
 
Op de hoagte…                                                                       
 
Een échte Nieuwe-Tongenaar hoeft men niet te vertellen wáár en wát dat is.. Maar voor 
diegenen die niet weten waar we het over hebben, het volgende: het kruispunt van 
Molendijk-Voorstraat-Westdijk en Zuiddijk heet van vroeger af aan in de volksmond: de 
Hoagte. En daar kwamen de mannen bijeen om zaken en nieuwtjes van het dorp te 
verhandelen en bespreken. 
Nu, met deze ‘nieuwsbrief’ wil de dorpsraad van Nieuwe-Tonge een verbindende schakel zijn 
in deze coronatijd. We kunnen geen inwonersavond organiseren of fysiek bij elkaar komen 
om allerlei ontwikkelingen samen te bespreken, maar via dit middel kunnen we elkaar toch 

bereiken en blijft een ieder ‘op de hoagte…’ (op de hoogte      ) 
 
N215 
 
Alhoewel men over de N215 hier geen nieuws verneemt noch activiteiten waarneemt, is er 
achter de schermen best veel activiteit. Grondverwerving en voorbereiding voor de uitvoer 
van het project zijn in volle gang. Bij de provincie houdt men nog steeds vast aan start van 
het project in 2022. We hopen het mee te maken.. 
 
Ideeën  
 
Als dorpsraad doen we bij dezen een oproep aan alle Nieuwe-Tongenaars om met ons mee 

te denken over realiseerbare ideeën die goed zijn voor de leefbaarheid en de sociale 

samenhang in ons dorp. Vanwege de windmolenparken om ons dorp hebben we, zoals u 

wellicht weet, gelden te besteden voor duurzame ideeën voor ons dorp. Hebt u een idee van 

wat goed zou zijn voor Nieuwe-Tonge en haar inwoners, dan vragen we dat met ons te 

delen, om daarna met elkaar te kijken of het plan uitvoerbaar is. 

 

Vanzelf kan de dorpsraad alles niet alleen, en daarom doen we een beroep op vrijwilligers 

die ons daarin bij willen staan. We zijn als dorpsraad maar met een klein clubje. Vele handen 

maken licht werk, dus… meld u aan!  

 

Nieuwe-Tonge in Bloei !  

 

Dat is de naam van de dorpsraad. Maar 

graag willen we als dorpsraad, mede na 

vragen van dorpsbewoners, dit letterlijk in 

praktijk gaan brengen. Hoe mooi zou 

Nieuwe-Tonge worden als het straatbeeld 

opgesierd zou worden door prachtig 

bloeiende plantenbakken aan de 

lantaarnpalen langs de straten. Daar is, in 

samenwerking met Huyskweker Stouten uit 

Oosterland, wel een oplossing voor, maar 

DAARBIJ ZIJN WE AFHANKELIJK VAN UW 

BEREIDWILLIGHEID! De dorpsraad kan die 

kar niet alleen trekken…                       

Daarom is het voorstel van de dorpsraad dat wij aan dorpsbewoners die ook graag een  

 

  

 



plantenbak aan ‘hun’ straatlantaarnpaal zouden willen, deze ‘gratis’ ter beschikking te 

stellen. 

Voorwaarde is echter wel dat u bereid bent deze plantenbak van mei tot oktober eenmaal 

per week (op een trapje) 15 liter water en een schep voeding te geven in de wateropening 

van de dubbele pot. De aanschaf van de materialen maakt dat we deze actie niet voor een 

jaar op touw willen zetten, maar dat we van belangstellenden verwachten dat ze, bij leven 

en gezondheid, voor meerdere jaren hun steun aan dit project 

geven. De jaarlijkse nieuwe inplant zal voor rekening van de 

dorpsraad komen. 

Vanzelf hoeft niemand alleen voor deze opgave te staan. Hoe leuk is 

het om plein, buurt of wijk op te fleuren en samen met diverse 

buurtgenoten de schouders onder dit project te zetten. Met elkaar 

komen we ergens… 

En misschien is er wel iemand in Nieuwe-Tonge die het leuk vindt 

om elke week met een watervat een rondje ‘bloembakken’ te doen 

en alle bakken (in de wijk) van water te voorzien. Of iemand die met 

ons zijn schouders onder de organisatie van dit plan wil zetten. 

Graag horen wij vóór 10 april 2021 de reacties op deze voorstellen op onderstaand 

mailadres. U ontvangt dan nadere gegevens over het ‘adopteren’ van een plantenbak.  

De dorpsraad is in elk geval benieuwd hoe bloeiend en mooi Nieuwe-Tonge wordt… 

 

Puzzeltocht Nieuwe-Tonge   

 

Sinds deze coronatijd is lopen zeer in trek. Wilt u door ons dorp lopen met een doel? Sinds 

kort is er in het Streekmuseum in Sommelsdijk een leuke, leerzame puzzeltocht door 

Nieuwe-Tonge te koop. Het prachtige boekje met wetenswaardigheden kost € 5.50 
 

Tot slot  

 

Wie heeft er na het lezen van de activiteiten van de dorpsraad zin gekregen om óók zijn 

handen uit de mouwen te steken te behoeve van ons dorp en mee te denken over 

praktische en sociale vraagstukken? We hebben nog lege plaatsen in het bestuur van de 

dorpsraad en wachten nog op nieuwe leden… Een ieder kan zich aanmelden. Doe het NU! 

 

Voor allen een hartelijke groet van  
 

                               Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei ! 
bereikbaar op mailadres: 
 

                                     

info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl  
 

 

Voor diegenen die niet over een mailadres beschikken is het 

telefoonnummer waarop wij evt. bereikbaar zijn: 0187-

651480                                                                                         
 

 

http://dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl/contact/info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl

