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Beste inwoners van De Hoef, 

Ook zo aan het genieten van het prachtige herfstweer?  
Veel wandelaars en fietsers trekken erop uit om een stukje door de 
polders te trekken. Goed voor de fysieke en mentale gezondheid en 
je komt nog eens iemand tegen… 

In onze zomer nieuwsbrief schreef ik over de eerste 
Duurzaamheidsdag die gehouden is in ons dorp. Naast vervolg 
afspraken heeft dit ook geleid tot 2 nieuwe werkgroep leden en daar 
zijn we uiteraard heel blij mee. Dat betekent dat ik als interim-lid eruit 
kan stappen. Trekker Nick van Bemmel vertelt u er straks meer over.  

Ik zal daarom ook ad interim de trekkers rol van de werkgroep 
Verkeersveiligheid vanuit het DC op me nemen. Meer 
geïnteresseerden welkom! 

We hebben gevierd dat de Antonius school 100 jaar bestaat en dat is 
een prachtige mijlpaal! Veel verhalen van vroeger zijn gedeeld en 
oude en huidige klasgenoten hebben elkaar opgezocht! 

Daarmee is het bruggetje naar Bouwen en Wonen en ons streven naar 
starterswoningen snel gemaakt. De afgelopen maanden stonden 
vooral in het teken van onze enquête, de uitslag en de bijeenkomst in 
de Springbok. Die zat bomvol, er moesten zelfs stoelen bij! Er was veel 
interesse vanuit het dorp en vanuit de gemeente. De gesprekken zijn 
constructief. Trekker Kees Bakker vertelt er meer over.  
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Enorm fijn dat Kiki de Ridder Welzijn en Voorzieningen trekt binnen het 
DC nadat Julia afscheid genomen heeft. Zij is samen met de andere 
leden een agenda aan het maken om naast het AED overzicht 
volgende projecten op dit gebied aan te pakken.  

Natuur, Milieu en Historisch karakter wil begin volgende jaar een 
bijeenkomst over het verleden van De Hoef organiseren. Iedereen die 
iets interessants uit de oude doos of op zolder heeft, meld je bij 
Anneke van Scheppingen, Ronald Wieman, Tessa Hoogeveen, 
Sebastiaan Haverhoek of Corrine van den Bergen.  

Mocht u iets leuks in te brengen hebben of iets anders bij te dragen, 
laat het dan weten via de vernieuwde website www.dehoef-onsdorp.nl 
of via de ‘brievenbus’ aan de Springbok. De werkgroep Communicatie 
bestaande uit Chantal Zaat en Diederik Bovenkerk zetten deze 
nieuwsbrief wederom prachtig in elkaar! 

U ziet dat er flink doorgewerkt wordt door al deze vrijwilligers samen 
met Monique Duivenvoorden (secretaris) en Petri Hofsté 
(penningmeester). Wil ze daarom nog eens extra danken voor het werk 
dat iedereen naast werk, school en/of gezin belangeloos doet voor ons 
dorp! 

Namens het gehele DC, 
Louise Out van Staveren  
Voorzitter  

Werkgroep Duurzaamheid 

De werkgroep Duurzaamheid heeft  genoten van een heerlijke 
zomervakantie en is in september weer aan de slag gegaan met 
plannen voor de komende tijd. Onze prioriteit was het werven van 
nieuwe leden voor de commissie en dat is gelukt. We mogen Annet 
Nielen (Kromme Mijdrecht) en Cees Jan Dronkers (Oostzijde) 
verwelkomen in de commissie.  

Annet is een creatieve geest die goed tegenwicht kan geven aan de 
meer technische inslag van Jan en Nick. Cees Jan is net een generatie 
jonger wat ook evenwicht brengt in de werkgroep. Louise gaat de 
werkgroep helaas verlaten en zal haar energie op andere gebieden van 
het Dorpscomité inzetten. Voor Duurzaamheid zouden wij het 
ontzettend goed vinden als er een klimaat betrokken jongere tussen de 
18 en 30 zou aansluiten bij de werkgroep. Immers jongeren zijn de 
grootste belanghebbenden. Mocht je wat voor De Hoef willen doen, 
meld je aan bij duurzaam@dehoef-onsdorp.nl.  

In onze vergadering is gebrainstormd over de mogelijkheden. Zo willen 
we ons niet alleen op energie richten, maar ook andere zaken die goed 
zijn voor mens en milieu op langer termijn. Zo zullen we in deze 
nieuwsbrief een heerlijk recept delen, wat bestaat uit seizoen groente 
en biologische producten welke lokaal verkrijgbaar zijn. Het is even 
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werk, maar dan zet u wel wat heel speciaals op tafel. Ook blijven we de 
energietips geven.  

