November 2016
Voor U ligt na een lange tijd weer de nieuwsbrief van Stichting Verenigd in Kracht. Een
nieuwe club vrijwilligers gaat de nieuwsbrief weer in ere herstellen.
Via deze weg brengen wij u 3 x per jaar op de
hoogte van al het nieuws, weetjes en activiteiten
van de SVIK. Sinds de laatste nieuwsbrief is
er heel wat gebeurt. Eén van de belangrijkste
onderwerpen voor de SVIK is de mogelijke
aankoop van de Victoriahal, de oude gemeentewerkplaats en de omliggende terreinen.
Na ruim een jaar onderhandelen komen, de
gemeente Goeree Overflakkee en de SVIK,
steeds dichter bij elkaar. En mag de SVIK gaan
nadenken over de invulling van de voormalige

Een groepje deelnemers van GoedvoorGoed komt vanaf november in en rond de
Victoriahal klussen doen.
In eerste instantie worden de eventuele resten
van het gebruik in het weekend elke maandag in omgeving van de SVIK opgeruimd.
Tijdens de winterperiode wordt bekeken
welke werkzaamheden/klussen er nog
meer zijn, zodat de deelnemers structureel meerdere dagen in de Victoriahallen
en mogelijk ook in de omgeving klussen
kunnen gaan doen. Te denken valt aan
het onderhoud van de speeltuin en het
assisteren bij het inrichten van de zomeren winterbraderie. Als de aankoop van de
gemeentehal en omliggende terreinen
gerealiseerd wordt moet er ongetwijfeld
van alles gedaan worden, waarbij een klussenteam meer dan welkom is. Maar, steeds
met de SVIK en de Victoriahal als thuisbasis
kan het klussenteam ook in de omgeving
aan de slag, bijvoorbeeld het onderhouden
van de survivalbaan of het helpen bij de voorbereiding van Koningsdag, enz.
Wij hopen dat dit gaat leiden tot een langdurige samenwerking

gemeentehal. Natuurlijk heeft de SVIK zijn
gedachten hierover al laten gaan. De ideale
invulling en wens voor het pand zou zijn, een
multifunctioneel centrum waar alle stichtingen en/of verenigingen terecht kunnen. En
waar iedere burger welkom is. Bijvoorbeeld
voor een breicafé, kaartmiddagen, oefenruimte voor zang en muziek en vele andere doeleinden. Het oude buitenterrein zou gebruikt
kunnen worden als parkeer terrein om zo de
parkeeroverlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te beperken. Op dinsdag 25 oktober
werd er in de Victoriahal een informatieavond
voor omwonenden georganiseerd, deze werd
goed bezocht. Voorzitter Jan de Berg vertelde over de plannen en de stand van zaken.

Tijdens de avond werden door de bewoners
een aantal vragen gesteld. Hierop werd door
de voorzitter en bestuursleden antwoord
gegeven. Waarna de bewoners tevreden naar
huis gingen. De avond werd door de aanwezigen positief ervaren. In september zijn alle
activiteiten weer van start gegaan. Nieuw
was de voor het eerst georganiseerde grote
zomerfair. Met 3000 m2 gezelligheid en een
heerlijke zomerse sfeer, trok de fair een veelzijdig publiek. Na vele positieve reacties is het
evenemententeam alweer druk bezig voor de
winterfair op 10 december. De danslessen
zijn onder leiding van een nieuw aangestelde
dansleraar van start gegaan en het discoseizoen is weer gestart.
Ook zijn de drukbezochte bingoavonden weer
begonnen. Met pijn in ons hart heeft de SVIK
besloten enkele zaterdagavonden anders in
te gaan vullen. Deels op verzoek van anderen
en deels met eigen ideeën. Op de achterpagina van deze nieuwsbrief kunt u een rooster
voor de eerst komende maanden vinden met
daarin alle activiteiten in deze periode, ook de
anders ingevulde zaterdagavonden.
Voor zover het nieuws vanuit het bestuur, we
zullen U zeker op de hoogte houden over de
stand van zaken omtrent de aankoop. En wellicht tot ziens bij één van onze activiteiten.

