KOMBORD HOOGBLOKLAND

EVEN VOORSTELLEN

Aangenaam kennis te maken!
Per 1 maart ben ik – Arie van den Berg – begonnen als
verbinder van jullie dorp. Nu woon ik in Vuren, maar daarvoor heb ik 18 jaar in Hoogblokland gewoond en ben dus
goed bekend met het dorp.

Hallo ik ben Lizanne Lanser (rechts op de foto) en sinds
2 januari 2019 wethouder in de gemeente Molenlanden.
Voor mijn benoeming als wethouder was ik theoloog en
marketeer op het gebied van communicatie en levensbeschouwing.

Samen met u hoop ik van het dorp Hoogblokland een
(nog) mooiere plek te maken om te wonen en te leven.
Door krachten te bundelen zorgen we ervoor dat het in
het dorp leefbaar, veilig, schoon en prettig wonen is en
blijft. Loopt u ergens tegenaan en/of heeft u daar ideeën
over? Dan ga ik graag met u in gesprek! Ik loop en fiets
regelmatig door Hoogblokland en hoop dan een praatje
te maken over hoe het wonen en leven in het dorp is.

Als wethouder zet ik mij in voor het sociaal domein,
onderwijs, volksgezondheid en kerngericht werken. Ik
zet mij graag met u als inwoner in om het (samen) leven
in Hoogblokland zo aangenaam mogelijk te maken. Dat
kan ik niet alleen, dat doen we met elkaar.

Meestal werk ik van maandag t/m donderdag maar ook
regelmatig ’s avonds of in het weekend. Een vaste werkweek heb ik niet echt, dus app, bel (06-51976431) of mail
(arie.vandenberg@jouwgemeente.nl) gerust!

U kunt mij ook aanspreken als kernwethouder bij
initiatieven, ideeën voor het dorp of iets dat minder goed
gaat. Een prachtig hoogtepunt voor mij was om samen
met de beheerder het nieuwe dorpshuis in Hoogblokland
feestelijk te openen. Een prachtig resultaat van jarenlange
inzet en betrokkenheid!

Na de samenvoeging van de gemeente Giessenlanden met de gemeente Molenwaard zijn de plaatsnaamborden, de zogenaamde komborden verwijderd
en zijn er nieuwe borden geplaatst van de gemeente
Molenlanden.
Zoals u wellicht weet zijn de oude komborden bij

VERKEER

We nog steeds nieuwe bestuursleden kunnen
gebruiken binnen het Dorpsberaad?
We soms mensen vragen of ze interesse hebben
om bestuurslid van het Dorpsberaad te worden?
Maar ook als u niet persoonlijk gevraagd wordt,
bent u van harte welkom.

Het Dorpsberaad op de landelijke opschoondag
dit jaar weer een opschoonactie in Hoogblokland
georganiseerd heeft? Ruim 20 vrijwilligers hebben
een ochtend zwerfvuil opgeruimd in het dorp en
langs de toegangswegen naar het dorp.

Wie onder u heeft een goed idee voor een
herbestemming van dit bord? Voor het beste idee
hebben we een leuke attentie. Graag reacties naar:
info@dorpsberaadhoogblokland.nl

De volgende problemen staan hoog op de lijst:
Parkeerproblematiek Korenbloemstraat
Onoverzichtelijke kruisingen zoals het Hoekje/Dorpsweg
en Bazeldijk/Dorpsweg
Sluipverkeer wat tijdens file op de A27 te hard door het
dorp rijdt.
Tijdens de 100Waard gesprekken in Den Hoek hebben we
al deze problemen voorgelegd aan de vertegenwoordigers
van de gemeente Molenlanden. In dit gesprek kwam het
sluipverkeer wat te hard rijdt met de hoogste prioriteit naar
boven. Overigens zijn alle punten genoteerd en hebben
we de belofte gekregen, dat men alle onoverzichtelijke
kruisingen in kaart gaat brengen en naar oplossingen gaat
zoeken. Ook gaat men kijken wat er mogelijk is rondom
de Korenbloemstraat om de parkeerproblematiek aan te
pakken. Men verwacht dat het sluipverkeer, wat momenteel
regelmatig door ons dorp raast, van tijdelijke aard is. Door
de aankomende verbreding van de A27 zullen de files naar
verwachting verleden tijd zijn. Dit zal inderdaad wel het
geval zijn, maar de komende 8 jaar zullen we dus nog last
hebben van dit sluipverkeer.

WIST U DAT...

U altijd eerst als toehoorder bij een vergadering aan
mag schuiven, voordat u zich als lid aanmeldt?

inschrijving verdeeld onder de inwoners. En jawel, wij
hebben ook een bord kunnen bemachtigen!

