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Beste inwoners van De Hoef, 

Het voorjaar is alweer begonnen en de Corona-pandemie lijkt in ieder 
geval voor even naar de achtergrond te zijn verschoven. Helaas is de 
oorlog in Oekraïne sinds 24 februari losgebarsten en zien we de 
verschrikkelijke beelden op tv. Sommige maken de oorlog van 
dichterbij mee via familie, kennissen of hebben vluchtelingen in huis 
opgenomen. Twee mooie initiatieven zijn bij ons letterlijk voor de deur 
langs gekomen: de lege flessen actie door twee jongens op skelters en 
de stroopwafels voor Oekraïne via de De Hoef app! Mooie acties van 
de Hoefse jeugd! 

Reden te meer om 18 juni vast te blokkeren in de agenda want dan 
kunnen we allemaal nóg meer bijdragen. De commissie Duurzaamheid 
o.l.v. Nick van Bemmel organiseert namelijk een Duurzaamheidsmarkt
in de Springbok. Beter voor het milieu, voor de situatie in de Oekraïne
en voor uw portemonnee! Nieuwsgierig geworden? U leest er in deze
nieuwsbrief alles over.

Vanuit de werkgroep Natuur, Milieu en historisch karakter o.l.v. Maria de 
Lange gaat het project met de bloembakken van start in de Merelslag! 
Mooi om te zien dat zich alweer een groepje vrijwilligers heeft gevormd 
om ervoor te gaan zorgen. De werkgroep Welzijn en Voorzieningen 
o.l.v. Julia Heidstra heeft in de vorige nieuwsbrief een uitstekend
overzicht geplaatst van de 10 AEDs die er in De Hoef zijn. Vergeet u
zich niet aan te melden voor de EHBO-cursussen en/of
burgerhulpverlener? Ook wil deze werkgroep na de zomervakantie een
bijeenkomst gaan houden in de Springbok maar daarover meer in de
volgende nieuwsbrief.

De enquete vanuit de gemeente voor wensen op woongebied laat nog 
even op zich wachten. De werkgroep Bouwen en Wonen o.l.v. Kees 
Bakker is hier volop mee bezig, houd uw brievenbus in de gaten! 



Werkgroep Duurzaamheid 

Vorige nieuwsbrief hebben we ons voorgesteld. Daar hebben we een 
tipje van de sluier opgelicht welke plannen we hebben om 
duurzaamheid in De Hoef te promoten.  

Duurzaamheidsmarkt
De duurzaamheidsmarkt gaat een feit worden! 

Op 18 juni a.s. opent de werkgroep haar deuren in De Springbok voor 
een uitgebreide Duurzaamheidsmarkt in het teken van de energie. 
Deze dag is er tussen 10.00 en 17.00 uur van alles te beleven en te 
zien.  

We vragen specialisten op gebied van: 

• Beoordelen hoe jouw huis ervoor staat d.m.v. een warmtescan
• Glas-, muur-, vloer- en dakisolatie
• Duurzame verwarming van huis en warmwater via grond, lucht

en elektra
• Zithoek verwarming via infrarood systemen
• Energie opwekking door de zon

De website van het Dorpscomité is vernieuwd zodat er makkelijker, 
sneller en door meer mensen informatie gedeeld kan worden.  
Chantal Zaat en Diederik Bovenkerk hebben weer veel werk verricht, 
zowel aan de website als aan deze nieuwsbrief. Neem een kijkje op 
dehoef-onsdorp.nl en geef u meteen op om de nieuwsbrief digitaal 
te ontvangen! Voor diegene die toch liever iets op papier schrijven, ter 
aanmoediging of een met mooi idee, hangt er bij de Springbok nu 
ook een brievenbus! 

Afgelopen 19 maart van het ‘Landelijke Opschoondag’ en Mieneke van 
Vliet heeft toen samen met een aantal vrijwilligers een flink deel van De 
Hoef zwerfafval vrij gemaakt. Wat een goed initiatief! 

‘Onze’ Nanda is de actie ‘Het Blije Ei’ gestart. Zij heeft er 100 verstopt 
omdat zowel de school als de kerk 100 jaar bestaan en zij wil graag 
alle inwoners van de Hoef zoveel mogelijk met elkaar verbinden. En 
dat lukt! Er zijn nu al meer dan 40 ‘eieren’ retour en dat betekent dat er 
evenzoveel mooie acties hebben plaats gevonden door bewoners 
voor bewoners, van bloemen bezorgen bij een zieke dorpsbewoner 
tot een extra praatje tijdens de wandeling. ‘Het zijn de kleine dingen 
die het hem doen’ aldus Nanda. Lees hieronder wat er as donderdag 
gaat gebeuren. 

Wij danken alle vrijwilligers voor hun enorme inzet, wensen u alvast 
een vrolijk Pasen en hopen iedereen te zien op 18 juni in de 
Springbok! 

Namens het gehele DC, 
Louise Out van Staveren 
Voorzitter 

Kalender
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Tenslotte willen we nog 
melden dat we nog steeds op 
zoek zijn naar een aanvulling 
van onze team met een jong 
iemand.  
Dus ben je jong (16-30 jaar)  
en wil je je inzetten voor een 
duurzaam De Hoef, meld je  
dan alsjeblieft via email: 
duurzaam@dehoef-
onsdorp.nl 

• Rijdt rustig weg vanuit stilstand. Trap je gas weinig in
• Gok niet of je voor de auto naast je kan invoegen, maar kies om

erachter in te voegen
• Als je een stoplicht op oranje/rood ziet staan, laat dan direct je

gas los en laat de auto rollen
• Als je (hard) inloopt op voorgangers, verminder dan direct gas
• Als je aan komt rijden bij een rotonde of afslag, ga dan veel

eerder van het gas
• Gebruik vaak je cruise-controle, limiet control en andere rijhulp-

systemen
• Schakel bij laag toerental al door, gebruik je ECO

schakelindicator hiervoor
• Gebruik het start/stop systeem of zet de motor uit bij een

stilstand van 30 seconden.

• Energiebesparende DHZ maatregelen in en om het huis
• Elektrische auto’s en oplaadmogelijkheden
• Subsidies en duurzaamheidsfinanciëringen
• Praktijkverhalen van huiseigenaren die de stap naar duurzaam

gezet hebben

Wij hopen dat De Hoef  in grote getale een kijkje komt nemen op deze 
dag. Naast alles wat er te zien is en waar je jouw voordeel mee kunt 
doen, is er natuurlijk ook veel Hoefse gezelligheid, mogelijk met een 
bakkie koffie/thee/drankje. Naast dat je met de specialisten kan praten, 
kan je natuurlijk ook met elkaar praten over het onderwerp 
duurzaamheid. Samen weten we namelijk veel meer. Een ander heeft 
wellicht een oplossing waar jij nog niet aan gedacht had, of waarvan je 
dacht dat het toch niet haalbaar zou zijn.  

Hiervoor moeten we nog ontzettend veel regelen en mocht je zelf een 
goed verhaal hebben over een duurzame oplossing en wil je dit graag 
delen, of heb je zelf een duurzaam product te bieden en wil je dat 
promoten, neem dan contact op met ons (duurzaam@dehoef-
onsdorp.nl. Ook als je ons op de dag zelf zou willen helpen omdat je 
duurzaamheid een warm hart toedraagt, dan horen we dat graag. 

Dus: SAFE THE DATE  18 juni a.s en kom. 

Energietip #1 

Elke uitgave van onze nieuwsbrief willen we graag een energietip 
geven die voor de meeste mensen direct te gebruiken is. Veel voor de 
hand liggende tips worden al wel gedeeld, zoals het lager zetten van 
de thermostaat, lichten uitdoen indien niet nodig en korter douchen of 
met minder water per minuut. Maar er zijn ook nog energietips die 
minder vaak over het voetlicht komen.  

Deze keer: Pas je rijstijl aan. 

Aan de pomp word je niet vrolijk. En even een elektrische auto kopen, 
doe je niet zomaar. Wat je wel kan is “het nieuwe rijden”.  Dit komt 
eigenlijk vooral neer op vooruitkijken en bewust rijden. Vooral snel 
optrekken en afremmen kost je veel brandstof. 
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• Stroomlijn de auto, dus geen dak dragers of fietsdrager standaard
Laten zitten en ramen en dak gesloten houden.

• Houdt banden op spanning. Liever 0.2 bar te hoog dan te laag
• Geen karretje of dakkoffer als het met een lichte aanpassing ook in

de auto past.
• Zet je boordcomputer op actueel verbruik. Meten is weten is

bewustzijn is aanpassing.
• Je kunt ook een cursus volgen van “Het nieuwe rijden” Even

googelen dan.

