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Goud op de schaats

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebieds
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hoek van Holland leuker en beter maken.

Geen ijs in De Hoek, maar wel een schaatskoning. Dorpsgenoot
Leo Schoenmeijer won onlangs in Italië goud op het Wereld
kampioenschap Masters Allround bij de mannen 70-plus.

Volle tent op het Brinkplein

Jan van der Meijde

Het verhaal van de Hoekenees

Diverse keren Nederlands kampioen en wereldkampioen Sprint,
drie Elfstedenkruisjes, erelid van hardrijvereniging Den Haag/
Westland en nog veel meer. De prijzenkast van Leo Schoenmeijer (71)
puilt uit van medailles en oorkonden. Zondag 21 januari kwam
er een nieuwe gouden plak bij. Op de buitenbaan in het Italiaanse
dorpje Baseiga di Piné behaalde hij de wereldtitel Masters Allround.
Aan het WK deden veertien topschaatsers van over de hele wereld
mee. Schoenmeijer gaf ze het nakijken. ‘Op de 1.000 en 1.500 meter
was ik nummer één en op de 500 en 3.000 meter tweede. Genoeg
voor de overwinning. In het eindklassement was ik tien seconden
sneller dan de Rus Ivan Kasyanov.’ Hoe heeft hij zich voorbereid?
‘Ik schaats al ruim vijftig jaar. Tot m’n zeventigste had ik door mijn
autobedrijf in De Hoek weinig tijd om te trainen. Daarom reed ik
alleen de korte afstanden. Na de verkoop vorig jaar had ik opeens
alle vrijheid. Samen met coach en oud-olympiër Wim de Graaff
heb ik een strak programma opgesteld: skeeleren, fietsen, baantjes
trekken op De Uithof en trainingsweken in Inzell. Het was elke
dag keihard werken om beter en sneller te worden. Dat heeft zich
uitbetaald, want voor het eerst in mijn lange schaatscarrière ben ik
wereldkampioen Allround!’

Bij de partytent op het Brinkplein was het zaterdagmiddag soms zo druk dat bewoners buiten op hun beurt moesten wachten.

Koffie en thee met een tompouce, zitjes en statafels,
terrasverwarmers en live muziek. In de partytent op
het Brinkplein hangt zaterdagmiddag de sfeer van een
bruin café. Meteen om 14.00 uur druppelen de eerste
Hoekenezen binnen. De gebiedscommissieleden,
gekleed in blauwe jacks, vangen ze gastvrij op. Al snel
komen de ‘verhalen’ los. Twee vragen staan centraal:
waarop zijn de bewoners trots in De Hoek? En waar
moet de nieuwe gebiedscommissie extra aandacht aan
besteden? Willem en Ans Paerel hebben een duidelijke mening: ‘De saamhorigheid in het dorp is groot.
Hoekenezen hebben veel voor elkaar over en dat moet
zo blijven. Net zo belangrijk is een gevarieerd winkel
aanbod. Nu staan er panden leeg, een actiepunt voor
de nieuwe commissie.’

Zuinig op een mooi dorp
Bewoonster Nel Kaashoek is vooral trots op Hoek
van Holland als kustplaats. ‘Ik geniet van de Nieuwe
Waterweg, het groen in de directe omgeving, de zee
en het strand. Daar kunnen we niet zuinig genoeg
op zijn. Geen recreatiewoningen in de duinen dus
en geen natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. De
volgende gebiedscommissie moet zich ook inspannen
voor de toekomst van De Hoekstee, behoud van het
zwembad en inbraakpreventie en veiligheid.’ Het verhaal van Cor van der Vlies heeft als kernwoord ‘dankbaarheid’. ‘Ik woon al 35 jaar in De Hoek en het is
hier ideaal: veilig, vertrouwd en gezellig. Ik heb echt
niks te wensen. Nou ja, oké dan, twee dingen: het
vrij reizen met het openbaar vervoer voor 65-plussers
moet blijven en De Hoekstee mag niet verdwijnen.’

