
‹ www.hetkompasonline.nl Het Kompas · woensdag 24 september 2014 · 3

1e Herdenking bij gedenkteken
GREUP - Precies een jaar na de 
onthulling van het gedenkte-
ken voor de ‘Vijf van Greup’ 
was er vrijdag 19 september 
een korte herdenking aan de 
Stougjesdijk. Op 19 septem-
ber 1941 werden vijf inwo-
ners van de Greup door de 
Duitse bezetter omgebracht 
omdat zij de bemanning van 
een Britse bommenwerper 
zouden hebben geholpen na 
een noodlanding. Voorzitter 
Bas Verbaas van de Stich-
ting De Vijf van Greup hield 
een korte toespraak. Bijzon-
der was het bloemstuk dat 
gelegd werd door drie leer-
lingen van de Chr. Scholen-
gemeenschap Willem van 
Oranje uit Oud-Beijerland. 
Zij schrijven een examen-
werkstuk over de ‘Vijf van 

Greup’. In het lesprogramma 
over de Tweede Wereldoor-
log is het afgelopen school-
jaar ook aandacht aan de ge-
beurtenissen aan de Greup 

en de harde vergelding 
van de bezetter besteed. Zo 
wordt het verhaal doorgege-
ven aan jonge mensen uit de 
Hoeksche Waard. 

Het is de bedoeling jaarlijks te herdenken. Zo’n veertig mensen 
woonden de plechtigheid bij, waaronder scholieren. 

KORT NIEUWS

Slaatjesactie
ZUId-BEIjERlaNd - Muziek-
vereniging Crescendo 
gaat vrijdag 26 september 
weer met overheerlijke 
slaatjes langs de deur. 
Ze kosten € 1,50. Ook 
te bestellen via 0186-
661005/06-20362954.

KidsClub
OUd-BEIjERlaNd - Op 
vrijdagavond 26 septem-
ber is er weer KidsClub 
in de Bethelkerk aan de 
Bachlaan 43. Alle kinde-
ren in de basisschoolleef-
tijd zijn welkom om te 
komen zingen, knutselen 
en luisteren. Info: www.
kidsclubbethel.nl of bel 
0186-603763. 

‘Hoe trekken we het eiland uit de klei?’
‘Hoe moet de Hoeksche 
Waard uit de klei 
getrokken worden’? 
Met deze introductie 
stonden alle neuzen van 
de aanwezigen tijdens 
de slotbijeenkomst 
van Hoeksche 
Waardenmakerij in 
Strijen-Sas donderdag 18 
september dezelfde kant 
op. 

door Alie ‘t Hooft

STRIjENSaS - In 2013 startte 
het Samenwerkingsorgaan 
Hoeksche Waard (SOHW) 
met een project ‘Hoeksche 
Waardenmakerij’. Was het 
voorheen de overheid die 
nieuwe plannen kant en 
klaar introduceerde en pas 
daarna mensen vroeg wat ze 
ervan vonden, bij de Hoek-
sche Waardenmakerij zijn 
de rollen omgedraaid. Voor 
de gebiedsontwikkeling aan 
de zuidrand van de Hoek-
sche Waard is een nieuwe 
creatieve manier van ont-
wikkeling bedacht met een 
zoektocht naar slimme com-
binaties van samenwerking 
en financiering. Ruim 40 lo-
kale initiatiefnemers hebben 
zich met plannen en ideeën 
aangemeld, zij spelen nu de 
hoofdrol in de gebiedsont-
wikkeling nieuwe stijl.
De oproep voor initiatieven 
bleek een succes. Men kon 

ideeën, ruimte, kennis en 
niet onbelangrijk geld aan-
bieden. Bij de deelnemers 
zijn interessante en onver-
wachte samenwerkingsvor-
men ontstaan. 
In de meeste gevallen ken-
den zij elkaar niet of wisten 
niet van elkaars plannen of 
ideeën. Veel plannen vallen 

onder de recreatieve sector, 
maar ook op sociaal gebied 
zoals bijvoorbeeld een zorg-
landgoed. 
De initiatiefnemers willen 
niet alleen maar geld, maar 
vooral duidelijkheid met 
name van hun gemeente, 
wat mag en kan er, wat moet 
ik doen om het voor elkaar te 

krijgen en wie kan me daar 
bij helpen. De landbouw is 
al goed georganiseerd op 
het eiland, boeren zijn in-
novatief en dragen bij aan 
het behoud van het Natio-
naal Landschap, denk aan 
de agroranden. Maar de toe-
ristische sector is nog teveel 
versnipperd en sluit niet 

