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Hoek van Holland
Herdenken bij kaarslicht

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.

Vrijdagavond 12 oktober is het lichtjesavond op de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhofweg. Iedereen is welkom om dierbaren
te herdenken, herinneringen te delen en een kaarsje te branden.

Commissie ziet kansen en zorgen

Gemeente Rotterdam

Aanpak met oog voor karakter

Het Comité Lichtjesavond organiseert de plechtigheid voor de vierde
keer. Peter Feldkamp heeft begin dit jaar het voorzitterschap overgenomen van Ann van den Berg. ‘Ann is sinds 2015 de drijvende kracht achter lichtjesavond. Ze heeft haar werkzaamheden voor een deel overgedragen, maar is als penningmeester nog steeds actief betrokken. Dat is
fijn, want haar ervaring is onmisbaar.’ Lichtjesavond begint om 19.00
uur. ‘Vanaf 18.45 uur staat een doedelzakspeler bij de poort van de begraafplaats, samen met enkele leden van muziekvereniging Rotterdam
Aan Zee. Om 19.00 uur lopen we gezamenlijk naar het centrale plein.
Scouting Prins Hendrikgroep vormt een erehaag met fakkels. Het koor
Gouwe Ouwe zorgt tijdens de herdenking voor stemmige muziek.
Scholieren lezen gedenkbriefjes voor en bewoners kunnen zelf een gedicht of persoonlijke herinnering voordragen. Tussendoor kan iedereen
met lichtjes over de begraafplaats wandelen, een grafkaars plaatsen of
een kaartje ophangen in de herinneringsboom. Op het plein steken we
gezamenlijk sterretjes aan. In de aula is koffie, thee en glühwein, met
ingetogen muziek van een harpiste. Om 21.00 uur sluiten we af.’ Wilt
u meehelpen of een gedicht voorlezen? Mail dan naar
feldkamp@kpnmail.nl of bel 06 51 35 62 83. De gebiedscommissie
ondersteunt lichtjesavond met een financiële bijdrage.

Na de werkconferentie gingen de gebiedscommissieleden van de havendorpen op de foto met wethouder Barbara Kathmann (middenachter).

De werkconferentie was in De Torpedoloods. Daar
bespraken de gebiedscommissies van Hoek van
Holland, Pernis en Rozenburg wat nodig is om de
toekomst van deze drie kernen veilig te stellen. De
gebiedscommissie gaf aan dat Hoek van Holland
trots is op de natuur, de bossen, het strand en de
zee. Voor het toerisme liggen hier veel kansen, maar
er zijn ook zorgen. Zo zijn er te weinig betaalbare huur- en koopwoningen, waardoor starters en
jongeren wegtrekken. Dit is een bedreiging voor

de winkels, scholen en andere basisvoorzieningen.
Daarnaast is voor de vergrijzende bevolking goede
woonzorg nodig. Wethouder Barbara Kathmann
woonde de conferentie bij. Zij prees de inzet en
vastberadenheid van de gebiedscommissieleden en
beloofde zich voor de dorpen in te zetten. Het is
voor het eerst dat een wethouder verantwoordelijk
is voor de kleine kernen. Kathmann heeft veel zin
in die nieuwe taak: ‘De verkering tussen mij en de
kleine kernen is aan.’

Jan van der Meijde

Hoek van Holland heeft toekomst als vierseizoenenbadplaats, maar de Hoekse samenleving moet wel
in balans blijven. Behoud van goede voorzieningen en het dorpse karakter vragen om een aanpak op
maat. Dat zei de gebiedscommissie tijdens de werkconferentie kleine kernen op zaterdag 22 september.
Wethouder Barbara Kathmann sprak haar steun uit.

Peter Feldkamp: ‘Samen herdenken en verdriet met elkaar delen geeft steun.’