Overlast van verkeer in en rond het dorp staat
bij veel inwoners hoog op de irritatie lijst. Vanuit
het Dorpsberaad is er dan ook regelmatig actie
geweest richting de gemeenteraad van Giessenlanden om deze problemen aan te kaarten. Eigenlijk is er weinig actie geweest vanuit de gemeenteraad en werden de zaken vooruitgeschoven. Nu er
wisseling is geweest en we te maken hebben met
de gemeenteraad van Molenlanden hebben we besloten nogmaals de problematiek aan te kaarten
bij de nieuwe gemeenteraad.

Het Dorpsberaad heeft zelf het initiatief genomen om Veilig
Verkeer Nederland (VVN) te benaderen en deze organisatie heeft het Dorpsberaad voorzien van 30 km stickers.
Deze stickers die men op de vuilcontainers kan plakken,
zullen uitgereikt worden aan de bewoners van de Dorpsweg
binnen de bebouwde kom. Op deze wijze worden op de
dagen dat de vuilcontainers buiten staan, de automobilisten
geattendeerd op de maximum snelheid van 30 km in het
dorp. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat af en toe
attenderen via deze stickers beter werkt dan een permanent verkeersbord.

BLOKLANDSE PRAAT #6

De kern van Hoogblokland heeft een nieuw
gezicht gekregen. Het oude dorpshuis en de
openbare school zijn vervangen door een
multifunctioneel centrum (MFC) - een elegant
gebouw, waarvan de belijning past bij het
plattelands karakter van het dorp. De lijnen
van de voorkant lopen als vanzelf door naar
het achterliggende gedeelte, waar de openbare en de christelijke school gevestigd zijn.
Hoewel het bouwwerk twee onderscheiden functies
heeft, presenteert het zich als één geheel. Plannenmakers, architecten en bouwers hebben een MFC
van hoge kwaliteit neergezet. De stijlvolle pleinen
rondom het gebouw maken het geheel ‘af’.

‘HET HEET DEN HOEK’
Sinds de officiële opening op 9 mei heet het gebouw
‘Den Hoek’, een verwijzing naar de bijna vergeten
naam van de plaats waar het staat. Voor deze naam
is gekozen, nadat de toekomstige gebruikers van
het MFC voorstellen hadden ingediend. De commissie die de naam moest kiezen, hield de kaken
stijf op elkaar tot en met de onthulling van de naam.
Alhoewel er in het dorp volop geraden werd, hadden
de meeste mensen het mis. Sommigen dachten dat
de merkwaardige metalen punten op de voorgevel
een aanwijzing waren. Enkele uren voor de opening
meende een aantal van hen zelfs precies te weten
wat de naam zou worden: Den Hoek. Er werd zowaar

een fles wijn op ingezet. Toen de sluier was weggenomen, bleek dat zij het goed hadden geraden.
Het multifunctionele centrum is een belangrijke ontmoetingsplaats in ons dorp, waar geen winkels meer
zijn. In deze tijd kunnen en willen we heel veel, maar
we kunnen als dorpsgenoten ook gemakkelijk langs
elkaar heen leven. Dat komt de leefbaarheid niet ten
goede, te meer omdat we tegenwoordig in de wel
heel uitgestrekte gemeente Molenlanden wonen.
Het Dorpsberaad heeft als taak de leefbaarheid van
het dorp te bevorderen, o.a. door een verbindende
schakel te zijn tussen de dorpsbewoners en de
gemeente. Voor het verwezenlijken van burgerinitiatieven heeft de gemeente een subsidiepotje
waar nog best wat geld in zit. Dus… komt u maar.
Een andere taak van het Dorpsberaad is het
bevorderen van de sociale samenhang. Daaruit is,
o.a. de Dorpskamer voortgekomen. Deze is geopend
op donderdagochtend tussen 10 en 12 uur, in het
MFC Den Hoek. Er komen heel wat mensen naartoe
voor een kopje koffie of thee en een babbeltje. Ieder
stopt wat in de collectebus, om de kosten te dekken.
Te oordelen aan de geanimeerde gesprekken, heerst
er altijd een gezellige sfeer. Dus, als u zin hebt, kom
er gerust bij zitten. Zo leert u vast meer mensen
kennen.
P. Gerrit Hoekstra

HOOGBLOKLAND GAAT
VOOR DUURZAAM
Op het gebied van duurzaamheid gaat onze
gemeente samen met de inwoners van onze
dorpen aan de slag met een grote uitdaging; het
beperken van de CO2 uitstoot, het terugdringen
van het energieverbruik en het vergroten van het
aandeel duurzaam opgewekte energie. Een mooie
uitdaging waar wij als Hoogblokland ook ons
steentje aan kunnen bijdragen.
Op donderdag 11 april is er een informatiemarkt Energiebesparing georganiseerd in het Bruisend Hart in Hoornaar,
i.s.m. de gemeente Molenlanden, Duurzaam Hoornaar,
Noordeloos duurzaam, Dorpsberaad Hoogblokland, het

REANIMEREN

DE DORPSKAMER ZOEKT...

