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Beste inwoners van De Hoef,

De laatste maand van het jaar is alweer begonnen, de Sint was weer in het 
land en binnenkort sluiten we het toch wel bijzondere jaar 2021 af. Wij hopen 
dat iedereen gezond is en blijft. Verder kijken we met een schuin oog naar de 
weersvoorspellingen in de hoop dat er net als vorig jaar weer geschaatst kan 
worden! Het dorpscomité (DC) en haar werkgroepen hebben bepaald niet stil 
gezeten en we nemen u in deze nieuwsbrief daar graag in mee.

Werkgroep Bouwen en Wonen 
Een van onze belangrijkste doelstellingen is om de komende jaren telkens een 
aantal starterswoningen te bouwen, als ook de doorstroom te bevorderen  
zodat ons dorp kan ‘verjongen’. De gemeente zal een behoefte-enquête  
houden om inzicht te krijgen in de benodigde aantallen en de bijbehorende 
wensen.  Verjonging is hard nodig om de voorzieningen in het dorp, waar- 
onder de school, te kunnen behouden. Kees Bakker zal hier verder op ingaan 
in de alinea van de werkgroep Bouwen en Wonen.

Werkgroep Welzijn en Voorzieningen 
Julia van de werkgroep Welzijn en Voorzieningen heeft de inventarisatie en het 
bijbehorende kaartje van de AED’s die er in De Hoef hangen gemaakt. Mick 
Fernhout meldde dat er bij hun huis op de Oostzijde inmiddels ook een hangt. 
Prompt kwamen er meer ‘opduiken’ en hierbij ziet u het resultaat. Het is zo 
gemaakt dat het gemakkelijk opgehangen kan worden. Uiteraard hopen we 
dat ze niet vaak gebruikt te hoeven worden.

Werkgroep Communicatie 
Verder wordt er hard gewerkt door de werkgroep Communicatie aan een  
nieuwe website om gemakkelijker en vaker te communiceren vanuit en met  
het dorpscomité. Voor diegene die liever suggesties op papier doen, komt 
er een ideeënbus bij de Springbok. En natuurlijk verzorgt de werkgroep deze 
nieuwsbrief. Trekker Diederik Bovenkerk vertelt hieronder meer.
 



Werkgroep Natuur en Historisch karakter
De werkgroep Natuur en Historisch karakter komt op stoom en heeft veel  
interessante ideeën. Maria gaat er hieronder verder op in.

Werkgroep Duurzaamheid
De kersverse commissie Duurzaamheid is inmiddels twee keer bij elkaar  
gekomen en gaat zich aansluiten bij de Energieke Ronde Veners. Nick vertelt 
over de ambitieuze plannen.

Financiën
Penningmeester Petri Hofsté maakt de jaarverslagen en het giften beleid en 
deze zullen op de nieuwe website terug te vinden zijn. De Springbok en het 
dorpscomite zullen van elkaar de kascontrole gaan doen. Dank aan Petri  
Hofsté en Gijsbert Boon!

Kortom, met de verviervoudiging van de hoeveelheid mensen in het DC en de 
werkgroepen, maar ook vooral de diversiteit van de leden, komen er gelukkig 
veel nieuwe ideeën en plezier in de uitvoering!  
De door Monique Duivenvoorde bijgehouden notulen van de vergaderingen 
zullen later ook op de nieuwe website terug te vinden zijn. Mocht u toch iets 
bedenken dat wij nog niet hebben bedacht, laat het ons weten.

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een goed en gezond 
2022!

Namens het gehele DC,
Louise Out van Staveren
Voorzitter
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ZOEKT...

leden voor werkgroep

VERKEER 

Aanmelden bij:
Louise Out

outlouise@gmail.com

Werkgroep Natuur en Historisch karakter

De werkgroep Natuur en Historisch karakter heeft zich vooral toegelegd op 
het zo mooi en groen mogelijk houden van De Hoef. Daarnaast lijkt het ons 
leuk als de natuurprojecten die we verzinnen, ook meehelpen aan de saam-
horigheid tussen bewoners en wanneer we, gezamenlijk met de bewoners, 
projecten met en in de natuur kunnen gaan oppakken. We hebben in de 
tussentijd een aantal initiatieven bedacht, die we graag via deze nieuwsbrief 
met u delen. 