De winst is niet alleen in je uitgave, maar ook minder CO2, minder               
slijtage en veiliger.  

Veel goedkopere, veiliger en duurzamer kilometers toegewenst. 

Werkgroep Communicatie 

Nieuwe website 

Zoals wij in de eerdere nieuwsbrief al hebben aangekondigd, zijn wij 
met de werkgroep communicatie in de afgelopen weken druk bezig 
geweest met de ‘looks’ en indeling van de nieuwe website.  En met 
name Chantal Zaat heeft daar zeer veel uren in gestoken, om de 
ideeën en suggesties die wij als werkgroep hadden, te verwerken. 
Door die inzet kunnen wij u met gepaste trots meedelen, dat van 
heden, de nieuwe website online is. Met de vernieuwde website komt 
ook een nieuw adres. De oude website zullen we voor de komende 
maanden nog wel in de ‘lucht’ houden, maar hierop zullen geen 
nieuwe items geplaatst worden en daarmee zal www.dehoefinfo.nl te 
zijner tijd in zijn geheel komen te vervallen.  De lokatie (URL) waar de 
nieuwe website te vinden is: dehoef-onsdorp.nl 

De Brievenbus 

Dankzij Jim van Vliet, hangt er 
sinds 9 januari 2022 een 
brievenbus van het 
dorpscomité, waar u al uw 
vragen, opmerkingen, 
suggesties en dergelijk aan 
ons kwijt kunt. Wij zullen deze 
met regelmaat controleren op 
de inhoud. 

http://www.dehoefinfo.nl
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INSCHRIJVEN DIGITALE 
NIEUWSBRIEF 

Via de website: 
dehoef-onsdorp.nl 

Stuur een email naar: 
communicatie@dehoef-
onsdorp.nl

De Kalender 

Een van de eerste nieuwe dingen die opvallen op de website is de 
kalender. Nu de Corona, hopelijk, achter ons ligt ontstaat er weer 
ruimte om allerlei activiteiten te organiseren en te beleven. Uiteraard 
hopen wij dat de bestaande activiteiten weer tot leven gebracht 
worden en deze willen we natuurlijk onder de aandacht brengen. Maar 
ook als er nieuwe (niet commerciële) publieks evenementen ontstaan 
willen wij u graag helpen hier aandacht aan te geven en via onze 
kanalen kenbaarheid aan te geven. Mocht dat het geval zijn kunt u ons 
gerust mailen op: communicatie@dehoef-onsdorp.nl. Wij zullen dit 
dan melden op de website en in de eerst volgende nieuwsbrief. 

Foto’s 

Wij kunnen ons niet  voorstellen dat er in De Hoef geen amateur of zelfs 
professionele fotograven wonen die ons graag willen voorzien van 
foto’s van ons mooie dorp of omgeving. Deze zouden wij dan graag 
willen plaatsen op de website en nieuwsbrief, uiteraard onder 
vermelding van de fotograaf. Dus mocht u in de komende tijd er weer 
op uittrekken met uw camera en u wilt met iedereen uw mooiste plaat 
delen dan vinden wij het erg leuk om deze te ontvangen. Dus 
fotograven…. Doe Uw Best!!! 

Inzendingen graag naar: communicatie@dehoef-onsdorp.nl onder 
vermelding van de fotograaf en datum. 

Chantal Zaat en Diederik Bovenkerk

Het Blije Ei! 

De Blij Ei actie van Nanda van 
Duijnhoven is een groot 
succes! Het aantal eieren die 
inmiddels terug zijn gehangen 
in de boom telt inmiddels ruim 
40.  

Donderdag 14 april zal er om 
14:45 een Ei uit de boom 
gehaald worden. De eigenaar 
van dit Ei mag bij de 
Chocotoko heerlijke 
chocolade uitzoeken.
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Werkgroep Natuur en Historie 
Bijzondere bewoners uit de Hoef 

De grutto’s zijn weer terug in De Hoef! Heeft u ze al gespot? 

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel, in 2015 is de grutto dan 
ook uitgeroepen tot de Nationale Vogel van Nederland. De grutto 
overwintert in Afrika, maar komt eind februari/begin maart weer terug 
in Nederland om te broeden. De grutto’s zijn erg plaats trouw. De 
geboren en getogen Hoefenese grutto’s, zullen hier dan ook graag 
weer een plekje zoeken om te nestelen. 

