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Beste dorpsgenoten, 
 
Gewoonlijk organiseren we aan het eind van elk jaar een 
inwonersavond in Ons Dorpshuis om u bij te praten over het wel en 
wee in ons dorp. Door de beperkingen rondom corona is het wederom 
niet mogelijk een inwonersavond te organiseren, daarom hebben we 
als dorpsraad besloten dit infoboekje te maken met actuele zaken, 
zodat een ieder toch op de hoogte blijft over datgene wat er in en rond 
ons dorp speelt. 
 
Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei ! 
 
We beginnen maar met nieuws van de Dorpsraadstafel. Ondanks 
corona hebben we gewoon elke eerste dinsdag van de maand van 9 tot 
12 uur vergaderd in Ons Dorpshuis. In de grote zaal staan op geruime 
afstand van elkaar enkele tafels en achter elke tafel zit één 
dorpsraadslid. Met een paar mensen vullen we dan de hele zaal en op 
deze manier konden we gewoon doorvergaderen. 
De dorpsraad maakte dit jaar een grote verandering mee.  
We begonnen dit jaar met vier dorpsraadsleden: Voorzitter Anne-Karin 
Guijt-Holleman, secretaris Dick Jonker, penningmeester Piet de Gans 
en bestuurslid Nel Kralt. Helaas besloten in de loop van het jaar 
secretaris Dick en penningmeester Piet, tot onze grote spijt, na enkele 
jaren van trouwe dienst hun lidmaatschap van de dorpsraad op te 
zeggen en te stoppen met deze vorm van vrijwilligerswerk. We 
betreuren hun vertrek, maar willen Dick en Piet wel heel hartelijk 
bedanken voor alles wat ze voor de dorpsraad en voor Nieuwe-Tonge 
hebben betekend. Aan het eind van het jaar zal ook Nel Kralt de 
dorpsraad verlaten na vele jaren vrijwilligerswerk te hebben gedaan. 
Nel, je was met je hondje Nina een trouwe wandelaar door het dorp en 
signaleerde vele zaken. We zullen jou missen Nel, jij ook hartelijk 
bedankt voor je inzet.   Piet, Dick en Nel, het ga jullie goed! 
 
Gelukkig mochten we na de oproep in de nieuwsbrief van ‘t voorjaar 
kennis maken met enkele nieuwe vrijwilligers, die geïnteresseerd 
waren in een functie in de dorpsraad. Toegetreden tot de dorpsraad 



zijn Wout Horselenberg, Dexter Reijsmeijer en Catelijne Hoogenboom. 
Zij willen zich inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in ons 
dorp en we heten ze vanaf deze plaats een fijne tijd toe in de 
dorpsraad. 
In het kort stellen de nieuwe dorpsraadsleden zich aan u voor: 
 

• Wout: Ik ben sinds augustus 2021 de penningmeester van 

Nieuwe Tonge in bloei. Woon al 22 jaar op Goeree Overflakkee 

en sinds het overlijden van mijn vrouw ben ik in 2020 naar 

Nieuwe Tonge verhuisd, dit om dichter bij de kinderen te 

wonen. Heb het hier prima naar mijn zin en voel mij hier thuis 

• Secretaris Dexter: In november 2020 ben ik verhuisd van Den 

Haag naar Nieuwe-Tonge. Dat was een grote stap! Gelukkig 

kan ik vanuit huis werken en heb ik hierdoor geen dagelijkse 

reistijden. Begin 2021 heb ik mij aangemeld bij de Dorpsraad. 

Zo kan ik bijdragen aan een bloeiend Nieuwe-Tonge. Ik werk bij 

gemeentelijk Ingenieursbureau Den Haag en kan met mijn 

kennis de Dorpsraad goed ondersteunen.  

• Dag allemaal, ik ben Catelijne Hoogenboom. Vanaf mijn vierde 

jaar woonde ik in Dirksland. Na mijn middelbare schooltijd 

vertrok ik van het eiland. Jarenlang heb ik gewerkt voor de 

gemeente Haarlem in verschillende functies. De laatste vijftien 

jaar als inspecteur bouw- en woningtoezicht met als 

specialisatie de restauratie van monumenten.  Sinds twee jaar 

woon ik in Battenoord en geniet van het eiland dat zo 

vertrouwd voelt. Nu ons huis is verbouwd, heb ik tijd om iets 

te doen voor de mensen in mijn woonomgeving. De dorpsraad 

is daar een uitstekende plaats voor. Gelukkig heb ik ook weer 

tijd voor mijn hobby’s: muziek, tuinieren en fotograferen. 

Daarom ben ik lid geworden van fotoclub De Rarekiek en heb 

ik weer fluitles op de muziekschool. Zo leer ik veel inspirerende 

mensen kennen.  

