Jaarverslag 2017 van Buurtvereniging ‘t Hood.
Er is weer veel gebeurd dit jaar.
Natuurlijk valt het opknappen van de haven het meest op. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee.
We zijn dus erg benieuwd naar het vervolg van alle plannen.
We kijken hier ook al enorm naar uit. Net als de plannen voor de Breenstraat.
We hebben afgelopen jaar als bestuur 7x vergaderd. Dikwijls met iemand van de gemeente erbij.
Dit om steeds goed te kunnen overleggen wat we allemaal graag willen realiseren en wat er
mogelijk is.
Zo gaven zij goed aan waar we allemaal subsidies aan kunnen vragen en hoe hoog. Hiervoor was
het nodig een ondernemer een begroting te laten maken om een aanvraag voor subsidie voor de
haven goed te onderbouwen.
We vergaderden op 4 januari 2017 voor het eerst dit jaar. Op de agenda stond het
Leefbaarheidsplan en het samenstellen van de krant Jan/Febr. De jaarvergadering werd bepaald
op 10 maart 2017.
Op 28 januari hielden we een zeer geslaagde stampotavond. Veel deelnemers en een geslaagde
gezellige avond
De tweede vergadering was op 2 februari.
Deze maand is de Kernvisie de deur uit gegaan en hielpen we met de winterfair op de school.
Deze was op 17 februari. Hier was een ijsbaantje voor de jeugd.
Onze derde vergadering was begin maart.
De belangrijkste bespreking was natuurlijk de jaarvergadering en het invullen van die avond.
Er was een schouw langs de haven voor het opknappen hier van.
Daarnaast kwam er bericht van de gemeente/ waterschap dat de bootjes die op de kant liggen
weg moesten bij de haven. De krant van maar/april werd samen gesteld.
Tijdens de jaarvergadering/ bewonersavond is de Kernvisie 2017-2021 uitgereikt aan Anne
Marijke Elema.
We hielden in de maand april een film/dia-avond op vrijdag 7 april. Het was weer een fijne
avond met veel belangstelling. Altijd weer een herkenning voor de oudere bewoners onder ons.
Voor de nieuwe bewoners een informatie hoe het hier voorheen was.
Eind april zat het bestuur samen met Marijke Elema rond de tafel om te praten over de
ontwikkelingen rond de haven. De subsidie hier voor en welke werkzaamheden we eerst willen.
Begin mei was de volgende vergadering hier werd weer de krant van juni/juli opgesteld.
We besluiten dat de barbecue dit jaar wordt gehouden op zaterdag 26 augustus dus na de school
vakantie.
Op 17 mei gaf Apollo een concert op het Duinroosplein. Er was weer genoeg belangstelling en
er klonk vrolijke muziek over het Duinroosplein.

Maandag 26 juni was er een speciale avond belegd met het bestuur over de haven hiervoor
kwamen Ada Overwater en Anne Marijke Elema van de gemeente om de voortgang te bepraten.
Wij willen graag de steigers goed opknappen, in totaal 9 maar alles kan niet tegelijk er is al een
bedrag aan subsidie binnen gekomen.
We kijken waar er nog meer subsidie aangevraagd kan worden.
26 Augustus hielden we weer onze jaarlijkse barbecue. Mooi weer en veel deelnemers.
Goeie eigen bakkers, een fijne sfeer. De producten voor een geslaagd evenement.
Door de tijd van het jaar werd het al vroeger donker en koud. Met een vuurkorf en spontane
zangers was het nog lang heel gezellig.
Na de vakantie op 30 augustus een vergadering ditmaal in Sommelsdijk in het nieuwe
onderkomen van Jana en Leo van Zanten. Naast alle lopende zaken konden we ook terug kijken
op een geslaagde barbecue. We doen weer een mail naar wethouder Tollenaar voor beter en
sneller internet. De krant voor september/oktober wordt klaar gemaakt. We zoeken ook een
nieuwe drukker voor ons krantje omdat de oude er mee stopt.
We gaan nu naar een drukkerij in Sommelsdijk.
In oktober is er ook een voorlichtingsavond over sneller internet dit zou geleverd worden door
Greennet.
De mosselavond op 28 oktober wordt heel goed bezocht en er zijn verrassend op het laatst nog
veel deelnemers.
Op 17 november hielden we een Bier proeverij. Het aantal deelnemers was 33. Het was leuk hier
een groot aantal jongeren te zien. Het waren heel verschillende andere biertjes. Met de
zelfgemaakte hapjes en Turks brood een geslaagde avond. Toch leuk om te proeven maar aan het
einde van de avond was een oud en vertrouwd biertje ook erg welkom.
Op 20 november was er een voorlichtingsavond van de gemeente over de renovatie van de
Breenstraat. Er waren twee ontwerpen hoe de straat er uit zou kunnen gaan zien. Hier werd over
van gedachten gewisseld. De renovatie staat gepland voor half 2018 en er komt nog een
bijeenkomst wat er besloten is.
De laatste vergadering van het jaar was in november.
Hier bespraken we dat de kerstboom op zaterdag 9 december wordt neergezet.
Er op 13 december kerst stukjes worden gemaakt en dat de winterborrel is gepland op 28
december.
Er is voor de haven inmiddels 64.500 euro toegezegd. Er wordt door de gemeente een
aanbesteding gedaan.
De kerstboom was weer een feestelijk aanzicht. Hij was goed verankerd maar had toch moeite
met alle winden die er waaiden.
Het kerst schikken had weer een volle ontmoetingsruimte in de school. Er waren verschillende
stukken als voorbeeld die nagemaakt konden worden.

Naast koffie en lekkers ook een lekker drankje na afloop maakte er weer een geslaagde avond
van en veel mooie stukken hebben de huizen versierd..
De winterborrel had iets minder belangstelling dan andere jaren. Dit kwam mogelijk door de gure
wind die er die avond waaide. Gelukkig was dit niet te merken aan de gezelligheid. Wel was er
voor de warme dranken veel belangstelling.
Het vreugdevuur was in afgeslankte vorm. Een container met hout van de gemeente.
Het was zondagavond koud en nat. Enkele volhouders hebben het vuur ontstoken en hier
geproost op 2018!!!!.
Tot slot.
Gezelligheid en saamhorigheid is het doel bij alle evenementen en samenkomsten.
Dank aan jullie allemaal voor de sfeer, de opbouwende kritiek en de altijd aanwezige helpers bij
het opruimen.
Ien Grinwis