Verder zal onze duurzaamheidsmarkt een vervolg krijgen. Komende tijd 
zullen we uit de praktijk een paar mensen interviewen die naar 
aanleiding van de duurzaamheidsmarkt stappen hebben gezet. Ook 
kijken we naar kleinschalige bijeenkomsten met specialisten waar u in 
klein verband en onder het genot van een kop koffie of thee kan praten 
over het verduurzamen van uw woning. Uit de brainstorm zijn nog 
verschillende andere ideeën ontstaan die eerst nog verdere uitwerking 
behoeven. Daarover volgende keer meer.  

Energietip 

Pluk het laaghangend fruit 

Laaghangend fruit, wat is dat? Dat zijn de simpele dingen die u kan 
doen om het milieu en klimaat minder te schaden. Wat men met mooie 
woorden : “vermindering van de footprint”, noemt.  

Onderstaande tips zijn al vaak genoemd in verschillende media, maar 
herhaling blijft noodzakelijk. Het moet in ons DNA gaan komen. Als het 
gedrag van de mens niet veranderd, zal de opwarming van de aarde 
alleen maar harder toenemen.  

·       Plaats tochtstrippen en/of vernieuw ze als de werking minder 
wordt 

·       Plaats deurdrangers 
·       Gebruik waterbesparende toepassingen (een heel schap bij uw 

Doe Het Zelf zaak)  
·       Verlaag de temperatuur van de CV ketel. Vraag het uw 

installateur. Hoger zetten kan altijd nog als de temperatuur 
toch te laag blijkt te zijn 

·       Hang geen gordijnen vóór de radiatoren. Zet er ook geen bank 
voor 

o   Plaats radiator folie achter de radiator 
o   Plaats radiator ventilatoren (verkrijgbaar bij de Doe 

Het Zelf zaak)  
·       Gebruik de ECO stand op apparaten zoals de wasmachine, 

droger en vaatwasser 
o   Nog beter, gebruik het droogrek/droogmolen 
o   Draai alleen volle trommels/vaatwassers 
o   Ontdooi regelmatig de koelkast/vriezer 
o   Kook met de deksel op de pan 
o   Vervang oude gloeilampen die nog gebruikt worden 

direct voor LED lampen 
o   Zet apparaten echt uit en niet op stand-by. Geen 

opladers in het stopcontact laten zitten 
o   Gebruik een fleecedeken om lekker warm op de bank 

te zitten 
U ziet, geen moeilijke dingen. Maar het bespaard u wel gas en elektra 
en het spaart het klimaat.  



 

 

SINTERKLAAS 
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19 November 2022 
15:00 uur 

Kerkplein De Hoef

Kort nieuws van de werkgroep Bouwen en Wonen 

Toekomstige nieuwbouw 50 woningen 

Na de 
succesvolle 
informatie 
avond in de 
Springbok was 
er nog 
behoefte bij 
verschillende 
bewoners om 
overleg te 
hebben inzake 
de geplande 
nieuwbouw in 
het gebied 
vanaf de 

school tot aan de Merelslag. Inmiddels heeft dit overleg plaats 
gevonden tussen de bewoners en de gemeente, waarbij vooral ook 
naar voren kwam dat de bewoners liever eerder in het traject betrokken 
hadden geweest. Verder is de werkgroep momenteel bezig met de 
gesprekken met de grondeigenaren. Met de meeste grondeigenaren is 
al gesproken. We hopen in november dit te kunnen afronden en kunnen 
we gaan starten met de eerste inventarisatie wat de mogelijkheden zijn 

De Hoef Oostzijde 67a 

Initiatiefnemer heeft een 
concept bestemmingsplan 
opgesteld voor deze 
ontwikkeling. Waarschijnlijk 
wordt het bestemmingsplan 
nog dit jaar als ontwerp ter 
inzage gelegd. Het plan wordt 
in de eerste helft van 2023 
voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Na het 
vaststellen van het 
bestemmingsplan kan de 
initiatiefnemer een 
omgevingsvergunning 
aanvragen voor de bouw van 
de woningen.
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Werkgroep Communicatie 

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

De Hoef Oostzijde 55a 

De eerste ideeën voor de bouw van woningen op dit perceel zijn met 
de direct omwonenden besproken. De gemeente heeft een eerste scan 
gedaan naar de haalbaarheid van het initiatief. Dit vooroverleg is bijna 
afgerond. Na het vooroverleg stelt de initiatiefnemer een ruimtelijke 
kader op waarin het plan verder is uitgewerkt. Hiermee komen we nog 
een keer terug bij alle belanghebbenden. 