 



De dorpsraad in de nieuwe samenstelling: 
v.l.n.r. Nel, Catelijne, doktersechtpaar, Anne-Karin, Wout en Dexter 
 

   De foto is genomen bij  
 
Het afscheid van onze huisartsen  
 
Op 1 oktober nam ons huisartsenechtpaar De Jager-Oostdijk i.v.m. 
vroegpensionering na bijna 40 jaar afscheid van Nieuwe-Tonge. Na 
bijna 59 jaar kwam er een eind aan het tijdperk ‘Nieuwe-Tonge en 
huisarts De Jager’. Gelukkig bleef de praktijk niet onbemand achter, 
maar kregen we een nieuwe huisarts in de persoon van dr. Tan-Koning 
Welkom in Nieuwe-Tonge en we hopen dat u zich hier spoedig thuis 
zult voelen!  
Dokterspaar De Jager wilde niet ‘zomaar’ Nieuwe-Tonge verlaten, 
maar het was hun wens een afscheidscadeau voor de bevolking na te 
laten. Daarvoor is bij de dorpsraad om raad aangeklopt en zo is het 
idee geboren om als blijvend geschenk een fontein in de kerkgracht te 
plaatsen. Na overleg met gemeente en leverancier is besloten twee 
fonteinen te plaatsen. Dan is er niet alleen het decoratieve element, 
maar dan komt de stroming tussen de fonteinen de waterkwaliteit van 
de kerkgracht ten goede. Door de waterverplaatsing komt er meer 
zuurstof in het water. Dat gaat tevens de sterfte onder vissen tegen. 
Bovendien is er door de roering in het water minder kans op vorming 



van blauwalg. Om de komst van 
de fonteinen mogelijk te maken 
moesten er ingrijpende maat-
regelen genomen worden m.b.t. 
de elektriciteitsvoorziening. 
Deze kostenpost was fiks, daarom 
is de dorpsraad daarbij financieel 
te hulp geschoten. Omdat het 
ons als dorpsraad prachtig leek in 
de donkere uren de fonteinen te 
verlichten, heeft de dorpsraad 
tevens geïnvesteerd in verlichting 
op de fonteinen. 
In de toren is een schakelkast 
geplaatst die voorzien is van een 
tijdklok, waarmee de fonteinen 
én de verlichting bediend kunnen 

worden. De fonteinen gaan ‘s 
nachts uit en de verlichting brandt 
alleen als het donker is.  
In het winterseizoen zullen de 
fonteinen uit het water 
verwijderd worden, dit om 
vorstschade te voorkomen en 
tevens onderhoudswerkzaam-
heden te kunnen verrichten. Bij 
het afscheid van de huisartsen 
zijn de fonteinen via de dorpsraad 
officieel aan de bewoners 
overgedragen.  
 
We willen vanaf deze plaats ons 
huisartsenechtpaar hartelijk 
bedanken voor hun prachtige 
geschenk !  



Terugblik 2021 
 
De Rampherdenking van 2021 kon door de coronamaatregelen niet op 
de gebruikelijke wijze doorgaan. We wilden als dorpsraad deze droeve 
gebeurtenis van 1953 niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben 
een online herdenkingsbijeenkomst vanuit de Dorpskerk in de Kerkring 
verzorgd, waarbij we -zelfs wereldwijd- zeer vele luisteraars mochten 
verwelkomen. Er waren die avond meer dan 200 adressen ingelogd, 
zelfs vanuit Amerika en Canada hadden we kijkers. Het was voor ons 
als organisatie heel waardevol en we zijn blij dat we op deze manier 
toch in een behoefte konden voorzien en met elkaar dit droeve feit 
herdenken. De dorpsraad heeft die dag ook kransen gelegd bij het 
monument aan het Finlandplein en op alle begraafplaatsen waar 
Nieuwe-Tongse rampslachtoffers begraven liggen. Gemeente Goeree 
Overflakkee en diverse andere organisaties legden die dag ook 
bloemen bij ons rampmonument, zodat de rampherdenking toch vorm 
kreeg. Naar het er nu naar uitziet, zal ook de herdenking van 2022 
weer op dezelfde manier gehouden moeten worden.  