Tegel eruit, groen erin
Heeft u een tuin en wilt u meehelpen om wateroverlast te voorkomen?
Kom zaterdag 13 oktober naar de ideale watertuin aan de Tasmanweg
159. Woningcorporatie WVH organiseert hier samen met de gemeente
de actie ‘Tegel eruit, groen erin’.

Rennen, springen en klimmen
Zo snel mogelijk over hindernissen springen en klimmen. Dat is freerunning. Jongens en meisjes vanaf
8 jaar die deze stoere sport willen leren, zijn welkom bij turnvereniging HSV 1946. Een keer proberen?
Kom zondag 7 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur naar de Hoekse Hillweg 117 voor een gratis proefles.

Turnvereniging HSV 1946 heeft veel jeugdleden met talent.

Kom langs en praat mee

Wie verdient de Award?

De gebiedscommissie vergadert donderdag
11 oktober om 20.00 uur in De Hoekstee aan de
Mercatorweg 50. Iedereen is welkom. De agenda
vindt u op www.rotterdam.nl/hoekvanholland. Het
bijwonen van een vergadering is altijd de moeite
waard. U hoort wat er leeft en welke plannen de
gemeente heeft. Ook praat de commissie vaak
over bewonersinitiatieven. Wilt u zelf iets aan
de orde stellen in de vergadering? Stuur dan
een mail met uw naam en het onderwerp naar
gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Kent u een Rotterdammer of een organisatie in
Rotterdam die zich inzet voor het veilig opgroeien
van kinderen? Meld deze dan aan voor de Rotterdamse Kinderrechten Award. Dit kan tot en met
vrijdag 5 oktober. De Award bestaat uit twee prijzen:
2.500 euro voor een inwoner en 10.000 euro voor
een stichting, school of instelling. Beide geldbedragen zijn bedoeld voor het organiseren van nieuwe
activiteiten voor kinderen. Wilt u meer weten over
de Award of een kandidaat voordragen? Kijk op
www.rotterdam.nl/kinderrechtenaward.

Jan van der Meijde

HSV 1946 is een van de oudste sportverenigingen
van Hoek van Holland. Met zo’n driehonderd leden
is de club nog steeds springlevend. ‘We bieden activiteiten voor alle leeftijden, zelfs voor peuters’, vertelt voorzitter Tessa de Geus. ‘Naast het traditionele
turnen geven we ook andere gymnastiekvormen.
Teamgym bijvoorbeeld en airtrack, bodyfit, aerobics
en freerunning.’ Waarom is freerunning zo populair
bij jongeren? ‘Het is een uitdagende sport, waarbij
je steeds meer durft en spannende trucs leert, zoals
een salto of f likf lak. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, in een veilige omgeving met ervaren
trainers.’ Meer weten? Kijk op www.hsv1946.nl.

Het klimaat verandert, doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dit
heeft gevolgen voor het weer. Deskundigen voorspellen dat het in
Nederland vaker en harder gaat regenen. Wat is hiertegen te doen?
Een groep basisschoolleerlingen, de Hoekse Druppies, bedacht een oplossing: de ideale watertuin. In deze tuin zakt het meeste regenwater
in de bodem door een combinatie van groen en waterdoorlatende
tegels. Een ondergrondse watertank vangt overtollig regenwater van
het dak op.
Gratis plantje mee
Woningcorporatie WVH vond dit zo’n goed idee, dat zij de watertuin
heeft aangelegd, aan de Tasmanweg 159. Op 2 oktober was de officiële
opening. Tijdens de actie ‘Tegel eruit, groen erin’ kunt u het resultaat
bekijken en horen wat u zelf kunt doen om uw voor- of achtertuin te
vergroenen. Het Green Team van de gemeente geeft handige tips en
verzorgt een workshop tuinieren. Wie een tuintegel meeneemt, krijgt
een gratis plantje mee naar huis. Zaterdag 13 oktober is iedereen van
12.00 tot 17.00 uur welkom. De koffie en thee staan klaar.

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

