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Beste bewoners van De Hoef,
In de vorige nieuwsbrief van het Dorpscomité De Hoef, kondigden we aan
dat we de werkgroepen zouden voorstellen. Werkgroepen bieden de mogelijkheid om meer mensen betrokken te laten zijn op een onderwerp waar zij
geïnteresseerd in zijn en een bijdragen aan willen leveren.

De werkgroep ‘Bouwen en Wonen’
De werkgroep ‘Bouwen en Wonen’ wordt getrokken door Kees Bakker.
In de werkgroep zitten ook de leden Jan Janmaat en Marco Wahlen.
De doelstelling van deze werkgroep is om gedurende een aantal jaren achter
elkaar doorlopend kleine hoeveelheden woningen voor starters te bouwen
of de doorstroom voor elkaar te krijgen. Deze dienen betaalbaar te zijn en
ook nog in ons mooie landschap te passen. Geen gemakkelijke opgave,
maar wel noodzakelijk om ons dorp blijvend te ‘verjongen’. Steeds meer
eigenaren van stukjes grond melden zich bij ons om verkennend de
mogelijkheden te bespreken. Mocht u dat nog niet gedaan hebben maar
wel zou willen onderzoeken, meldt u zich dan bij
Kees Bakker: kees@administratiekantoorbakker.nl

INFO:
info@dehoefinfo.nl
www.dehoefinfo.nl

De werkgroep ‘Natuur en Historisch belang’
De werkgroep ‘Natuur en Historisch belang’ is sinds kort bij elkaar gekomen
om te bespreken wat we denken dat De Hoef nodig heeft op het gebied van
Natuur en Historie.
De ideeën en gesprekken zijn natuurlijk nog heel pril, maar de eerste
contouren worden zichtbaar van de doelstellingen waar deze werkgroep zich
op wil gaan richten. We denken dan aan een paar dingen:
•	Allereerst willen we voornamelijk behouden wat we nu hebben. Ons dorp
en de natuur, in en om de Amstel, ons visitekaartje, willen we graag zoveel
mogelijk zo houden. Hierbij zullen we de balans moeten blijven vinden
tussen recreëren aan de ene kant en de rust en het behoud van de natuur
aan de andere kant.
•	We denken dat het leuk is om onze bewoners bewust te maken van het
historisch karakter van ons dorp. We willen dit doen door verhalen, foto’s en
leuke weetjes te gaan delen. Verhalen over de huizen in het dorp, maar ook

DORPSCOMITÉ
ZOEKT...
leden voor werkgroep
DUURZAAMHEID
EN VERKEER
Aanmelden bij:
Louise Out
outlouise@gmail.com

de mensen of juist het waterleven, lijkt ons leuk en nuttig om meer van te
weten te komen.
•	Tot slot denken we dat kleine projecten, zoals bijvoorbeeld bloembakken
om lantarens, kunnen helpen om De Hoef op sommige plekken wat te
verfraaien. Dit soort initiatieven zorgen ook voor binding in de buurt en
maakt dat dorpsbewoners elkaar beter leren kennen.
Zoals gezegd, het overleg en deze werkgroep is nog erg pril, maar we zullen
via onder andere deze Nieuwsbrief, jullie steeds op de hoogte houden van
onze ideeën en de ontwikkelingen. En vanzelfsprekend, heeft u een leuk idee
of initiatief waarvan je denkt dat we hier als werkgroep iets mee zouden
kunnen, spreek ons dan vooral aan en deel je mening! En wie kun je dan
aanspreken: Maria de Lange (mariade_lange@hotmail.com) trekt de
werkgroep Natuur en Historisch karakter. Leden van de werkgroep zijn
Anneke van Scheppingen, Corrine van den Bergen, Ronald Wieman,
Tessa en Sebastiaan Haverhoek.

De werkgroep ‘Welzijn en Voorzieningen’
De werkgroep ‘Welzijn en Voorzieningen’ bestaat uit Derk Sloot, Kiki de
Ridder, Nicole Sassen en Julia Heidstra (trekker). Ons intentie is om te
helpen ‘welzijn en voorzieningen’ in ons dorp verder uit te breiden.
Bij voorbeeld gaan wij ervoor zorgen dat dit jaar nog een EHBO cursus
aangeboden wordt, alle AED locaties in kaart gebracht worden en wij zijn met
de Springbok aan het sparren hoe wij hen het beste kunnen steunen. Als je
ideen over ‘welzijn en voorzieningen’ hebt, horen wij het heel graag!
Bij voorbeeld is er geld van de gemeente beschikbaar om gezondheidsbevorderende initiatieven te bekostigen. Als je zo een initiatief op wil zetten,
laat ons aub weten, Julia Heidstra (jaheidstra@gmail.com)