  

Kees Bakker 

Jan Janmaat 

Marco Wahlen 

De narcissen komen door het 

warme weer al boven de grond 

en een enkeling staat zelfs in 

bloei.

mailto:communicatie@dehoef-onsdorp.nl


 

Nieuws van De Springbok 
  
Na een prachtige zomer waar iedereen van het mooie weer heeft kunnen 
genieten, is het ‘binnen’ seizoen weer begonnen. Eind augustus 
organiseerde het bestuur een bijeenkomst voor de huurders. Het was 
goed om elkaar weer eens op deze manier te ontmoeten, de jaarlijkse 
bijeenkomst kon door Corona een aantal keer niet doorgaan.  
  
Nieuwe installaties voor betere luchtkwaliteit 
In de kleine zaal is onlangs met hulp van vrijwilligers een nieuw 
ventilatiesysteem aangebracht voor goede ventilatie en verwarming 
(warmtewisselaar). Dat zorgt voor luchtverversing en minder 
stookkosten. De aanwezig airco’s zorgen voor extra luchtverversing en 
koeling indien nodig. In de grote zaal (Tonizaal) zijn grote luchtafzuigers 
aangebracht. Een hele verbetering, zeker als er veel mensen zijn! De 
nieuwe systemen konden worden aangelegd mede dankzij een subsidie 
van de gemeente. 
  
Verduurzamen 
De gemeente heeft een energiescan laten uitvoeren die handvatten 
biedt voor verduurzaming van het gebouw. Daarmee wordt uiteraard 
haast gemaakt nu de energieprijzen zo ontzettend stijgen. 

 

Foto: Hans Donk, “Pot goud”



 

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 

Zonnepanelen zijn al langer een wens maar er wordt ook gezocht naar 
alternatieven voor verwarming. Het bestuur heeft daarvoor meerdere 
offertes opgevraagd. Daarna worden hiervoor de financiële middelen 
gezocht.  

Prijsverhoging en hoge energiekosten 
Alle prijzen gaan omhoog, ook voor de inkoop. Het bestuur heeft 
daarom de jaarlijkse vaststelling van prijzen naar voren moeten halen. 
En heeft met ingang van 1 september een prijsverhoging moeten 
toepassen met een inflatiecorrectie van 9,5 procent. Dat geldt zowel 
voor de huur als voor de drankjes.  
Inmiddels is ook duidelijk dat De Springbok vanaf half oktober fors 
meer energiekosten heeft. Een stijging van het maandbedrag met een 
factor 4 tot 5. Kosten die voor De Springbok niet te dragen zijn. 
Inmiddels zijn daar gesprekken over gaande met de gemeente. In het 
gebouw zijn intussen diverse energiebesparende maatregelen 
getroffen. 
  
Penningmeester gezocht en tijdelijke vervanging secretaris 
Gijsbert Boon gaat helaas stoppen als penningmeester van De 
Springbok. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Een eventuele scheiding van activiteiten in de 
boekhouding en de bestuursfunctie is ook mogelijk.  
  
Secretaris Wendelien Ottenheim legt in april 2023 tijdelijk haar taken 
voor zes maanden neer. Het bestuur zoekt iemand die haar tijdelijk kan 
vervangen voor de verhuur en secretariaatswerkzaamheden. In de 
zomermaanden is het meestal rustig, de werkzaamheden zijn vooral in 
april/mei en september. 
  
Help jij De Springbok uit de brand? Neem dan contact op met Margreet 
Kokshoorn, voorzitter van het bestuur. margreet@kokshoorn.nl,  
06 512 76 689 

http://www.dorpshuisdespringbok.nl/
mailto:info@dorpshuisdespringbok.nl
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 Onze Antoniusschool, Antoniuskerk, BSO zon doen mee 
aan de Schoenendoosactie!!! 
  
In deze verwarrende tijden vol oorlogsgeweld en mensen op de vlucht, 
zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom 
doen de Antonius school, kerk en BSO zon voor het eerst sinds drie jaar 
weer mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een 
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar 
cadeau. 

Helpt u mee? 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren we een schoenendoos en 
vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld 
hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. 
De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk 
hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de 
kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar gingen er 
meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, 
Lesbos en Togo. 

  
Hoop en toekomst 
De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde 
schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp 
Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En 
jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen 
schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief 
en voelen ze zich gezien. 

Impactvolle actie 
Ook voor een ieder zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Nog 
bewuster wordt men, wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met 



een kind ver weg. Soms geef je iets van jezelf weg wat van waarde 
is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de 
actie gaan we nog meer nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, 
duurzaamheid en naastenliefde. 
  