 
Op Battenoord is op 15 april j.l. 200 jaar na dato een replica van de 
gedenksteen van de ingebruikname van de sluis onthuld. De steen die 
er ooit lag is in de loop van de eeuwen beschadigd en belandde 
tenslotte (gebroken en met uitgesleten, onleesbare tekst) in stukken 
bij het Sas van Dirksland. Op initiatief van de Dorpsraad en in 
samenwerking met Gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap 
Hollandse Delta is er een nieuwe steen gemaakt en op de 
oorspronkelijke plek geplaatst, dat is naast de trap bij de Battenoordse 
sluis op de Buitendijk van Battenoord. 
Ook liggen Koningsdag en de 4-5 mei-herdenking al weer ruimschoots 
achter ons.  Alle activiteiten moesten georganiseerd worden in 
coronatijd, waardoor er weinig ‘gezamenlijk’ mogelijk was.. Toch was 
Koningsdag 2021 in Nieuwe-Tonge een heel gezellige sociale 
Koningsdag. Op diverse plekken ontstonden spontaan buurtaubades 
en dankzij de opgezette wandelroute met tuinverkopingen was het de 
hele dag een ‘ouderwetse’ drukte op het dorp en werd er -op afstand 



weer es gezellig bijgepraat en waren er waardevolle ontmoetingen…    
Geweldig! 
 
De jaarlijkse dodenherdenking kon opnieuw niet op de gebruikelijke 
wijze plaatsvinden. Tóch wilden we de dodenherdenking niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we als plaatselijk 
comité 4 en 5 mei ‘s morgens in alle stilte een krans gelegd ‘Voor hen 
die vielen’. Afgelopen jaar hebben we op onze begraafplaats schuin 
tegenover het graf van J.A. Verolme het graf gevonden van een ander 
Nieuwe-Tongs oorlogsslachtoffer, te weten Gerrit Camphens. We 
kwamen daarbij wel voor een dilemma te staan: er waren nu twee 
persoonlijke graven. Hoe moest het nu met de plek van herdenken? Als 
organiserend comité hebben we in overleg met de gemeente Goeree 
Overflakkee besloten om de kranslegging te houden bij de 
WO2gedenkplaat. Daarop staan  beide slachtoffers met foto en 
levensbeschrijving, temidden van de andere nieuwe-Tongenaars die in 
de Tweede Wereldoorlog het leven verloren. We volgen hiermee ook 
de landelijke richtlijnen van het Nationaal comité 4 en 5 mei. 

 
Tevens is het informatiebord voorzien van een nieuw paneel. Onlangs 
kwamen we via familie in het bezit van een foto van oorlogsslachtoffer 
Wouter Kieviet. Ook deze foto is nu op het nieuwe paneel afgedrukt. 
We missen nu nog enkele personen op het bord. Dus als iemand ons 
nog aan een foto kan helpen: graag ! Reageren op het mailadres  
info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl 

mailto:info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl


Bloembakken 
 
Het kan geen enkele Nieuwe-Tongenaar ontgaan zijn dat de actie met 
de bloembakken een gigantisch succes is: we hebben maar liefst 123 
aanvragen voor een lantaarnplantenbak gehad. Dat overtrof onze 
stoutste verwachtingen ! We genoten nu allemaal van de volle 
bloeiende bakken, met dank aan allen die zich voor de verzorging 
opgaven. We hebben deze actie bekostigd met het geld dat we o.a. 
van windfonds Battenoert ontvingen. In dezen dus met dank aan de 
windmolens om ons dorp…  In de wandelgangen hoorden we dat niet 
iedereen van deze bloembakkenactie op de hoogte was, alhoewel er 
1650 folders in het dorp bezorgd zijn. Daarom willen we een vervolg 
aan deze actie geven. Voor geïnteresseerden is er nu nogmaals de 
gelegenheid zich op te geven om mee te doen aan de 
plantenbakkenactie. Geef u gelijk op als u deze informatie leest, zodat 
niet opnieuw de boot gemist wordt…    
                                                       info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl 
N215 
 
Als dorpsraad zijn we door provincie en gemeente bijgepraat over de 
voortgang van de renovatie van de N215 en de ontsluiting van ons 
dorp.                                                                                                         

              Voorontwerp fietstunnel bij de Molendijk  / Den Tram                                                                                                                       

mailto:info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl


Achter de schermen vordert het werk gestaag en (afhankelijk van                                                                
de voortgang van onder andere de grondverwerving) is het de 
bedoeling dat begin 2023 de werkzaamheden daadwerkelijk starten. 
Maar voor het zover is, zal er nog een voorlichtingsavond komen, 
waarbij we door de provincie van alle veranderingen op de hoogte 
gesteld zullen worden. Met goedkeuring van de provincie delen wij 
vast de voorontwerpen van de komende veranderingen. 
 

  
 
   Nieuwe rotonde om bedrijventerrein ‘Den Tram’ te ontsluiten 

 
 

 
 



 
 

 Nieuwe situatie ontsluiting Oudelandsedijk 
 

Aan deze schetsen kunnen geen rechten ontleend worden, omdat het 
ontwerp nog in ontwikkeling is en er mogelijk nog (kleine) verandering-
en doorgevoerd kunnen worden.   
 
