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Beste inwoners van De Hoef, 
  
We zijn aan de laatste weken voor de zomervakantie 
bezig! Hoog tijd voor een update vanuit het 
Dorpscomité want er gebeurt veel en dan is het 
mooi als iedereen daar ook vanaf weet. 

Op zaterdag 18 juni kwamen veel dorpsgenoten een kijkje nemen in 
de Springbok. De eerste Duurzaamheidsdag in De Hoef gaf de 
mogelijkheid om eens rustig te spreken met lokale ondernemers over 
alles op het gebied van duurzaamheid - van tochtstrippen tot en met 
warmtepompen. Ook vertelden Nick van Bemmel, Cees Jan Dronkers 
en Jan Romeyn hoe en waarom zij hun huizen verduurzaamd hebben 
en wat het hen oplevert. Ook de wethouder kwam langs om te zien hoe 
De Hoef hier het initiatief neemt. Wij hopen dat deze dag tot veel 
inspiratie en actie geleid heeft. 

Het heeft even geduurd maar ze hangen: de bloembakken in de 
Merelslag! Veel dank aan de werkgroep Natuur, Milieu en Historisch 
karakter voor deze verfraaiing van ons dorp! Wat niet uit de koker van 
het DC komt maar wel vermelden waard is zijn de bloembakken aan de 
Oostzijde! Dank Martien en Piet voor wederom deze actie! 

 Heeft iedereen de enquete Bouwen en Wonen ingevuld? Dit is van 
belang voor de plannen voor starterswoningen in ons dorp en die zijn 
weer nodig om de vergrijzing tegen te gaan en de school te kunnen 
behouden. Ook kinderen die terug zouden willen naar de Hoef worden 
uitgenodigd deze enquete in te vullen. 

Nieuw in deze nieuwsbrief is een plekje voor De Springbok zodat we 
van elkaars zaken op de hoogte blijven. 
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Werkgroep Welzijn en Voorzieningen 
Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd aan AED verfrissing cursussen. 
Bijna 100 mensen hebben in 7 cursussen hieraan meegedaan en bijna    
nog eens 20 mensen hebben de cursus voor het eerst gevolgd.  
De cursussen werden in de HSV kantine gehouden. Omdat veel 
tijdens    Corona stil had gestaan was er een grote inhaalslag te 
maken, ook met het onderhoud van bestaande AED faciliteiten.  

Dankzij Tiny Verdonk en anderen kwam alles in goede orde. In 
oktober is de kans om nog een cursus te volgen, wil je hieraan 
meedoen, neem contact op met Tiny: t_verdonk@hetnet.nl  

Wij wensen iedereen een hele mooie zomer maar eerst nog De Hoef 
Sportief op zaterdag 2 juli.  
Tot dan! 
  
Namens het gehele DC, 
Louise Out van Staveren 
Voorzitter 

25 augustus 2022 
Informatie avond 

enquete woonbehoefte

Op 3 juni heeft Julia Heidstra 
het dorpscomité na bijna 10 jaar 
verlaten. Via deze weg willen wij 
haar nogmaals bedanken voor 
haar tomeloze inzet en wensen 
haar veel succes met haar 
overige activiteiten.

Werkgroep Duurzaamheid 

De duurzaamheidmarkt ligt weer achter ons.  

Het was voor een eerste keer zeer goed georganiseerd. De bezoekers 
waren oprecht geïnteresseerd en de standhouders hebben goede 
contacten opgedaan. Voor iedereen werd er koffie en thee 
geschonken door een team vrijwilligers en ook de koekjes en 
broodjes voor de standhouders en vrijwilligers waren goed verzorgd. 
Weer andere vrijwilligers hielpen met het leggen van matten op de 
sportvloer en er was ook hulp bij het verwijderen. De banners, posters 
en social media vielen goed op. Top gedaan allemaal. 

Het weer werkte misschien niet mee, want het was buiten een 
stralende dag maar desalniettemin mocht dat het enthousiasme niet 
drukken.   

Onverwachts druk was het bij de stand van De beste 
infraroodverwarming.nl. Zo zie je dat mensen zeker geïnteresseerd 
zijn in nieuwe ontwikkelingen en technieken. Innovaties waren zeker 
ook te zien bij de andere standhouders. Opvallend was de 
hoeveelheid kennis die ze inbrachten.  

De interviews met voorlopers in duurzaamheid werden aandachtig 
beluisterd, zeker omdat ze alle drie andere toepassingen hadden, 
verschillende motivatie en resultaten en er een vrijstaand huis, een 
twee onder een kap en een woonark bijzat 
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Opvallend waren de onderlinge contacten tussen de standhouders 
waardoor er dwarsverbanden konden ontwikkelen. Dus als je bij 
Janmaat informatie ophaalt over een warmtepomp, wijst die je 
bijvoorbeeld ook op de vloer, wand en plafond verwarming van Warp 
Systems, triple glas en voorzetramen bij de Mijdrechtse Glashandel, 
vloer- en muurisolatie van HGT, de warmtescan bij de Energieke 
Rondeveners of de mogelijkheden voor groenfinaciering bij de 
Rabobank.  Maar ook de andere standhouders verdienen aandacht: 
Kandelaar Electro zonnepanelen, Janssen en Van Kouwen 100% 
elektrisch aangedreven personenwagens, Karwei Doe het Zelf, De 
Haan bouw met geïntegreerde zonnepaneel systemen tussen de 
pannen en Koeleman bouw met hoogwaardig geïsoleerde kunststof 
kozijnen. Ieder met eigen specialiteiten en dit is maar een greep uit 
het scala. Er is bewust gekozen voor lokale bedrijven zodat er meer 
binding is met de klant wat de geleverde kwaliteit veelal ten goede 
komt en qua transport ook duurzaam is!.   

We zien dat ook de bedrijven elkaar nodig hebben, zeker in deze 
drukke tijd. De energietransitie staat nog maar aan het begin. 

Mocht u graag iets willen doen, maar weet u niet hoe te beginnen, 
dan kan onze werkgroep u op weg helpen met ideeën. Als een idee u 
aanstaat, is er vaak een hele lijst van bedrijven die u kunnen helpen 
met de uitwerking. Mail dan naar duurzaam@dehoef-onsdorp.nl 

Als u al wel weet wat u wil, aarzel dan niet en kom in actie. Iedereen 
kan bijdragen. 

WERKGROEP 
DUURZAAMHEID 

ZOEKT… 

JONG IEMAND 

Stuur een email naar: 
duurzaam@dehoef-onsdorp.nl
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23 september 
2022 

100 jarig bestaan Sint 
Antonius School

Wij gaan ervan uit dat er een volgende keer zal komen en dan hopen 
we u allemaal te zien in De Springbok! 

De werkgroep gaat nu eerst van de zomervakantie genieten en we 
gaan dit najaar zeker weer hard aan de slag met nieuwe plannen. Heeft 
u ook ideeën, mail ze alstublieft naar duurzaam@dehoef-onsdorp.nl  
Wij nemen zeker contact met u op.  

Kort nieuws van de werkgroep Bouwen en Wonen 

Op donderdag 16 juni is er een informatie bijeenkomst geweest in de 
Springbok over de nieuwbouwplannen ter hoogte van Oostzijde 55. 
Na een korte introductie vanuit onze werkgroep, was het woord aan de 
heer Christiaan Koop van Koop & Partners architecten uit Huizen. Vele 
aanwonende inwoners van dit terrein waren aanwezig in de 
Springbok.  De heer Koop heeft de concept-plannen laten zien aan de 
bijeenkomst en in principe is het plan dat er 7 eensgezinswoningen 
komen en 8 appartementen. Tijdens het vragenrondje na afloop was 
vooral de ontsluiting een “hot item”.  De ontwikkelaar gaat verder door 
met zijn plannen en zal in overleg blijven met de gemeente en de 
inwoners over het verdere verloop van het traject. Gezien alle 
procedures die doorlopen moeten worden, zal er zeker niet eerder 
gestart kunnen worden dan eind 2023. 

De enquete over de verdere plannen voor nieuwbouw in de Hoef 
loopt goed. Op dit moment van de uitgave van deze nieuwsbrief 
hebben er al 112 personen gereageerd op de enquete. Op zich al een 
goed resultaat gezien het feit dat de enquete nog loopt tot uiterlijk 10 
juli. Mocht u de enquete gemist hebben en deze toch willen invullen, 
stuur dan even een mailtje naar communicatie@dehoef-onsdorp.nl 

Vanuit de Bewoners 

Dankzij de inzet van Anneke van Scheppingen ziet de Merelslag er 
weer wat fleuriger uit. De Merelslag is, mede door een aantal 
vrijwilligers, opgevrolijkt met goed gevulde bloembakken aan 
verschillende lantaarnpalen.
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Via de website: 
dehoef-onsdorp.nl 

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

Nieuws van De Springbok 
  
Je weet waarschijnlijk dat de Springbok een belangrijke thuishaven 
is voor de vele verenigingen in ons dorp. Voor sport, 
theatervoorstellingen, sociale en culturele verenigingen. We zijn blij 
dat we in de nieuwsbrief van het dorpscomité een plekje hebben 
gekregen! Een mooie manier om nieuws over de Springbok aan je 
te vertellen.  
  
Samenwerking met het dorpscomité 
We zoeken regelmatig de samenwerking met het dorpscomité. De 
nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. Maar wist je dat De 
Springbok een brievenbus heeft opgehangen voor het 
dorpscomité? Dus als je iets aan hen kwijt wilt, kan dat ook op 
papier. Hij hangt bij de ingang.  
Sinds kort beschikken we over een nieuwe, extra val-mat! Een mat 
die gebruikt kan worden bij turnen, valtraining, gymnastiekonderwijs 
en diverse sporten. De aanschaf van de nieuwe mat is mogelijk 
gemaakt door Dorpscomité De Hoef en Vrienden van de 
Antoniusschool.  
  
Leden adviesraad gezocht 
Ons dorpshuis is uniek door de vele vrijwilligers; beheer, bestuur, 
adviesraad. Dat wordt erkend en gewaardeerd door onze 
gemeentebestuurders. Om dit karakter te behouden zijn wij continu 
op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen; helpen 
met klussen en onderhoud, aanvulling van onze adviesraad of ons 

De Kalender 

Een van de eerste nieuwe dingen die opvallen op de website is de 
kalender. 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. 

Zondag 3 Juli 2022 

De Hoef 
Sportief
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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

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

Zaal huren of een leuk idee? 
De Springbok is te huur voor alle inwoners van De Hoef. Voor 
sportverenigingen maar ook voor vriendengroepen die gezellig met 
elkaar willen sporten en misschien na afloop samen iets drinken. Of voor 
clubs die creatieve activiteiten met elkaar willen doen, vergaderen of 
bijvoorbeeld een spelletjesavond organiseren. Heb je leuke ideeën of wil 
je een zaal huren? Kijk dan op www.dorpshuisdespringbok.nl of neem 
contact met ons op via info@dorpshuisdespringbok.nl

De adviesraad bestaat uit actieve vrijwilligers en huurders in de 
Springbok. Zij zijn onze ogen en oren bij het gebruik van de Springbok 
en weten goed wat er speelt. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor 
de adviesraad. Het woord zegt het al: de leden geven het bestuur 
advies over allerlei zaken. Dat gebeurt vooral tijdens de vergaderingen 
die eens in de zes weken op zaterdagochtend worden gehouden. Heb 
je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar Margreet Kokshoorn, 
voorzitter van het bestuur: margreet@kokshoorn.nl 
  
Gemeentelijke visie 
De gemeente maakt op dit moment een visie over alle dorpshuizen in 
De Ronde Venen. Het bestuur van De Springbok heeft hier al meerdere 
malen overleg over gehad in het gemeentehuis. Uiteraard is ons doel 
dat de belangrijke plaats die het dorpshuis voor De Hoef en haar 
inwoners heeft, behouden blijft.
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