Uw hulp is welkom 
De Schoenendoosactie: Hoe het werkt, en wat mag er in de 
doos ??  Daarvoor ligt er een folder achter in de kerk, die is op 
maandag en donderdag open! 
Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage 
van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die daar de middelen 
voor heeft dit wil betalen via de QR-code op de folder. Maar 
overmaken of het geld in de envelop stoppen die bij de folder zit, 
mag ook. Die mag dan mee terug naar school en ingeleverd worden 
bij Nanda van BSO zon, of juf Monique. Lukt dit niet, is dat niet erg, 
we zijn blij met alles wat geschonken wordt.  
U kunt als gezin één doos doneren of elk kind een of als buurt, vraag 
bijvoorbeeld of de buren mee doen? Dat zorgt ook nog voor 
verbinding en een goed gesprek. Doet u ook mee.. .? Klein gebaar 
ontzettend GROOT plezier! 
 
Op 6 november is er nog een gezinsviering om 9.30 uur, in onze 
Antonius kerk waarbij het Kwetternest zingt. De collecte daarvoor is 
ook bestemd voor de verzending, u bent van harte welkom. 
 
We hopen er met elkaar een waardevolle actie van te maken..  
 
Bij vragen stel ze gerust bij juf Monique of Nanda of   

Kijk op schoenendoosactie.nl 
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Pompoen prei stamppot met ananas en paneer 

Recept voor 2 personen 
Tijd: 25 min. + 15 min. in de oven 

Benodigdheden: 
·       400 gr kruimige aardappels 
·       200 gr pompoenblokjes 
·       1 prei 
·       200 gram paneer 
·       1 blikje ananasschijven 
·       1 tl kerriepoeder 
·       geraspte kaas 
·       snufje zout en peper 

Bereidingswijze Ovenschaal: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de aardappels en snijd de 
aardappels in tweeën of vieren. Maak de prei schoon en snijd in 
stukjes. Kook de aardappels en de pompoenblokjes in 1 pan, circa 15 
minuten tot dat alles zacht is. Kook in een andere pan de prei circa 10 
minuten. Snij de paneer in blokjes. Stamp de aardappels met de 
pompoen, kerriepoeder, snufje zout en peper en een blokje 
roomboter/of een scheut melk tot puree. Voeg vervolgens de prei en 
paneer toe en meng dit door de puree. Schep het geheel in een 
ovenschaal. Leg wat ananasschijven op de stamppot. Als laatste strooi 
je een handje geraspte kaas over de ovenschotel. Zet de ovenschotel 
circa 15 minuten in de oven. 

Paneer 

Paneer (of ‘panir’) is een kaas gemaakt van volle melk. Deze kaas komt 
van oorsprong uit India en is bijzonder omdat geen dierlijk stremsel 
wordt gebruikt. Men stremt (vaste delen scheiden van het vocht) de 
kaas door het toevoegen van een zuur Doordat geen stremsel wordt 
gebruikt is paneer een populaire kaas onder vegetariërs. 
(Bron: Wikipedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paneer


Je kunt paneer bakken als vlees. Het is niet zout en je kunt paneer 
dan ook het beste even met wat zout, peper of kruiden bakken, 
tenzij je het gebruikt in een neutraal gerecht. Paneer is stevig en 
blijft ook stevig na het bakken. Het lijkt een beetje op tofu als je het 
bakt en je kunt het heel creatief gebruiken in allerlei gerechten. 

Ingrediënten paneer: 

- 2 liter biologische volle melk 
- 1/2 liter biologische yoghurt  

Verder heb je een flinke pan nodig, een vergiet en kaasdoek of een 
theedoek. 

Bereiding paneer: 

Bekleed de vergiet met de kaasdoek of theedoek. Zet de vergiet 
alvast op een andere pan zodat je de wei op kan vangen. 

Breng de melk aan de kook in de grote pan. Als de melk omhoog 
begint te komen, roer je de yoghurt erdoorheen. Laat de melk weer 
aan de kook komen. 

Door het zuur van de yoghurt komt de sponsachtige paneer los van 
de helder geel-groene wei. Roer zo min mogelijk om de paneer niet 
te breken. Als de wei niet helemaal helder wordt, doe je er nog een 
beetje yoghurt bij. Als de wei en paneer helemaal van elkaar 
gescheiden zijn, dan vang je de paneer op in de kaasdoek. 

De paneer wordt stevig als je hem in de kaasdoek dichtvouwt en op 
een platbord legt. Om het goed samen te persen zet je er een pan 
gevuld met koud water op. Dit laat je even staan. Dan kun je de 
paneer uit de kaasdoek pakken, in blokjes snijden en verder 
bereiden. Bijvoorbeeld in een roerbakgerecht of ovenschotel. 

Je kan de paneer een week bewaren in de koelkast over gebleven 
paneer kan je ook  invriezen. De overgebleven wei is supergezond, 
het bevat heel veel vitamine B. Zonde om weg te gooien dus. Je 
kunt de wei recyclen door er rijst in te koken. 



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

Colofon 

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