 4 jaar lang de grootste partij van de 
Gem. Terneuzen noemen. Belangrijk is dat er ook altijd een vertegenwoordiger in de raad 
aanwezig is om de belangen van ons dorp Hoek te behartigen. Dit is mede door jullie vele 
stemmen gelukt! Met 377 stemmen kwam ik als derde met voorkeursstemmen in de raad, 
wat ruimschoots genoeg was! Hiervoor wil ik Giel en allen die op mij gestemd hebben 
hartelijk bedanken. De nieuwe MFA, de sloop van de oude school ‘Op Weg’ om huizenbouw 
te realiseren en het zo aantrekkelijk mogelijk blijven maken om in Hoek te wonen, zijn 
slechts een aantal aandachtspunten waar ik me voor jullie sterk ga maken.  
Marc de Haas 
 
Sponsorloop Driesprong ten bate van slachtoffers Oekraïne 
Met de hele school is een sponsorloop gehouden met als doel zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Bij  deze wilt de school iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de fantastische opbrengt van €5.846,10,-! 
Een deel van het bedrag is direct ingezet; o.a. de 65-jarige Taja werd opgehaald en naar een 
voor haar veilige plek in Oostburg gebracht. De school kon ook ondersteunen bij het 
inrichten van de opvangplekken in de kernen van de gemeente Terneuzen (waaronder 
Hoek) en het brengen van 10 ambulances vol met medische hulpgoederen naar 
(kinder)ziekenhuizen in Oekraïne.  
De Driesprong is trots en wij zijn trots op de Driesprong en de school wil alle donoren 
hartelijk bedanken! 

 



Vispassage Lovenpolder 
Vele jaren hebben we gelobbyd voor het bovenstaande. Nu heeft het waterschap 
Scheldestromen ongeveer €500.000,- gereserveerd om het bovenstaande mogelijk te 
maken. Sinds het afsluiten van de Braakman in 1953, net voor de Watersnoodramp, is de 
vismigratie met bijvoorbeeld de eerste en tweede Hoekse kreek bemoeilijkt cq. door 
additionele waterwerken onmogelijk geworden. Na realisatie van de vispassage kan 
bijvoorbeeld de glasaal weer de polder / kreken in komen en o.a. de palingstand weer op 
pijl brengen. Dit zal tot grote vreugde van de vissers het geval zijn.  

Dorpsraadleden gezocht 
In verband met verhuizing cq. gezondheidsredenen worden er dringend nieuwe 
dorpsraadleden gezocht! 14 juni a.s. is er een belangrijke openbare dorpsraadvergadering 
in de kerk waarbij meer informatie verstrekt kan worden en waar u allen uitgenodigd bent. 
Indien u geïnteresseerd bent, gelieve voor 10 juni contact op te nemen met de dorpsraad, 
info@hoeksebelangen.nl.  
De laatste ontwikkelingen omtrent nieuwe MFA worden hier ook besproken. 

Hoekse Feesten 
15 t/m 18 juni vinden de Hoekse Feesten weer plaats. Houdt deze dagen in ieder geval vrij 
in de agenda! Kermis, Denoek Run, de rode draad van de Hoekse Feesten, de zeskamp én 
de rommelmarkt op zaterdag, alles is weer terug. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Kijk 
voor het programma op www.hoeksefeesten.nl. D’Oekse Feesten kan altijd nog hulp 
gebruiken voor bijv. de opbouw/ afbouw van de tent, barvrijwilligers, zeskamp vrijwilligers. 
Stuur dan een mailtje naar info@hoeksefeesten.nl.  

Wandelend Hoek 
Zaterdag 18 juni vindt de 6e Maurtistocht alweer plaats! Een prachtige wandeling door de 
rustige omgeving van Hoek met afwisselend bos en polderlandschap. Afstanden zijn 4, 8, 
14, 21, 28 km en u kunt starten tussen 7.30 uur en 13.00 uur. Inschrijven kan vooraf via 
secretariaat@wandelendhoek.nl. Kijk ook eens op de website www.wandelendhoek.nl. De 
organisatie is namelijk ook nog dringend op zoek naar vrijwilligers om wandeltochten uit te 
zetten en een bestuursfunctie (penningmeester). Wij zien u graag 18 juni! 

 
 

 

 

 

 25-5.2022 (nalezen van de vorige 88 geeltjes kunt u zien op 
www.topgemeentebelangen.nl) 

          Z.O.Z                 
         

mailto:info@hoeksebelangen.nl
http://www.hoeksefeesten.nl/
mailto:info@hoeksefeesten.nl
mailto:secretariaat@wandelendhoek.nl
http://www.wandelendhoek.nl/
http://www.topgemeentebelangen.nl/