KUN JE LEREN...
De Dorpskamer is naar u op zoek, want:

U heeft een leuke hobby en wilt hierover vertellen of
		 een workshop geven.
U wilt op donderdagmorgen wel een keer in de
		 maand gastvrouw/gastheer zijn op de koffieochtend.
U wilt met een aantal andere enthousiaste mensen
		 een bestuur vormen en activiteiten organiseren of
		 coördineren.
U heeft een goed idee voor een gezellige, creatieve
		 of informatieve middag of avond zoals een spelletjes		 middag voor jong en oud, bijeenkomst voor jonge
		 moeders, repaircafé, pubquiz etc. en u wilt dit
		 (éénmalig) organiseren.
Het Dorpsberaad is vorig jaar gestart met de Dorpskamer
om de sociale cohesie in het dorp te vergroten. De activiteiten zijn niet commercieel en voor alle dorpsbewoners
toegankelijk. Ongeacht geslacht, leeftijd, etc. en zonder de
verplichting van een lidmaatschap.
Op dit moment hebben we de volgende vaste activiteiten:
Koffieochtend
Iedere donderdag van 10 tot 12 uur. Bij goed weer wordt
er regelmatig van 09.30 tot ca 10.30 uur gewandeld vanuit
de Dorpskamer.
Dorpskamerbibliotheek
Als Den Hoek open is, kunt u boeken lenen uit de boekenkast. De aanschaf van deze boekenkast is mogelijk
gemaakt door Het Dorpsberaad.

Breicafé
Elke 1e dinsdag
van de maand om
19.30 uur.
Andere activiteiten
worden via de
facebookpagina
Dorpskamer Hoogblokland en/of het Kontakt bekend
gemaakt. Diverse personen komen regelmatig naar deze
activiteiten en we hebben zelfs een harde kern onder de
bezoekers van de koffieochtend.
Het Dorpsberaad heeft de Dorpskamer opgestart, maar
het past niet in de doelstelling van het Dorpsberaad om dit
te blijven organiseren.
Dus kijkt u nog eens naar de eerste regels van dit stukje.

HET IS TIJD VOOR DE DORPSKAMER OM
OP EIGEN BENEN VERDER TE GAAN...
En als één van deze regels op u van toepassing is, dan
bent u één van de personen die wij zoeken!
Voelt u zich betrokken bij het dorp en wilt u van de
Dorpskamer en ons mooie MFC Den Hoek ook een ontmoetingsplaats maken waar voor iedereen nog meer te
beleven is, meldt u dan aan
via de mail dorpskamerhoogblokland@gmail.com
bij één van de dorpsberaadsleden
of bij één van de vrijwilligers van de koffieochtend.

Hartstilstand: een hart dat plotseling ophoudt
met kloppen, zonder aanwijsbare oorzaak.
Het gebeurt in Nederland honderden keren
per jaar. Als het je overkomt, leidt het tot de
dood… tenzij er iemand in de buurt is die kan
reanimeren. Letterlijk betekent dit: weer tot
leven wekken. En het moet snel gebeuren:
binnen 6 minuten.
Er zijn steeds meer mensen die het kunnen, mede
dankzij cursussen die overal in het land worden gegeven. De eerste reanimatiecursus in Hoogblokland
vond plaats in het jaar 1988, op voorstel van een
EHBO’er uit Noordeloos (EHBO: eerste hulp bij
ongelukken). Sindsdien worden er in Hoogblokland
regelmatig cursussen georganiseerd. Er is een basiscursus voor mensen die nog niet eerder zo’n cursus
hebben gevolgd. En er is elk jaar een herhalingscursus, want de vaardigheid van het reanimeren
moet telkens weer geoefend worden. Het Dorpsberaad heeft ook dit jaar weer een eerste aanzet
gedaan voor een herhalingscursus.
Het hart resetten
In dit voorjaar zijn er twee herhalingscursussen

Nieuwe Wonen en het Regionaal Energieloket. De opkomst
en de resultaten waren zeer bevredigend.