Het bloembakken project
Samen met een groepje vrijwilligers en ondersteuning vanuit de gemeente, 
willen we proberen of het mogelijk is om in de Merelslag een aantal  
lantaarnbloembakken te gaan ophangen, om de buurt op te fleuren.  
Het is een praktisch en haalbaar project, wat de buurt opfleurt en leuk is om 
samen met elkaar op te pakken. We hopen dat we in het voorjaar dit concreet 
kunnen gaan maken.



Activiteiten voor kinderen 
Het lijkt ons leuk en leerzaam om 
juist ook samen met de kinderen uit 
De Hoef kleine natuurverkenning 
projecten te doen, zoals bijvoorbeeld 
het maken van een insectenhotel of 
egelhuisje op Koningsdag. Of een 
keer een slootjesdag te organiseren 
waarin we gaan ontdekken wat er 
allemaal leeft in de sloten hier!

World cleanup day 
Helaas komt het toch weleens voor 
dat er in onze mooie natuur rommel 
wordt weggegooid. Op de jaarlijkse 
World cleanup day willen we met 
een aantal buurtbewoners meedoen 
aan deze dag en ons dorp weer vrij 
maken van de weggegooide rommel 
in de bermen en struiken.  
Graag haken we aan bij de opruim- 
initiatieven die er al zijn in De Hoef, 
zodat we met nog een grotere groep 
zijn. Na afloop van het harde werk 
vieren we een schoon dorp met  
koffie en wat lekkers in de Springbok. Bijzondere bewoners uit de Hoef 

Is dit de bewoner van onze kerk-
toren? Regelmatig is in de vroege 
ochtend een getik te horen rondom 
de kerk. Dat geluid is al jaren te 
horen.. Wel eens afgevraagd waar 
het vandaan komt? Het is een specht 
die met zijn snavel op de metalen 
toren van onze kerk tikt. Je kan de 
specht ook duidelijk zien zitten in de 
klokkentoren. Zou dit de grote bonte 
specht zijn die in onze toren woont?

Heeft u een bijzondere bewoner 
gespot, mail ons dan de foto en 
beschrijving, dan staat uw bijdrage 
mogelijk de volgende keer in deze 
nieuwsbrief!

VOOR NU: 
info@dehoefinfo.nl

Hoe bio divers is De Hoef 
eigenlijk? 
Goede evenwichtige natuur heeft 
zoals u weet veel te maken met 
biodiversiteit. Het lijkt ons interessant 
en nuttig om eens te kijken naar hoe 
het staat met de biodiversiteit. We 
vragen aan het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en duurzaamheid) 
om ons te helpen met het inventa-
riseren van de biodiversiteit in de 
Hoef. De bevindingen van ons kleine 
onderzoek, zullen we zeker delen in 
een volgende nieuwsbrief.



AED’s in De Hoef
Wij hebben een inventarisatie over AED’s in De Hoef gemaakt zodat iedereen 
betere inzicht krijgt in wat bestaat. Hierbij zijn de volgende gegevens belang-
rijk:

•  Als iemand een hartstilstand heeft, bel je 112 en de spoedeisende hulp kijkt 
vervolgens in hun systeem naar de meest dichtbije AED en stuurt tegelijk 
een oproep uit aan burgerhulpverleners die in de buurt zijn. Dat zijn mensen 
die een reanimatiecursus gevolgd hebben en geregistreerd staan om te 
komen helpen. Soms helpen deze mensen met het halen en gebruiken van 
de AED-apparaat en soms helpen deze mensen met het uitkijken naar de 
ambulance.

•  Uiteraard zijn er ook AED’s en burgerhulpverleners die niet geregistreerd 
staan. Als je toevallig van deze levensreddende voorzieningen af weet,  
dan kan je deze wel gebruiken, maar een ander niet en dan heeft een  
ongeregistreerde AED-apparaat geen meerwaarde.

