Hôôdnieuws
licht

Juli/Augustus 2014
Beste buurtbewoners,
De langste dag hebben we alweer gehad en de
zomervakantie is al in zicht. De kinderen hoeven nog
maar een paar weken naar school en dan heerlijk
vakantie. Daarom nog een hoôdnieuws waarin we weer
allerlei nieuws te melden hebben en ook kunt u zich
weer opgeven voor onze gezellige buurtbarbeque.
Veel leesplezier!

Het bestuur: Inge Hameeteman, w.hameeteman@hetnet.nl
Jana van Zanten, I.van.zanten@hetnet.nl
Ien Grinwis, iengrinwis@hotmail.com
Ingrid Koole, jankoole@hetnet.nl
Annemarie Mewe, anne.mewe@telfort.nl

/////////////////////////////// Prins Gevelreiniging/////////////////////////////
Voor alle voorkomende werkzaamheden aan de gevel!
Duinroosplein 3
3252 LD Goeree-Overflakkee
Telefoon: 0187-493011
Mobiel: 06-51563246
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bezoek van wethouder Van der Vlugt
Op 20 mei jl. kregen wij bezoek van wethouder Van der Vlugt tijdens onze
vergadering. Hij wilde graag kennis maken met onze buurtvereniging en weten
wat er hier zo allemaal leeft en speelt. Daarom hebben wij een aantal punten
aangekaart zoals:
 Verkeerssnelheid in de Breenstraat
 Klinkerrand langs het asfalt in de Breenstraat
 Tegelpad onder langs de haven
 Fietsstrook van bocht Breenstraat richting Galgeweg
 AED apparaat
 Opknappen van meerpalen/steigertjes Haven
 Geluidsoverlast strandtenten Oostvoorne/Rockanje
Natuurlijk kon hij geen toezeggingen doen maar naar aanleiding van dit gesprek
gaan ze wel een aantal zaken uitzoeken en bekijken wat ze eraan kunnen doen
maar ach er is natuurlijk niet veel geld beschikbaar dus ……Het is natuurlijk
wel positief dat een wethouder de tijd neemt om de buurtverenigingen en
dorpsraden langs te gaan om te horen wat er leeft in de woonkernen die hij
toegewezen krijgt. Ook kregen wij een uitnodiging om als Gast van de Raad een
gemeenteraadsvergadering bij te wonen en ook krijgen we dan een kijkje achter
de schermen dus hier willen we zeker gebruik van maken.

I

Op zaterdag 12 juli a.s. wil de buurtvereniging weer de jaarlijkse barbecue
organiseren en wij hopen dat U er ook weer bij wil zijn. De barbecue zal dit jaar
worden verzorgt door Auke Wagenaar.
Plaats: Schoolplein Eben-Haëzerschool
Datum: Zaterdag 12 juli 2014
Tijd : 18.00 tot 22.00 uur
Prijs : Volw. € 15,-- en kinderen gratis (0 t/m 12 jr.)

Opgeven graag voor zaterdag 5 juli a.s. bij één van de bestuursleden .
Jana (Breenstr.18),
Ien (Breenstr.7)
Annemarie (Breenstr. 19)
Ingrid Koole (Haveneind 16)
Inge (Duinroosplein 6).
Tot ziens

Wij komen graag op zaterdag 12 juli a.s. naar de buurtbarbeque
Naam: …………………………………………………………
Aantal volwassenen: ………………………………………
Aantal kinderen (groep 1 t/m 8): ………………………..
Wilt U gelijk betalen als U het strookje inlevert, bij voorbaat dank!

Verlichtingsplan Goedereede-Havenhoofd

Door de gemeente Goeree Overflakkee werd enige tijd geleden geconstateerd
dat de openbare verlichting , met name op het Haveneind, sterk verouderd is. Er
zijn zelfs palen waar elektriciteitsdraden uitsteken. Daarom hebben een aantal
beleidsmedewerkers van de openbare verlichting een rondje over het
Havenhoofd gedaan en een plan gemaakt wat Dhr. Van Balen heeft voorgelegd
aan onze buurtvereniging.
Het Haveneind krijgt nieuwe lantaarnpalen met ledverlichting en een uitstraling
wat past bij de haven. De lantaarnpalen die bij bewoners in de heg of tuin staan,
worden in overleg met de bewoners verplaatst.
De rest van het Havenhoofd krijgen geen nieuwe palen maar wel een nieuw
armatuur met ledverlichting wat zuiniger is.
Ook willen ze een aantal lantaarnpalen in de bocht van de Zuidhavendijk laten
vervallen omdat er daar 13 staan wat zij overdreven veel vinden maar wij
hebben wel gevraagd of er in die bocht een aantal kunnen blijven staan omdat
dit een scherpe bocht.
De nieuwe ledverlichting op het Havenhoofd is een proef omdat onze
verlichting dan vanaf het gemeentehuis zal worden geregeld en niet uit één of
andere centrale. Het is geen blauwe verlichting maar gewoon zacht geel.
Dit alles hopen ze eind oktober gerealiseerd te hebben.
Met de jaarvergadering zal er worden geëvalueerd over de nieuwe
ledverlichting.

Verwachte Activiteiten:
12 juli
Buurtbarbecue
4 oktober Mosselavond
22 oktober Knutselmiddag
? november Workshop make-up

Familieberichten
Wij willen Liesbeth Keizer, Duinroosplein 5 van harte beterschap wensen die
rustig aan moet doen met haar been en ook mevr. J. Tanis, Breenstraat 41 die
geopereerd is aan haar voet wensen wij veel sterkte.
We zijn blij dat Krijna Zandburg, Bl. Distelstr. 2 een positieve uitslag heeft
gekregen maar zij wacht nog wel op een oproep voor een operatie en ook Xavier
Zandburg wensen wij veel sterkte nu zijn arm gebroken is.
Geslaagd
Wij willen Pieter Meijer ( Duinroosplein 11), Peter Lokker (Duinroosplein 9),
Naäma van Estrik (Duinroosplein 7) en Stef Rodenhuis (Breenstraat 9)
feliciteren met het behalen van hun diploma en succes met jullie volgende
opleiding. Als we nog iemand vergeten zijn willen we deze zeker ook feliciteren
met het behaalde succes.

Heeft U ook iets gemist?
In de vorige krant stond een stukje over de Koninklijke fanfare Apollo
Dhr. Kees van Dam was niet terug te vinden op de foto’s en in het verhaal. En
ons jarenlange trouwe lid moet zeker wel genoemd worden. Hij is een
onmisbaar lid van onze club, maar niet aanwezig tijdens het concert op het
Havenhoofd, vanwege vakantie. Hopelijk ben je er volgend jaar weer bij Kees!
Jolanda Tanis

25 jaar Omloop van Goeree Overflakkee
Op vrijdagavond 22 augustus a.s. gaat de 25ste omloop weer van start
en omdat dit een jubileumjaar is willen wij U vragen om uw huis of
straat zoveel mogelijk te versieren met lichtjes, vuurkorven, vlaggetjes
etc. Het Havenhoofd staat erom bekend dat het voor de lopers heel
gezellig is hier, dus laten we het zeker dit jaar laten zien Hoe Gezellig
het hier is!

Te koop

Met extra poppetje

Samen… Nu 25 euro
Eduard Tanis
06-37435943