Mocht u door bovenstaande foto’s nieuwsgierig geworden zijn dan 
kunt u op de volgende site meer informatie vinden: 
 
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-
vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n215/n215-dirksland-oude/ 
 
Voor vragen of opmerkingen aangaande dit project kunt u voor 
spoedeisende gevallen contact opnemen met de omgevingsmanager 
van de provincie S. Boele :  s.boele@pzh.nl 
 
Als dorpsraad zitten we regelmatig met betrokken partijen van o.a. 
gemeente en provincie om tafel voor overleg en proberen we de 
belangen van Nieuwe-Tonge zo goed mogelijk te behartigen. 
 
 
 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n215/n215-dirksland-oude/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n215/n215-dirksland-oude/
mailto:s.boele@pzh.nl


Interne ontsluiting:  
 
Om het verkeer vanuit Nieuwe-Tonge te spreiden zal de Hertog Jan van 
Beierenlaan doorgetrokken worden door het bos naar de 
Oudelandsedijk. Op deze manier komt er een tweede ontsluiting naast 
het Korteweegje als straks de Molendijk dicht gaat door de aanleg van 
de fietstunnel. Het is de bedoeling dat daarvoor deze winter een pad 
door het bos gekapt zal gaan worden.                                                                            
                

           De nieuwe verlenging van de Hertog Jan van Beierenlaan        
 
Bomenkap moet wettelijk gedaan worden voor het vogelbroedseizoen 
begint, vandaar dat in winterperiode gekapt moet worden. Voor elke 
boom die gerooid wordt, moet een nieuwe boom elders terug geplant 
worden. Een speciale provinciale commissie is nog bezig met de 
plannen voor de toekomstige bomenherplant.  
 
 
 
 
 



Hof van Lucard. 
 
Het is de bedoeling dat parallel aan de Burg Overdorpstraat de 
komende jaren een nieuwe woonwijk gerealiseerd zal worden: de Hof 
van Lucard. De plannen hiervoor zijn ook al in vergevorderd stadium. 
Het is de bedoeling dat in deze wijk allerlei soorten huizen zullen 
verrijzen: eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen, 
starterswoningen, seniorenwoningen en koop- en huurwoningen. 
Hieronder alvast een voorproefje van de nieuw te bouwen woonwijk. 
Wijzigingen zijn nog mogelijk, maar op onderstaand plaatje is wel 
duidelijk dat de nieuwe wijk zal aansluiten op de doorgetrokken Hertog 
Jan van Beierenlaan door het bos. 



Ook over dit project zal op termijn nog een informatieavond gehouden 
worden. 
 
Vlag Nieuwe-Tonge en nog meer… 
 
Bij het streekmuseum zijn vlaggen te koop gebaseerd op het wapen 
van Nieuwe-Tonge. Het streekmuseum heeft voor de vlaggen een 
nieuwe drukker gevonden omdat de kwaliteit van de vlaggen te 
wensen overliet. De nieuwe vlaggen gaan 5 x langer mee. 
Er is ook een leuke speurtocht door ons dorp te koop. Voor een 
leerzaam rondje Nieuwe-Tonge dus… 
En als u in deze tijd nog es een coronaproof uitje wilt maken: de 
autospeurtochten over ons eiland zijn ook niet te versmaden! 
Alles is te koop bij het streekmuseum in de Kerkstraat van 
Sommelsdijk. 
 
Jeu de Boulesbaan 
 
Bij de dierenwei is enige jaren geleden een Jeu de Boulesbaan 
gerealiseerd. Deze is voor een ieder vrij toegankelijk en bespeelbaar. 
We willen deze baan graag onder de aandacht brengen en we hopen 
dat nog veel dorpsgenoten hier met plezier een spelletje Jeu de Boules 
spelen. Het zou jammer zijn als deze baan weer aan de wildernis 
overgegeven moet worden, omdat er geen animo voor is. 
 
Tot slot:   
 
Als dorpsraad hopen we dat de maatschappelijke omstandigheden 
zullen verbeteren, zodat we op een ander jaar elkaar weer op een 
inwonersavond in gezondheid mogen ontmoeten.  
Als er iemand is, die met ons op enige manier mee wil denken of doen, 
dan is diegene van harte welkom bij onze dorpsraad. Meld u aan! 
 
Allen een hartelijke groet namens dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei ! 
 
                     



 
 
 

 
 
 
 
 

Mocht u na lezing van dit informatieboekje nog vragen hebben, stel ze 
via onze mail of persoonlijk bij een van de dorpsraadsleden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! 
 

http://dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl/ 
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Dit informatieboekje is verzorgd door  
en wordt u aangeboden namens  

 
Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei ! 