•  Elk jaar worden er reanimatie cursussen gehouden en iedereen wordt 
uitgenodigd om deze te volgen. Deze cursussen zijn in het verleden op 
verschillende plekken in De Hoef georganiseerd zoals in de HSV, de kerk, op 
park Dolce Vita, etc. Graag willen wij dit aanbod uitbreiden zodat iedereen 
de mogelijkheid heeft om een burgerhulpverlener te worden. Wil je ook aan 
een reanimatie cursus meedoen, stuur aub een email naar  
info@dehoefinfo.nl

Tot slot willen we iedereen die niet zelf in het bezit is van een AED, maar wel 
weet waar die te vinden zijn, vragen om eens te informeren of die al is aange-
meld.
Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen om De Hoef veiliger te maken.

Namens werkgroep Welzijn & Voorzieningen, 

Derk Sloot en Julia Heidstra

OPROEP!!
AANMELDEN 
Burgerhulpverlener
Om de veiligste gemeente van 
Nederland te worden hebben we 
alle hulp nodig!
Naast de bewoners van De Hoef 
komen er ook heel veel andere 
mensen door ons dorp.
Hierdoor is het niet ondenkbaar 
dat iemand in onze gemeente te 
maken krijgt met hartfalen en  
behoefte heeft aan medische 
zorg. Hoe eerder die zorg ter 
plaatse is hoe groter de kans is 
op volledig herstel van het  
slachtoffer.
Daarom willen we alle inwoners 
van De Hoef die kunnen reani-
meren vragen zich ook aan te 
melden als burgerhulpverlener!

Als burgerhulpverlener kan je 
opgeroepen worden om te gaan 
helpen als er via 112 een melding 
binnenkomt als iemand bij jou in 
de buurt een hartstilstand heeft.

Scan QR code 1 om naar de 
website van de Hartstichting te 
gaan.
Hier vind je alle informatie over 
wat het inhoud om burgerhulp-
verlener te zijn en om je hiervoor 
aan te melden.
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AED’s waarvan we 
weten dat ze  
bestaan 
(maar die meestal nog niet  
geregistreerd staan bij  
hartslag.nu)

Landwinkel 
De Lindenhorst,  
Westzijde 17a

De Brug,  
Oude Spoorbaan 55

Stroomzicht,  
Westzijde 50

Kerk,  
Oostzijde 44

Kromme Mijdrecht 
50
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Springbok,  
Oostzijde 61a

HSV,  
Schattekerkerweg 6 
Binnen, in ballenhok, 
sleutel nodig

Vinkenslag,  
parkeerplaats 
Tegenover nr. 1

Dolce Vita, 
parkeerplaats 
 

Oostzijde 120
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OPROEP!!
AANMELDEN 

AED
Naast meer burgerhulpverleners in 
de regio is het van groot  
belang dat de hulpdiensten weten 
waar AED’s te vinden zijn. We willen 
dan ook met klem vragen aan alle 
mensen die een AED hebben om 
die aan te melden op de website 
hartslagnu.nl.   
Scan QR code 2 om je AED aan te 
melden.



Werkgroep Bouwen en Wonen

In 2016 heeft het dorpscomite De Hoef een dorpsvisie geschreven.  
Hierin wordt de gewenste toekomstige situatie van het dorp beschreven en 
wordt er richting gegeven aan nieuwe ontwikkelingen die De Hoef toekomst-
bestendig en vitaal moeten houden. De bevolkingsaantallen van de Hoef zijn 
sinds 2006 afgenomen. Met name de bewoners van 25 tot 40 jaar zijn in relatief 
kleine aantallen aanwezig. Het beperkte aantal inwoners van deze leeftijds- 
categorie vormt een bedreiging voor de vitaliteit van De Hoef, omdat dit juist 
de leeftijdsgroep is die kan zorgen voor jonge aanwas in het dorp. Daarnaast 
wordt de groep 60+ers in de Hoef steeds groter, waardoor de zorgvraag ook 
zal toenemen. Speerpunten in de dorpsvisie wat betreft wonen zijn:

1)  Verjonging van de bevolking en meer kinderen zijn van essentieel  
belang (denk aan school, kerk, sportvereniging etc.)