Sfeervolle kerstmarkt in een van de oudste
werkplaatsen van Dirksland.
De voormalige hallen van de Victoria koekjesfabriek worden al jaren gebruikt door de SVIK
voor hun diverse activiteiten. Op 10 december zijn
de hallen het toneel van een van de sfeervolste Winterfairs van de regio. Naast de heerlijke
decembersfeer vindt u 2000m2 met verschillende kramen gevuld met kerstdecoraties,
delicatessen, woonaccessoires, parfumerie,
kaarsen tot heerlijke hapjes en drankjes. Zoals
oliebollen en gebakken vis. Ook is er zoals elk
jaar weer een fotograaf aanwezig, om van u of
uw gezin een prachtig kiekje te maken.
De sfeervolle markt is grotendeels overdekt
en dus te bezoeken bij elk weertype.
De winterfair is op zaterdag 10 december tussen 10.00 en 15.00 uur in de Victoriahallen aan
de Philipshoofjesweg te Dirksland en is gratis
te bezoeken.

Tegelijk met de Victoriahallen willen we ook het
naastgelegen parkeerterrein kopen. Bezoekers kunnen daar dan hun auto parkeren. Dit zal een aanzienlijke ontlasting opleveren voor de omgeving.
Zolang we de koop nog niet afgerond hebben vragen we aan het gemeentebestuur we of we dit terrein vast mogen gebruiken om te parkeren, speciaal
voor avonden waarvan we verwachten dat bezoekers met de auto komen.
Wij gaan er van uit dat dit lukt, maar als dit niet lukt
zal bij de genoemde avonden na afloop op elk van
de vier hoeken (Molenzicht – Bloemendaal – Maannezee – Oude Wei) surveillance door beveiligers/medewerkers van de SVIK plaatsvinden. Zij zullen zich
inzetten om de begeleiding van de vertrekkende
gasten zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Het dansseizoen is in september ook weer
gestart. Deze keer hebben we echt iets
nieuws te melden.
Na 7 jaar dansles bij ons te hebben gegeven,
werd eind van het seizoen afscheid genomen
van de dansleraar. Na enig zoekwerk denken
wij dat we in Patrick Lagas een uitstekende
opvolger te hebben gevonden. Patrick heeft in
Steenbergen een eigen dansschool onder de
naam Dansschool Brouwers-Gast. In korte tijd
heeft deze dansleraar toch al een eigen draai
weten te geven aan de danslessen.
Daarbij komt ook nog dat het weer wat drukker geworden is met mensen die de danslessen volgen. In een volgende uitgave zullen we
proberen een interview met hem te plaatsen.
De gezelligheid bij de danslessen voert nog
steeds de boventoon. Toch leert men steeds
nieuwe variaties in de verschillende dansen.
Men ziet soms een variatie waarvan men
denkt, dat leer ik nooit. De verbazing is er dan
toch weer dat men enkele weken later deze variatie wel kan dansen.
Nieuwsgierig geworden, kom eens langs op
een vrije dansavond. Helaas kunt U voor het
huidige seizoen niet meer inschrijven, maar
volgend seizoen gaan we zeker verder met een
nieuw dansseizoen.