Landgoedplant en Simons Buiten
hoveniers hebben ons mooie dorp
nog iets mooier gemaakt deze
zomer.
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De werkgroep ‘Communicatie’
De werkgroep Communicatie bestaat uit Diederik Bovenkerk (trekker) en
Chantal Zaat. Zij willen vooral helpen de communicatie helder en transparant
te houden.
De verdere doelstellingen zijn:
•	Het zorgdragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan
de inwoners van De Hoef over het beleid en de activiteiten van het
Dorpscomité van De Hoef.
•	Het ondersteunen van een adequate en tijdige informatievoorziening
aan relevante stakeholders, die in het wel en wee van De Hoef
geïnteresseerd zijn.
•	Het verzamelen en kanaliseren van onderwerpen, meningen en gedachten,
die bij de inwoners van De Hoef leven.
In praktische zin betekent dit onder meer:
•	Het vier keer per jaar uitgeven van een nieuwsbrief
•	Het actueel houden van de website van de Hoef
•	Het actueel houden van een bestand van emailadressen van inwoners van
De Hoef
•	Het faciliteren van de werkgroepen van het Dorpscomité bij het zelf
verzorgen van hun communicatie
Mocht je geïnteresseerd zijn in een van de werkgroepen, laat het dan weten.
Met name bij Communicatie kunnen we nog een of twee leden gebruiken.
Aanmelden kan bij Diederik Bovenkerk (dbovenkerk@kpnmail.nl)

Ook geïnteresseerden voor de onderwerpen Duurzaamheid en Verkeersveiligheid zijn welkom voor een kop koffie. Aanmelden kan bij
Louise Out (outlouise@gmail.com)

BEDANKT LEO

Bezoek aan Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen
Afgelopen juni heeft het Dorpscomité inclusief met de trekkers een bezoek
gebracht aan Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen om kennis
te maken. Dat betekende dat we vanuit De Hoef met z’n achten waren en dat
werd gewaardeerd. Dat was een uitermate plezierig gesprek, voor sommige
oude bekenden en voor andere nieuwe ontmoetingen. De nadruk lag op
kennismaken maar desondanks is een aantal van bovenstaande doelstellingen
ook aan de orde gekomen.
Omdat we elkaar in de Raadzaal ontmoetten konden we ondanks de Corona
maatregelen in levende lijve, wel op 1,5 meter, afscheid nemen van een van de
DC bestuursleden van het eerste uur: Leo van den Hoek. Met een dankwoord
van zowel de burgemeester als penningmeester Petri Hofste werd hij uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor De Hoef.

Vanuit de gemeente wordt letterlijk aan de weg getimmerd met kleurvlakken
en borden als invulling van het verkeersplan. Ook is er veel aandacht voor de
energietransitie naar duurzame energie. Op de website van de gemeente is
daar meer over te vinden.

Dorpsvisie
Verder is de Dorpsvisie van De Hoef http://www.dehoefinfo.nl/wp-content/
uploads/2016/12/dorpsvisie-de-hoef-versie-8-dd-juni-2016.pdf, ondanks dat
deze op veel punten nog steeds aktueel is, aan een update toe. Na de zomer
zullen we hier op terugkomen.
Rest ons nog iedereen een goede zomer te wensen en blijf gezond!
Louise Out, voorzitter
Namens Dorpcomité De Hoef
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Narcissen langs De Amstel

ATELIERROUTE
zaterdag 28 en
zondag 29
augustus 2021

Vorig jaar zijn ten zuiden van de brug in De Hoef aan de Oostzijde en Westzijde 10.000 narcisbollen de grond ingegaan. Deze herfst is de noordkant aan
de beurt. Voor de Westzijde gaat het om huisnummer 1 tot 33, voor de Oostzijde om nummer 1 tot 13, voor de Kromme Mijdrecht om nummer 1A tot
58. En alles wat er aan ongenummerd land tussen ligt. Het idee is dat iedere
bewoner of landeigenaar weer 3 narcisbollen per strekkende meter oever krijgt
om in de grond te stoppen. De Amstel zal ook in het noorden van het dorp het
komend voorjaar in bloei staan. De bewoners/eigenaren moeten wel zelf de
bollen in de grond stoppen. Wanneer dit vanwege gezondheid of anderszins
problemen oplevert zorgen wij voor een oplossing. Narcissen komen ieder jaar
terug, maar enkel wanneer ze de tijd hebben om rustig af te sterven. Dus niet
meteen het loof wegmaaien na de bloei. U krijgt de narcissen geleverd half
oktober. U kunt ze dan meteen in de grond stoppen op een diepte twee keer
de grootte van de bol. En wanneer u allergisch bent voor narcissen, even
goede vrienden. Het project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
van “Groen aan de Buurt”, een samenwerking van IVN, nog twee natuurorganisaties, de provincie Utrecht en de gemeentes in Utrecht. Dank daarvoor!

Kijk voor de Hoefse
kunstenaars op
kunstrondevenen.nl
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TIJDENS ATELIERROUTE
KUNST RONDE VENEN

zaterdag 28 en zondag
29 augustus 2021
Gratis optredens op diverse
locaties zowel binnen als buiten.
Kom bijtijds want vol is vol!

CULTUURPUNTRONDEVENEN.NL/
KLINKKLAAR

Vrijwilligers gezocht!
Voor het rondbrengen van de bollen,
het contacteren van landeigenaren
en het hier en daar in de grond stoppen hebben wij nog wat handjes
nodig. En iets meer dan vorig jaar
want we gaan richting de 14.000
bollen. U mag u zelf opgeven, maar
uw kinderen of kleinkinderen zijn ook
meer dan welkom. We hebben een
werkdag gepland op zaterdag 16
oktober. Met erwtensoep. Graag
aanmelden bij JOG@Stroomzicht.nl.
Op een fleurig De Hoef!
Jaap Gelderloos
Voorzitter Groei & Bloei
Vecht & Venen