2)  Kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen: starters- 
woningen voor jonge gezinnen en (gelijkvloerse) ouderenwoningen

3)  Verbeteren van de doorstroming, zodat betaalbare woningen  
vrijkomen voor jongeren

4)  Inzetten op nieuwbouw van starterswoningen en geschikt maken van 
bestaande woningen voor senioren

5)  Kleinschalig en gedoseerd bouwen (in verschillende fasen), dorpse 
karakter beschermen en versterken.

Om de leefbaarheid van kleine kernen in Nederland in stand te houden  
mogen dorpjes als De Hoef, ook buiten de zogenaamde rode contouren,  
50 woningen bouwen. Voorwaarde is wel dat de behoefte noodzakelijk en  
onderbouwd moet zijn. De afgelopen tijd heeft het dorpscomite in overleg 
met de gemeente en provincie een zogenaamde verkenning voor de  
woningbouw in de Hoef gedaan. Het resultaat van deze verkenning is inmid-
dels positief beoordeeld in deze fase door zowel gemeente als provincie.  

Positief beoordeeld betekent in deze fase alleen maar dat we op de goede 
weg zijn en dat we samen met de gemeente de plannen verder gaan uitwer-
ken. De eerste opdracht die wij hebben gekregen is daarom om een enquête 
te houden in De Hoef wat de wensen zijn op woongebied in De Hoef.  
Want zoals al eerder gezegd: de behoefte moet noodzakelijk en onderbouwd 
zijn. In de komende tijd zal de gemeente de enquête gaan verspreiden in De 
Hoef en wij hopen uiteraard dat iedereen hem gaat invullen. Heeft u kinderen 
die nu buiten De Hoef wonen en die ook geïnteresseerd zijn om eventueel een 
huis te kopen of te huren in De Hoef, dan kunt u gerust de enquête ook door 
hen laten invullen. Tot slot wil de werkgroep Bouwen en Wonen u nog op de 
hoogte brengen van al reeds bestaande ontwikkelingen in De Hoef.

Zoals u ziet gebeurt er eindelijk iets in De Hoef op het gebied van woning-
bouw. Daarom vragen wij ook uw medewerking bij de enquête, want deze zal 
mede bepalend gaan worden voor de toekomstige vitaliteit van De Hoef. 

Kees Bakker, Jan Janmaat en Marco Wahlen

1)  De voormalige winkel van Floor  
Verbrugge motoren wordt  
omgebouwd naar 5 appartemen-
ten. (reeds goedgekeurd)

2)  Eerste Hoefweg 6 twee-onder-een-
kap voormalige woning Pietje Looy.

3)  Op Oostzijde 55 worden plannen 
ontwikkeld voor kleinschalige  
woningbouw (nog in het voor- 
traject)

4)  Aan de Oostzijde 67A worden 6 
appartementen en een vrijstaande 
woning ontwikkeld. (Bestemmings-
plan dient nog gewijzigd te  
worden, verder al reeds goed- 
gekeurd.)



Werkgroep Duurzaamheid

Sinds november is de werkgroep ‘Duurzaamheid’ toegevoegd aan het dorps-
comité. Het is de wens om als dorpscomité regionale grip te hebben op het 
hele duurzaamheidsdebat en de bijbehorende energietransitie. Beter om nu 
zelf aan de slag te gaan dan straks voor een voldongen feit te staan met  
overheidsdwang.  De werkgroep wordt getrokken door Nick van Bemmel.  
Jan Janmaat is tevens lid van de werkgroep. Daarnaast zijn er nog 1 a 2  
mensen extra nodig om de werkgroep compleet te maken om zo tot een  
goede balans in ideeën en uitwerkingen te komen. Ideaal voor de balans zou 
een vrouw zijn en/of iemand van een jongere generatie. Iedereen met een 
warm hart voor een duurzame manier van wonen, werken en leven wordt van 
harte uitgenodigd om contact op te nemen met Nick van Bemmel, via  
info@dehoefinfo.nl. Zolang de plaats in de werkgroep nog vacant is, zal  
Louise Out deze opvullen. 