Al geruime tijd wilde het bestuur een contactavond met omwonenden organiseren.
Op 25 oktober was het zover. De bewoners
van de straten om de Victoriahal werden uitgenodigd om met hen de ontwikkelingen
en plannen te bespreken. Aan de uitnodiging gaven veel bewoners gehoor. De opkomst overtrof de verwachtingen. Tafels en
stoelen moesten bijgesleept worden.
Zoals u eerder kon lezen in deze nieuwsbrief
zitten de SVIK en de gemeente Goeree Overflakkee rond de tafel over een mogelijke aankoop van de Victoriahal, de voormalige hal
van gemeentewerken en de omliggende terreinen. Doordat deze besprekingen al lange
tijd lopen ontstond bij de omwonenden onzekerheid.
In zijn toespraak op deze avond verwoorde
Jan de Berg (voorzitter) het als volgt: De aankoop door de SVIK en de overdracht door
het gemeentebestuur is een lastig proces.
Voor zowel de SVIK als het gemeentebestuur
is het de eerste keer dat dit op deze manier
gebeurd. Steeds komen er nieuwe mogelijke
valkuilen en valkuiltjes boven water waar dan
weer een oplossing voor gezocht moet worden. Het gevolg hiervan is dat de aankoop
veel langer duurt dan we verwacht hadden.
Maar liever zorgvuldig dan snel met het mogelijke gevolg dat je achteraf tegen problemen oploopt.
Ook het rooster voor de te houden activiteiten in de Victoriahal werd getoond en doorgenomen. Dit rooster kunt u verderop in deze
nieuwsbrief lezen. Maar ook werd er gespro-

ken over de verschillende activiteiten die
plaats gaan vinden op de zaterdagavonden
en het verhuren van het clubgebouw bij de
speeltuin.
Nadat deze zaken uitvoerig waren besproken,
werd er gezamenlijk met de bewoners over de
plannen gesproken. Want waar nieuwe plannen zijn, zijn ook vragen en/of opmerkingen.
Met name het rumoerige vertrek van bezoekers van de 18+ avonden, die tot in de kleine
uurtjes doorgaan, zorgde voor overlast. Veel
bezoekers kwamen met de auto die vervolgens in de omliggende straten werden geparkeerd. Na afloop liep men gezellig napratend naar de auto, werd afscheid genomen,
sloegen portieren dicht en werden auto’s en
radio’s gestart. In de nabijgelegen woningen
veelal gebouwd in het begin van de vorige
eeuw werden tijdens de bouw geen isolerende akoestische maatregelen meegenomen.
Met als gevolg dat men wakker werd. Het bestuur neem dit serieus en zal alles wat binnen
de mogelijkheden ligt doen om deze overlast
te voorkomen.
(Zie kader betreffende het parkeren)
Een kopje koffie en/of een biertje of glas water/limonade verder namen verschillende
bestuursleden plaats in kleinere groepjes en
samen met de omwonenden werd dieper
ingegaan op hun zorgen en soms ook klachten. De SVIK hoopt hun hierin gerust gesteld
te hebben. En ook bij te kunnen dragen met
oplossingen en/of aanpassingen. Ook is die
avond besloten om één punt voor klachten of
vragen te gaan gebruiken.
Dit zal zijn via Leo Soldaat. Bij hem kunt u

terecht met uw vragen en/of klachten.
Stuur een mail naar: info@svik.nl of persoonlijk
via telefoonnummer 06 51962131
Tijdens deze avond werden er ook complimenten richting de SVIK gegeven. En duidelijk gemaakt dat de SVIK onmisbaar is voor de
jeugd en alle andere bewoners van Goeree
Overflakkee. Gehoopt wordt dat de activiteiten, zoals de avonden voor jongeren vanaf 13
jaar doorgezet worden. Maar ook het aanbod
verbreed word voor bijvoorbeeld de wat oudere Flakkeeenaars.
Al bij al was het een gezellige, informatieve
en fijne avond. En als het aan de gekomen bewoners ligt mag dit meerdere malen georganiseerd worden. Zoals een van de bewoners
zei: “dan zie je elkaar nog eens”. Wie weet, in het
nieuw te realiseren plan is daar zeker plaats voor.

