Stadskrant

Hoek van Holland

16 mei 2018
Week 20

Even voorstellen

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 gebiedscommissie 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.

Jeugdbeachrugby op het strand

Jan van der Meijde

Scrummen in het rulle zand
Yogi Sundar Prins geeft bij de opening yogademonstraties. Komt u ook kijken?

Marcel de Hoog

De Prins Hendrikstraat zit in de lift. Nieuwe en bestaande ondernemers kiezen bewust voor een plekje in en rond de winkelstraat.
Op 19 mei opent yogaschool Yoga Knowhow de deuren.

Het Jeugdbeach Rugby Toernooi is in het weekend van 2 en 3 juni van 10.30 tot 16.00 uur. Alle Hoekenezen zijn van harte welkom.

Duwen, trekken, gooien, scoren: rugby is een harde maar eerlijke sport. Leuk om te doen en spectaculair
om te zien. Helemaal op het strand, met scrums en tackles in opspattend zand. Op 2 en 3 juni kunt u het
meebeleven tijdens het Jeugdbeach Rugby Toernooi aan de Rechtestraat.
Rugbyclub The Hookers organiseert het internatio
nale toernooi voor de veertiende keer. Dit jaar doen
ruim honderd teams mee, afkomstig uit alle provin
cies en uit Engeland. ‘Heel rugbyland kent ‘The Beach’
als het grootste en gezelligste toernooi voor de jeugd’,
vertelt Cindy Taal (voorzitter jeugdcommissie) trots.
‘Op het sportstrand aan de Rechtestraat komen veer
tien rugbyvelden. Op zaterdag 2 juni spelen de 6- en
7-jarigen, de Turven. Zij doen ‘tag rugby’, een eenvou
dige spelvorm waarbij tackelen niet is toegestaan. De

‘Yoga is het beste medicijn tegen stress’, zegt Hoekenees en yogadocent Sundar Prins (50). Twintig jaar geleden ontdekte hij yoga
en het veranderde zijn leven. ‘Ik heb zelf de kracht ervaren. Niet
alleen als methode om fit te worden, maar ook om inzicht te
krijgen in jezelf en in hardnekkige gedachtepatronen. Om deze
boodschap uit te dragen, ben ik in 2008 yogales gaan geven. Eerst
in De Hoekstee, daarna aan de Dirk van den Burgweg. Nu is het
tijd voor de volgende stap: de start van een yogaschool. Mijn
nieuwe studio aan de Huydecoperstraat 21A is hiervoor de ideale
plek: midden in het dorp en voor iedereen toegankelijk. Hier
kan ik mijn missie realiseren: mensen inspireren om de weg te
vinden naar een uitgebalanceerde levensstijl.’ Meer weten? Kijk op
www.yogaknowhow.com.

Vrijwilliger in De Hoek

Mini’s, Junioren en Colts komen beide dagen in actie.
Zondag 3 juni organiseren we voor de eerste keer een
toernooi voor meiden van 16 tot 18 jaar. Dat belooft
spektakel, want meisjes zijn bij rugby nog fanatieker
dan jongens. Ze gaan er vol tegenaan. We hopen dat
veel Hoekenezen komen kijken. Op het strand plaat
sen we borden met uitleg van de spelregels.’ Rugby
club The Hookers zoekt nieuwe leden, vooral meiden
vanaf 16 jaar. Cindy Taal geeft graag meer informatie:
info@jeugdbeachvolley.nl.

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 Joey van ’t Hoft (19) zich voor. Hij is elektricien in
opleiding. Als jongste commissielid wil hij zich vooral inzetten voor de Hoekse jeugd.
‘Ik ben opgegroeid in Hoek van Holland, maar voel me
Rotterdammer. Dat geldt voor veel van mijn leeftijds
genoten. In het dorp is voor ons nauwelijks iets te
doen. We kunnen vrijwel nergens een balletje trappen
en elkaar ontmoeten. En als we op straat staan, jaagt
de politie ons weg. Dus gaan we naar de stad. Ik wil
dat er een plek komt waar Hoekse jongeren zichzelf
kunnen zijn. Een ander actiepunt: de veiligheid op het
strand. In december is strandclub Zwoel afgebrand.
Door te weinig druk op de waterleiding kon de brand
weer niet blussen. Dat mag niet opnieuw gebeuren!’

Joey van ’t Hoft wil dat jongeren zich thuis voelen in De Hoek.

Terug naar 1943

Donatiefonds deelt uit

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Hoek
van Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het
Atlantikwall-museum heeft een nieuwe rondleiding:
‘Nordmole 1943’. De Flak-Batterie Nordmole schoot
in de oorlogsjaren op geallieerde vliegtuigen. On
der leiding van een deskundige gids bekijkt u het
Flak luchtafweerkanon en de geschutbeddingen.
Duitse militairen beelden het dagelijks leven uit en
geven schietdemonstraties met originele wapens.
De rondleiding is op vier zondagen: 27 mei, 22 juli,
26 augustus en 23 september. Voor meer informatie
en reserveren: www.atlantikwall-museum.nl.

Maar liefst 4.590 euro verdeelde het DeltaPORT Dona
tiefonds onlangs over diverse Hoekse verenigingen en
stichtingen. Stichting Muziekdag Hoek van Holland
(amateurmuziekdag), Biljartclub Europoort (opknap
pen biljartruimte) en Stichting Corsoboten (deelname
aan varend corso) krijgen 500 euro, de Hoekse Bridge
club (kaarten voor ouderen) en de Hoekse Tranentrek
kers (aanschaf apparatuur) 250 euro. Stichting KUnSTPLAATS (organisatie project ‘Onder de zeespiegel’)
ontvangt 1.500 euro, het Videoarchief (documentaire
oorlogsherinneringen) 740 euro en Pétanque Vereni
ging Markeer (aanleg sproeisysteem) 350 euro.

Jan van der Meijde

‘Meer doen voor de jeugd’
Leopold van Dijk ontwierp de fotowand in de kantine over de historie van HVC’10.

Leopold van Dijk (67) is een van de steunpilaren van Hoekse
Voetbal Club ’10. Als vrijwilliger zet hij zich vijftien uur per week
in voor de club.
‘Ik heb dertig jaar bij Shell gewerkt. Na mijn pensionering in 2010
wilde ik iets nuttigs doen. De fusie van VV Hoekse Boys en VV Hoek
van Holland was net rond en de nieuwbouw was in voorbereiding.
Ik heb me aangemeld als lid van de bouwcommissie. Gezamenlijk
hebben we alle plannen uitgewerkt, van de ruwbouw tot en met het
interieur. Ik ben nog steeds apetrots op het resultaat, want ons club
gebouw is een van de mooiste en sfeervolste in Nederland. De bar,
het meubilair, de verlichting, alles straalt klasse uit. En bezoekers
vergapen zich altijd aan onze fotowand. De teamprestatie maakt
het extra bijzonder. HVC’10 heeft een hechte groep vrijwilligers die
van aanpakken weet. Met elkaar zorgen we dat alles tot in de punt
jes is geregeld. Dat geeft mij voldoening, elke dag weer.’

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