De werkgroep gaat in eerste instantie aan de slag met de energietransitie. 
Daar krijgen we hoe dan ook allemaal mee te maken. Er zijn twee kengetallen 
die we eruit hebben gelicht: Totale energieconsumptie van De Hoef en de  
verhouding electra versus gas. De eerste is o.a. te beïnvloeden door  
energiezuinige apparaten, isolatie en afstelling van CV apparatuur. De tweede 
is vooral het omzetten van gas verbruikende apparaten naar gasloze apparaten 
of een hybride vorm. In grote lijnen willen we in De Hoef in ieder geval niet 
achterlopen op de afgesproken klimaatdoelstellingen. We kunnen de verbruik 
gegevens jaarlijks inzien en we willen een duidelijke doelstelling neerleggen 
voor over 10 jaar. We denken nu aan een doelstelling van 30% vermindering 
van de totale energieconsumptie en 50% reductie van het gasverbruik in De 
Hoef. Een forste doelstelling maar wel noodzakelijk als we de aarde en onszelf 
willen behoeden voor grote klimaatrampen. 

Hoe we dat handen en voeten willen geven zullen we komend half jaar uit- 
werken. Alle ideeën uit De Hoef zijn daarvoor welkom.  Mail je ideeën naar 
het genoemde emailadres. Ook de commissie heeft al diverse plannen om uit 
te werken; van een duurzaamheidsmarkt in De Springbok, tot gesubsidieerde 
warmte scans van je woning. Ook zal samenwerking gezocht worden met de 
bestaande organisaties op dit gebied om niet het wiel opnieuw uit te hoeven 
vinden. Eén van de bekende lokale organisaties hierin is de stichting Platform 
Energieke Rondeveners die onlangs het zeer praktische “Energie magazine” 
huis aan huis hebben verspreid, boordevol handige en nuttige tips. Ze hebben 
ook een website waar veel te lezen is. Doe er uw voordeel mee. De Hoef gaat 
zeker van ons horen!

Jan Janmaat, Louise Out en Nick van Bemmel

Kerstavond 
wordt kerstmiddag 

 
24 december
KERSTLIEDEREN

SIKOL &  
BN-projectkoor

15.30 - 16.30 uur 

IN DE KERK 
VAN DE HOEF

WERKGROEP
DUURZAAMHEID

ZOEKT...

2 leden voor werkgroep

Aanmelden bij:
Nick van Bemmel of
info@dehoefinfo.nl



Werkgroep Communicatie

Alstublieft! Hier ligt ie dan, de laatste nieuwsbrief van 2021. Zoals u kunt zien 
is deze nieuwsbrief een stuk dikker dan de vorige nieuwsbrief. Langzaam maar 
zeker komen de werkgroepen op gang en willen ze u allemaal afzonderlijk 
graag vertellen waar ze binnen hun werkgroep mee bezig zijn.

Vanuit de werkgroep communicatie kunnen we u alvast vertellen dat we druk 
bezig zijn met het bouwen van een nieuwe website. Het is de bedoeling dat 
deze begin 2022 in de lucht komt. We zullen u via de oude website informe-
ren wanneer deze klaar is en waar u hem kunt vinden. De oude website en de 
nieuwe zullen voor een geruime periode naast elkaar bestaan zodat u alle tijd 
heeft om hieraan te wennen. Hieronder lichten we alvast een klein tipje van de 
sluier…..

Via de nieuwe website zullen de werkgroepen allemaal een eigen mailadres 
krijgen zodat u makkelijk met uw suggesties, vragen en opmerkingen bij de 
desbetreffende werkgroep terecht kan. Verder vonden wij het initiatief waarbij 
zelfstandig ondernemers in het dorp, via WhatsApp zichzelf kenbaar te maken, 
zo’n leuk idee dat we dit op de website willen voortzetten. Daar willen we 
graag mensen die bepaalde kennis hebben of een hobby aan toevoegen.  
Tot dusver het laatste nieuws vanuit de werkgroep communicatie.

Chantal Zaat en Diederik Bovenkerk

WERKGROEP
COMMUNICATIE

ZOEKT...

1 lid voor werkgroep

Aanmelden bij:
Diederik Bovenkerk
info@dehoefinfo.nl

INSCHRIJVEN DIGITALE
NIEUWSBRIEF 

Stuur een email naar:
info@dehoefinfo.nl

Het dorpscomité wenst u allen 
hele fijne feestdagen en mooi begin van 2022!