Al jaren verzorgt de SVIK zaterdags discoavonden voor jongeren van
13 – 18 jaar.
In januari 2015 werd de wijziging van de drank en horecawet ingevoerd. Als
gevolg hiervan mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol gebruiken.
Natuurlijk houdt de SVIK zich aan de wet. Maar door de strikte handhaving hiervan bleven steeds meer 16+jongeren weg. Het gevolg was dat
de avonden stiller werden en minder gezellig voor de andere jongeren,
waardoor zij ook steeds vaker weg bleven.
Als gevolg hiervan ontstonden steeds meer “rustige” zaterdagavonden.
Tegelijkertijd kwamen er vragen van oudere jongeren om discoavonden met muziek uit de 80er jaren te organiseren. Daar zijn we
aan tegemoetgekomen door een aantal zaterdagen hiervoor te reserveren.
Ook kwamen er vragen van mensen die een avond willen stijldansen.
Hiervoor worden drie zaterdagen gereserveerd.
Samenvattend: de prioriteit is nog steeds disco voor de jeugd. Maar we
stellen de zaal nu ook beschikbaar voor andere belangstellenden. Als
de belangstelling voor de discoavonden voor jongeren weer toeneemt
zullen we weer meer zaterdagavonden voor hen gaan organiseren.

ACTIVITEITENROOSTER SVIK 2016
dinsdag
25-okt-16
Informatieavond
woensdag 26-okt-16
Schilderclub
vrijdag
28-okt-16
jeugd Halloween
zaterdag
29-okt-16
DISCO
woensdag 2-nov-16
Schilderclub
donderdag 3-nov-16
Bingoavond
vrijdag
4-nov-16
dansles 7
zaterdag
5-nov-16
thema-disco
maandag
7-nov-16
EHBO
woensdag 9-nov-16
Schilderclub
vrijdag
11-nov-16
dansles 8
zaterdag
12-nov-16
rommelmarkt
		lady-circle
woensdag 16-nov-16
schilderclub
donderdag 17-nov-16
bingoavond
vrijdag
18-nov-16
dansles 9
zaterdag
19-nov-16
DISCO
maandag
21-nov-16
EHBO
vrijdag
25-nov-16
dansles 10
zaterdag mi. 26-nov-16
SINTERKLAAS
		DISCO
donderdag 1-dec-16
Bingoavond
vrijdag
2-dec-16
dansles 11
maandag
5-dec-16
EHBO
vrijdag
9-dec-16
dansles 12
zaterdag
10-dec-16
winterfair
		
18+ disco
donderdag 15-dec-16
bingoavond
vrijdag
16-dec-16
dansles 13
donderdag 29-dec-16
marathonbingo
zaterdag
31-dec-16
DISCO

ACTIVITEITENROOSTER SVIK 2017 (januari – februari)
vrijdag
6-jan-17
Kinderdisco
zaterdag
7-jan-17
Dancefever
maandag
9-jan-17
EHBO
woensdag
11-jan-17
Schilderclub
donderdag
12-jan-17
Bingoavond
vrijdag
13-jan-17
dansles 14
zaterdagmi
14-jan-17
clubmiddag v.v.
		
DISCO
woensdag
18-jan-17
Schilderclub
vrijdag
20-jan-17
dansles 15
zaterdag
21-jan-17
feestav.leden/vrijwilligers
maandag
23-jan-17
EHBO
woensdag
25-jan-17
Schilderclub
donderdag
26-jan-17
Bingoavond
vrijdag
27-jan-17
dansles 16
zaterdag
28-jan-17
Dirkslandse muzikant(en)
woensdag
1-feb-17
Schilderclub
vrijdag
3-feb-17
dansles 17
zaterdagmi
4-feb-17
clubmiddag v.v.
maandag
6-feb-17
EHBO
woensdag
8-feb-17
Schilderclub
donderdag
9-feb-17
Bingoavond
vrijdag
10-feb-17 dansles 18
zaterdag
11-feb-17 rommelmarkt, 18+ disco
woensdagmi. 15-feb-17 basisschool activiteit
woensdag
15-feb-17 schilderclub
vrijdag
17-feb-17 vrije dansavond
zaterdag
18-feb-17 DISCO
maandag
20-feb-17 EHBO
dinsdag
21-feb-17 Vogelvereniging
woensdag
22-feb-17 Schilderclub
donderdag
23-feb-17 Bingoavond
vrijdag
24-feb-17 dansles 19
zaterdag
25-feb-17 DISCO
Wijzigingen onder voorbehoud. Nadere info: www.svik.nl