OPENING MFC

Recent vond er op 17 juni ook weer een bijeenkomst
plaats, Samen Duurzaam, waar de wethouder Duurzaamheid Teunis Jacob Slob de aftrap heeft gegeven. Dit vond
plaats in het Noorderhuis te Noordeloos.
Mocht u overwegen uw huis te verduurzamen dan kunt u
altijd de website van de gemeente raadplegen:
www.molenlanden.nl.
Voor subsidie mogelijkheden kunt u de website:
www.energiesubsidiewijzer.nl raadplegen. Of een mail
sturen naar:info@dorpsberaadhoogblokland.nl
We helpen u dan graag verder!

geweest, in het nieuwe multifunctionele centrum
Den Hoek. Hoewel er levensreddende handelingen
werden onderwezen, wat een serieuze zaak is, werd
er ook veel gelachen. Na herhaling van de theorie
werden drie oefenpoppen op de vloer gelegd. Iedere
deelnemer oefende daarmee bijna levensecht hoe
je hartmassage toepast, mond-op-mondbeademing
doet en een AED (Automatische Externe Defibrillator)
gebruikt. Bij wat wij een hartstilstand noemen, staat
het hart meestal niet helemaal stil. De Nederlandse
Hartstichting zegt daarover: ‘De hartkamers worden
heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet
meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren.
Een AED is nodig om het hart te resetten en weer
normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we
defibrilleren.’ Als dat lukt, pompt het hart weer
voldoende bloed door het lichaam. Aan de buitenmuur van de dokterspraktijk, in het voormalige
gemeentehuis, hangt een AED. Die kan uit de
behuizing worden genomen door mensen die zich,
na een reanimatiecursus, hebben aangemeld als
‘burgerhulpverlener’ bij de Nederlandse Hartstichting.
Daarvoor krijgen zij dan een ontsluitingscode.
Cursussen
De laatste jaren worden de cursussen gegeven
door Conny van Tussenbroek, verpleegkundige van
beroep. Zij is een enthousiaste docent die mede de
goede sfeer van de cursusavonden bepaalt. Het
administratieve werk wordt gedaan door Tine VonkLock. Conny en Tine bekijken samen wanneer het
tijd wordt voor een nieuwe cursus en maken daarvan
melding in Het Kontakt. Wie zich nu al wil opgeven
voor de volgende basis- of herhalingscursus, kan
dat doen bij Tine Vonk-Lock, Hoogbloklandseweg 4.
Haar e-mailadres: tinelock@gmail.com. Voor de
cursus wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.
Koffie en thee betalen de cursisten zelf.

Donderdagmiddag 9 mei 2019
Wethouder Lizanne Lanser en beheerster
Marleen Kool openden deze dondermiddag
officieel het nieuwe MFC in Hoogblokland door
de naam te onthullen: Den Hoek. Deze naam is
ingebracht door de inwoners van Hoogblokland
en door de naamgevingscommissie uitgekozen
als nieuwe naam van het MFC.
Claas van Kuilenburg memoreerde in zijn toespraak dat
Den Hoek een bekende naam is voor vele Bloklanders
want het refereert aan de historische ligging van het MFC
in het dorp. “Tot Den Hoek, en niet verder”, was een uitspraak die de oudste generatie Hoogbloklanders kennen
uit hun jeugd. Tot daar mochten ze gaan om te spelen,
maar niet verder.

‘HOOGBLOKLAND IS ER EEN PRACHTIGE
VOORZIENING RIJKER VAN GEWORDEN.’
Wethouder Lanser vertelde: ‘Realisatie van een prachtig
idee bleek een traject van lange adem. Ik ben er trots op
dat alle partijen dit door samenwerking voor elkaar hebben
gekregen. Hoogblokland is er een prachtige voorziening
rijker van geworden.’
Even terug in de tijd
Eind 2011 is door een aantal betrokken inwoners uit het

dorp het Masterplan Hoogblokland bij het college van
Giessenlanden ingediend. Van het één kwam het ander
en op 24 september 2014 was de eerste kick-off meeting
om tot (de inrichting van) een gebouw te komen.
Het slaan van de eerste paal werd feestelijk gemarkeerd
door het ingraven van een tijdcapsule (bedacht door de
scholen en gevuld met inbreng van alle gebruikers) onder
de entree van de scholen. Zo hebben we in de toekomst
een blijvende herinnering aan het ontstaan van ons
gebouw. Het nieuwe MFC is op 20 december 2018 door
de aannemer opgeleverd. Vervolgens werd het resterende deel van de oude openbare school gesloopt en is het
schoolplein aan de achterkant aangelegd. Als laatste is er
een prachtig plein aan de voorzijde aangelegd.
Feest
Na de onthulling van de naam gingen de deuren open.
De mensen van De Til stonden klaar om iedereen van
een feestelijk glas bubbels te voorzien. De entree naar de
scholen en kinderopvang werd geopend en alle belangstellenden konden het gebouw bezichtigen. In de foyer
van het dorpshuis werd het een gezellig feestje.
Sportvereniging SVHB gaf een optreden in de gymzaal
en Muziekvereniging Symphonia verzorgde de muzikale
afsluiting van de feestelijke bijeenkomst.

