Stadskrant

Hoek van Holland

13 juni 2018
Week 24

Opzoomer Mee met de buren

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.

Wilt u de banden met uw buren aanhalen? Organiseer dan iets
leuks in uw straat. Opzoomer Mee helpt met een bijdrage van
maximaal 200 euro en geeft advies. Wat is er allemaal mogelijk?

Zomerfestival voor het hele gezin

Buren kunnen elkaar helpen om goed Nederlands te spreken. Ook
een voorleesmiddag voor de kinderen is een leuke activiteit. Straten
die lid zijn van de Conversatieclub of Voorleesclub van Opzoomer
Mee, krijgen materiaal (praatplaten en voorleesboeken) en een jaar
lijkse bijdrage in de kosten. Maar een speeldag voor de kinderen, een
plantjesdag of een straatfeest is natuurlijk ook gezellig. Daarnaast
heeft Opzoomer Mee nog een actie om van te smullen: Groen om op
te eten. Buren die met elkaar groenten of kruiden willen kweken,
krijgen een extra bijdrage om een tuintje te starten. Lijkt het u ook
leuk om iets te organiseren in de straat? Neem dan contact op met
Bjefke Bonnema, de nieuwe projectleider voor Hoek van Holland:
bjefke.bonnema@opzoomermee.nl of (010) 213 10 55. Meer infor
matie staat op www.opzoomermee.nl.

ART Break op familiestrand

Graffiti bij Rechtestraat

Jan van der Meijde

Toeristen en sportliefhebbers kunnen het strand bij de Rechte
straat niet meer missen. In opdracht van de gemeente hebben
graffitikunstenaars de elektriciteitshuisjes bij de ingang omgeto
verd tot een kleurrijk uithangbord.

Tijdens ART Break zijn er aan de Rechtestraat ook leuke activiteiten voor kinderen. Voor gezinnen is het echt een dagje uit.

Bunkertours, surfclinics, schilderworkshops, werk van diverse Hoekse kunstenaars, dans en zomerse
reggaemuziek. Zondag 24 juni wordt het volop genieten tijdens ART Break, het strandfestival van
Hoek van Holland. Kom naar het familiestrand aan de Rechtestraat en combineer een dagje relaxen en
zeelucht snuiven met kunst en cultuur.
De ondernemers aan de Rechtestraat organiseren
ART Break voor de tweede keer. Freek Ruigrok van
de surfschool legt uit waarom. ‘We zitten hier op het
mooiste en rustigste plekje van Hoek van Holland,
maar dat is nog te weinig bekend. Samen met de
gemeente zijn we bezig de Rechtestraat op de kaart
te zetten als het sportieve familiestrand van De Hoek.
ART Break is een goed promotiemiddel. Vorig jaar trok
het festival ruim vijfhonderd bezoekers. We hopen dat

Met de beschildering van de elektriciteitshuisjes is een langgekoes
terde wens van de ondernemers aan de Rechtestraat vervuld. De
entree van het strand ligt namelijk verscholen in de duinen. Veel
toeristen en badgasten rijden hierdoor de afslag van de Schelpweg
voorbij, niet wetend wat ze aan moois missen. Maar vanaf nu kan
niemand meer om de Rechtestraat heen. De felblauw geverfde
huisjes trekken al van ver de aandacht. Wie dichterbij komt, leest
‘Strand Rechtestraat’ in opvallende letters en ziet dat de Stedin
huisjes zijn versierd met vrolijke graffitibeelden van de strandsfeer
en alle watersportactiviteiten. Windsurfers, kiteschermen en een
strandbal bijvoorbeeld, maar ook peddels en duinen met gras. Het
graffitikunstwerk is ontworpen en uitgevoerd door Graffitinetwerk.
Dit Rotterdamse bedrijf versierde al eerder, in 2015, op initiatief van
bewoners het elektriciteitshuisje aan de Strandweg.

dit jaar te overtreffen.’ Hoe ziet het programma eruit?
‘We starten om 11.00 uur met een bunkertour en
surfclinic. Om 13.00 uur is de officiële opening. Daarna
zijn er tot 20.00 uur allerlei culturele en muzikale
activiteiten. De leden van Kunstenaars aan Zee (KUZ)
spelen een hoofdrol. Zij exposeren hun werk en om
17.00 uur presenteert cultuurscout Annette Schippers
het KUZ kunstboek.’ Meer weten? Het volledige
programma staat op www.artbreak.info.

‘Meer doen voor oud en jong’

Jan van der Meijde

Bianca Rooneij: ‘De Hoekse jeugd heeft een eigen plek nodig.’

‘Hoek van Holland vergrijst. Veel ouderen voelen
zich alleen en komen niet of nauwelijks de deur
uit. Boodschappen doen is het uitje van de dag en
hét moment om een praatje te maken. Dat merk ik
tijdens mijn werk. In De Hoek moeten we meer doen
om senioren uit hun isolement te halen door ze bij
de samenleving te betrekken. Samen met de andere
commissieleden ga ik me hiervoor inspannen. En
ook de Hoekse jeugd verdient extra aandacht. Voor
jongeren van 14 tot 18 jaar is er in het dorp niets te
beleven. Zij hebben echt een eigen plek nodig waar ze
elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke activiteiten
kunnen doen.’

Jan van der Meijde

De gebiedscommissie bestaat uit elf Hoekenezen. Zes leden hebben al een zittingsperiode achter de rug,
vijf zijn nieuw. In een kennismakingsrondje stelt dit keer Bianca Rooneij (44) zich voor. Ze werkt bij Albert
Heijn, is getrouwd met Michel Timmerman en de moeder van Djoni (18) en Kyara (14).

De kunstenaars van Graffitinetwerk maakten het kunstwerk in twee dagen.

Denk mee, praat mee
Vanavond, donderdag 14 juni, komt de gebiedscommissie bijeen in
het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat. Op de agenda staat
de wijkagenda. Dit is een plan voor de komende vier jaar, waarin
staat wat nodig is om Hoek van Holland gezond en leefbaar te hou
den. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Meer informatie

Met de wijkbus naar het metrostation
Eind 2018 gaat de metro rijden tussen Hoek van
Holland en Rotterdam. Bus 35 richting Den Haag
maakt dan geen lus meer door het dorp, maar rijdt
voortaan als bus 31 rechtstreeks over de Harwichweg.
Voor de Hoekenezen ontstaat hierdoor een ‘gat’ in
het openbaar vervoer. Op verzoek van de gebieds
commissie heeft de gemeente dit opgelost. Met subsi
die van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt

er een wijkbus. Deze kleine bus rijdt door het centrum
naar het metrostation Hoek van HollandHaven. Wilt
u meer weten? Donderdag 21 juni organiseert de
gemeente een inloopbijeenkomst over de nieuwe wijk
bus. U kunt er meepraten over de voorgestelde route
en de haltes. De bijeenkomst is van 16.00 tot 17.30 uur
in het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat 161.
Iedereen is van harte welkom.
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