Helaas gaat het niet goed met de grutto in Nederland. 
Veel van de leefgebieden van de grutto zijn kleiner geworden of zelfs 
verdwenen door toedoen van de mens. Veengebieden werden 
afgegraven en ingepolderd om ruimte te maken voor landbouw. 

Ook de komst van moderne landbouwtechnieken, waaronder het 
gebruik van maaimachines, maar ook roofdieren zoals de vos vormen 
een steeds grotere bedreiging voor weidevogels zoals de grutto. Het 
lukt ze dan vaak niet om genoeg kuikens groot te brengen. 
Om de grutto’s te helpen, worden er gelukkig veel maatregelen 
genomen. Zo worden er weilanden pas in juni gemaaid worden, zodat 
de kuikens de tijd krijgen om groot te worden. En wordt er water op 
het land gepompt (plasdras) om te zorgen voor meer voedsel. 

Heeft u nog geen grutto gespot, maar zou u dat wel graag willen? 
Neem dan eens een kijkje bij de plasdras langs de oude spoorbaan. 
Hier verzamelen zich veel grutto’s voor en na het broedseizoen. 
Betreed niet het land, maar kijk vanaf het fietspad om de vogels niet 
te verstoren! 

Heeft u een bijzondere bewoner gespot, mail ons dan de foto en 
beschrijving, dan staat uw bijdrage mogelijk de volgende keer in deze 
nieuwsbrief! 
natuur@dehoef-onsdorp.nl 

WERKGROEP 
DUURZAAMHEID 

ZOEKT… 

JONG IEMAND 

Stuur een email naar: 
duurzaam@dehoef-onsdorp.nl

mailto:natuur@dehoef-onsdorp.nl


Lantaarn bloembakken 

Met het voorjaar in aantocht, 
kunnen we niet wachten om 
onze buurt op te fleuren met 
een aantal lantaarn 
bloembakken. Met hulp van 
de gemeente mogen we in de 
Merelslag binnenkort 
waarschijnlijk deze 
bloembakken rond de 
lantaarnpalen gaan 
ophangen. 
Samen met een aantal 
bewoners zullen deze bakken 
worden voorzien van fleurige 
planten en bloemen en 
kunnen we binnenkort 
allemaal genieten van de 
bloemenpracht! 
natuur@dehoef-onsdorp.nl 

Werkgroep Bouwen en Wonen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat er eindelijk 
iets gaat gebeuren op het gebied van de woningbouw in de Hoef. 
Inmiddels wordt er in de voormalige winkel van Floor Verbrugge al 
flink gebouwd en de verwachting is dat aan het einde van het derde 
kwartaal deze woningen kunnen worden opgeleverd. De potentiële 
kopers zijn al bekend en als dorps comité zijn we blij dat er ook 
allemaal kopers inkomen die hun “roots” in de Hoef hebben. De 
eerste palen voor de woningbouw aan de eerste Hoefweg 6 en 6A 
zijn inmiddels ook geslagen. Een goede ontwikkeling dat dit 
gedeelte van de Hoef zo opgeknapt wordt. Inmiddels hebben wij ook 
vernomen dat het terrein aan de Oostzijde 55 is aangekocht door een 
projectontwikkelaar en de planning is dat ook daar een aantal 
woningen gaan komen. In de komende maanden zal hier ook zeker 
meer over bekend gaan worden. Vanuit het dorps comité zullen er in 
de komende maand, tezamen met de gemeente, gesprekken 
gevoerd gaan worden met diverse grondeigenaren voor de realisatie 
op termijn van 50 woningen. Daarna zal de reeds eerdergenoemde 
enquête verspreid gaan worden, waarbij we een goed beeld zullen 
krijgen van de behoefte die er bestaat in de Hoef. Stapje voor stapje 
gaan we vooruit en willen we ons doel bereiken: Verjonging van de 
bevolking en meer kinderen in de Hoef zijn van essentieel belang 
voor zowel het voortbestaan van de school, de kerk, de 
sportvereniging enz. 

Kees Bakker, Jan Janmaat en Marco Wahlen 

Het bestuur van Stichting 
Dorpscomité De Hoef wenst 
alle bewoners een heel fijn 
voorjaar!  

Colofon 

Stichting Dorpscomité  
De Hoef 
info@dehoef-onsdorp.nl 
dehoef-onsdorp.nl
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