goed op elkaar aan. Toch 
heeft de Hoeksche Waard 
allure en bijzondere kwali-
teiten voor recreanten. Om 
ze naar het eiland te halen 
zijn meer dag- en verblijfs-
recreatie, arrangementen en 
attracties nodig.
Een willekeurige greep uit 
de initiatieven: uitbreiding 

recreatie aan de Hitsertse 
kade in Zuid Beijerland, 
nieuwe bestemming voor 
Fort Buitensluis Numans-
dorp, ontwikkeling Zorg-
landgoed Mariahoeve in de 
voormalige aardappelhan-
del L.P. Kruythoff in Strijen, 
polderreizen oftewel meer-
daagse trips, ontwikkeling 
landgoederen Delta Hoeve 
Nieuwendijk, artistiek, cul-
tureel en sociaal centrum 
Buitenplaats Land van Es in 
Strijen. Een compleet over-
zicht van alle initiatieven 
is te vinden op www.hoek-
schewaardenmakerij.nl.
Dit pilotproject is interes-
sant voor vele instanties en 
wordt gevolgd door de over-
heid. Alle levensvatbare ini-
tiatieven worden gebundeld 
in een werkboek dat vervol-
gens aangeboden wordt aan 
de gemeentes. 
Het is de bedoeling dat de 
gemeenteraden zich er in 
december of januari over uit-
spreken. Samen met het eer-
der opgestelde masterplan 
voor de noordrand volgt dan 
een uitvoeringsprogramma, 
waarmee het SOHW met de 
initiatiefnemers aan de slag 
gaat.
De slotbijeenkomst werd 
gehouden op een bijzondere 
locatie in de zuidrand: het 
agrarische bedrijf Bas-Jan 
Niemansverdriet op Strij-
ensas. Hij is agrariër in de 
zuidrand, voorzitter LTO 
Hoeksche Waard en lid van 
het projectteam.  

Tijdens de slotbijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van een jaar experimenteel werken aan gebiedsontwikkeling-
nieuwe stijl. Ruim 40 lokale initiatiefnemers uitten hun plannen en ideeën als ‘waardenketens’ in de zuidrand.  Foto: Alie ‘t Hooft

Getuigen zedenmisdrijf
OUd-BEIjERlaNd - De poli-
tie Rotterdam zoekt getui-
gen van een zedenmisdrijf 
in Oud-Beijerland. Vorige 
week woensdag 17 septem-
ber is een 10-jarig meisje uit 
Oud-Beijerland onzedelijk 
betast door een onbekende 
man. Dit gebeurde aan de 
tuinzijde van de Wielsingel 
in Oud-Beijerland.
Het tienjarige meisje was 
rond 17.30 uur vanaf het 
pleintje aan de Thielmonde 
met de man meegelopen. 
De politie wil heel graag 
spreken met mensen die 
de man met het meisje op 
die woensdag 17 september 
hebben zien lopen.
Deze mensen kunnen be-
langrijke informatie hebben 
om dit misdrijf op te kunnen 

lossen. Het signalement van 
de verdachte luidt als volgt:
Het gaat om een blanke 
man. De man is rond de 30 
jaar oud. Hij wordt geschat 
op zo’n 1.80 meter lang.
De man had een bruin 
(stoppel)baardje. Bovendien 
droeg die bewuste woens-
dag een rood shirt
De man had verder een oude, 
roestige fiets bij zich.

Contact
Mensen of getuigen die de 
politie meer kunnen vertel-
len over de man of dit voor-
val worden verzocht om dan 
contact op te nemen met de 
unit zedenpolitie in Slie-
drecht. De unit is te berei-
ken via het telefoonnummer 
0900-8844.
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COLOFON

draadloos genieten van waanzinnig goed geluid
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OOK ZO’N ZIN IN IJS?
Schaatsvereniging District Hoekse Waard KNSB organiseert 
in de winterperiode schaatslessen voor:

•  Pupillen (6 t/m 12 jaar): zaterdagochtend op de ijsbaan in 
Dordrecht, met busvervoer (start 4 okt.)

•  Junioren (13 t/m 18 jaar) en senioren:  dinsdagavond, donderdag -
avond en zaterdagochtend op de  ijsbaan in Breda (start 14 okt.)

•  Volwassenen recreatief: dinsdagavond op de ijsbaan in 
Dordrecht (start 30 sept.)

Voor meer info:  
www.dhwaardknsb.nl of 
knsb.hoeksewaard@gmail.com