Donatiefonds deelt uit

Welkom bij de vergadering

Hoekse verenigingen en stichtingen kunnen nog
tot 1 april een financiële bijdrage aanvragen bij het
DeltaPORT Donatiefonds. Voor Hoek van Holland
is een bedrag van 4.590 euro te verdelen. Heeft u
een mooi plan dat voldoet aan de voorwaarden?
En wilt u in aanmerking komen voor een gift? Ga
dan naar www.deltaportdonatiefonds.nl. Onder
‘aanvragen’ kunt u een webformulier downloaden,
invullen en versturen. Ook vindt u er de spelregels.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail naar
hoekvanholland@deltaportdonatiefonds.nl.

Elke maand vergadert de gebiedscommissie over actuele
zaken die spelen in Hoek van Holland. Donderdag
8 februari komt de commissie om 20.00 uur bijeen in
het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat 161
voor een themabijeenkomst. U bent van harte welkom,
ook bij de volgende ‘gewone’ commissievergadering op
donderdag 15 februari om 20.00 uur in het gebiedskantoor. De vergaderstukken en de agenda staan een week
van tevoren op www.rotterdam.nl/hoekvanholland. Daar
vindt u ook de e-mailadressen en telefoonnummers van
de commissieleden.

Jan van der Meijde

De gebiedscommissieleden namen voor iedere Hoekenees de tijd.

Inspiratie voor de commissie
Na af loop blikt gebiedscommissielid Jantien de Jong
tevreden terug op het evenement. ‘Als commissie
wilden we van zoveel mogelijk Hoekenezen horen
wat er goed gaat in De Hoek en wat beter kan. Dat is
gelukt. Twee dingen zijn me opgevallen: de trots op het
eigen dorp en de grote betrokkenheid. Heel bijzonder
is ook dat bewoners zelf veel concrete tips en ideeën
hebben aangedragen. We zetten ze allemaal op papier
voor onze opvolgers. Zij kunnen na 21 maart meteen
aan de slag.’

Frank Steenkamp

Een schat aan ideeën en tips voor de nieuwe gebiedscommissie. Dat is de opbrengst van het evenement
‘Het verhaal van de Hoekenees’. Zaterdagmiddag 27 januari kwamen zo’n 250 bewoners naar de partytent
van de huidige commissie op het Brinkplein. Daar vertelden zij hun eigen verhaal over De Hoek.

Wereldkampioen Leo Schoenmeijer: ‘Ik blijf schaatsen zolang het leuk is.’

Netwerken in Sportcafé
Sportverenigingen in De Hoek opgelet. Woensdagavond
21 februari is het eerste Sportcafé Hoek van Holland. De plek om
andere sport- en beweegaanbieders in het dorp te ontmoeten.
Het Sportcafé is een initiatief van SportRegie en Rotterdam Sport
support. SportRegie koppelt vraag en aanbod van sport en bewegen
en ondersteunt de aanbieders daarbij. Rotterdam Sportsupport
helpt verenigingen en stichtingen onder andere op organisatorisch
en beleidsmatig vlak, zoals juridische kwesties, het schrijven van
een beleidsplan of het aantrekken van vrijwilligers. In het Sportcafé
vertellen beide organisaties wat zij nog meer doen. Ook Sportbedrijf
Rotterdam presenteert zich. Deze nieuwe onderneming beheert en
onderhoudt sinds 1 januari alle gemeentelijke sporthallen en gymzalen in Rotterdam. Naast dit ‘voorstelrondje’ gaat de avond vooral
over praktische zaken waar elke sportclub mee te maken heeft. Het
aanvragen van subsidie bijvoorbeeld, maar ook (online) communicatie en ledenwerving. Na af loop is er volop gelegenheid om vragen te
stellen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Sportcafé Hoek
van Holland is van 19.00 tot 21.30 uur in de kantine van voetbalclub HVC’10 aan de Rondgang 10. Alle Hoekse sportaanbieders zijn
van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
emc.zwart@sportbedrijfrotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoekvanholland
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/hoekvanholland010
twitter.com/hoekvholland

