
Maalderij in de Eendracht
In de Eendracht, een stellingmolen uit 1846, is een tussenzolder gerealiseerd. Dit om 
ruimte te bieden aan een elevator en een mengketel. Beide zijn afkomstig uit de gesloopte 
graanmaalderij van Ooltgensplaat. Ook is een jakobsladder geplaatst. Daarmee geeft 
De Eendracht een completer beeld van de werkzaamheden die plaatsvonden in een 

korenmolen. In 2018 zijn de kap en de balie van de molen vervangen. Vorig jaar volgden gevelherstel en een schilder-
beurt. Voor 2022 staat het schilderen van de roeden op het programma, naast het opnieuw aanbrengen van hekken 
aan de roeden en het vervangen van de borden en voorzoom.
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www.dorpsraaddirksland.nlKairos: opvang van kwetsbare jongeren
Aan de Voorstraat 14 in Dirksland is Stichting Kairos in sep-
tember begonnen met maatschappelijke opvang voor kwets-
bare jongeren. Er zijn inmiddels zes bewoners. Het vaste 
team van Kairos bestaat uit vijf personen. 
“Het is mooi om te zien hoe onze gasten er keihard aan wer-
ken om hun leven weer op te bouwen”, zegt Bjørn Noordzij 
van Kairos. “Zeker als je beseft waar ze vandaan komen. Ze 
grijpen de kans die ze hier krijgen met beide handen aan.” 
Het huis biedt structuur, ritme en regelmaat. Noordzij: “Hier 
zijn mensen die met je meedenken, je een steuntje in de rug 
geven, veiligheid bieden, maar ook zorg en aandacht hebben 
voor wat er speelt. En dat is bij ieder individu weer anders. 
Daarnaast worden er dingen van je verwacht, zoals het heb-
ben van dagbesteding, en moet je nadenken over de vervolg-
stappen voor je leven na Kairos.”

Stichting Kairos voelt zich welkom in Dirksland en de gasten 
zijn verrast door de betrokkenheid van de omgeving. “De 
zelfgebakken cake die elke donderdag weer wordt gebracht, 
buurtbewoners die binnen stappen voor een kopje koffie en 
een praatje, het meedenken over benodigde huisraad – dat 
alles zorgt voor vertedering en voor gedragen zorg buiten 
onze muren”, zegt Bjørn Noordzij. “Voor onze gasten is dat 
heel belangrijk, maar ook soms spannend. Zo was de uitno-
diging voor de Burendag best een grote drempel, je moet je 
toch als bewoner van Kairos presenteren. Maar het was een 
groot succes en de complimenten voor de zelfgemaakte 
soep en de gesprekken met buurtbewoners waren goed voor 
het zelfvertrouwen.”
Wie wil meehelpen, een initiatief heeft of iets wil vragen, kan 
06 19603176 bellen. Of natuurlijk even naar binnen lopen in 
het pand aan de Voorstraat.

Even voorstellen: welzijnsadviseur 
Petra Wolffenbuttel 
Petra Wolffenbuttel is sinds 
2 augustus als welzijnsadvi-
seur werkzaam bij Stichting 
Zijn. Zij is vooral actief aan 
de westkant van het eiland, 
waaronder Dirksland.
Petra, wat doet ‘Welzijn’ eigenlijk? “Daar is niet altijd een dui-
delijk beeld van. Je kunt ons beschouwen als een schakel 
tussen de gemeente en de formele zorg. Wij zijn neutraal en 
geven onafhankelijke adviezen. Daarnaast hebben wij ge-
heimhoudingsplicht. We geven informatie en ondersteunen 
bij vragen als: ‘Waar kan ik wat halen of hoe kan ik zaken 
(anders) organiseren zodat ik de regie houd over mijn leven, 
wat heb ik daarvoor nodig?’ Soms geven we simpelweg in-
formatie of denken we mee, maar wij helpen ook met regel-
taken, zoals het aanvragen van indicaties voor de thuiszorg 

en huishoudelijke hulp, of voor toeslagen. Maar ook voor 
passend vrijwilligerswerk kan iedereen bij ons terecht.
Onze ondersteuning is altijd gericht op ‘Positieve Gezond-
heid’ omdat mensen hun aandoening niet zijn. Het accent 
ligt niet langer alleen op de aandoening maar op de gehele 
mens, op veerkracht en wat het leven voor iemand beteke-
nisvol maakt. Kortom: het is een veel bredere kijk. De bena-
dering van ’Positieve Gezondheid’ ondersteunt mensen om 
mee te bewegen met wat zich voordoet in het leven. Deze 
benadering doet meer recht aan mensen en aan hetgeen 
zij belangrijk vinden, zoals erbij horen, zingeving, dagelijks 
functioneren en mentaal welbevinden.”
Hoe ben je bereikbaar? “Elke eerste vrijdag van de maand 
ben ik van 9.30 tot 11.00 uur te vinden in de Oude Bieb Ka-
poenstraat 2 in Dirksland. Verder ben ik te bereiken via tele-
foon 06-14064704 of 0187-483366 en via e-mail p.wolffen-
buttel@zijngo.nl. Ik ben er voor iedereen met vragen of als 
er even een luisterend oor nodig is.”

Hoe ervaart u het wonen in Dirksland en in de wijk? Wat zijn 
de positieve punten? Voor welke punten is extra aandacht 
nodig? Zijn er voldoende activiteiten? De dorpsraad houdt 
een enquête onder alle bewoners van Dirksland. Om te we-
ten wat er leeft en welke ideeën er zijn.
U kunt de enquête invullen op de website van de dorpsraad. 
Daarna: downloaden en e-mailen naar secretaris@dorps-
raaddirksland.nl. Offline invullen kan ook. Wie de vragen-
lijst liever met een pen invult, kan de enquête uitdraaien of 
een papieren exemplaar opvragen bij de dorpsraad. Daar-
na: deponeren in de brievenbus van de secretaris van de 
dorpsraad. Zijn adres is Acacia 1. 
Het invullen van de enquête kost u ongeveer vijf minuten.
U heeft  tot en met 10 december de tijd om uw mening 
kenbaar te maken. 
Daarna bepaalt de dorpsraad hoe het vervolg eruitziet. Als 
er voldoende respons is, kan dat een bewonersavond zijn 

voor het hele dorp. Of een aantal avonden per wijk. Dit om de 
ervaringen en ideeën toe te lichten en verder uit te werken.
Op basis van de enquêteresultaten en – afhankelijk van 
de belangstelling vanuit het dorp – de bewonersavond of 
-avonden maakt de dorpsraad een Dorpsplan voor de ko-
mende jaren. Iedere inwoner van Dirksland – jong of oud – 
heeft de kans om te bepalen hoe dat Dorpsplan eruit komt 
te zien. Heel simpel: door mee te doen aan de enquête. De 
dorpsraad rekent op uw inbreng.

Website
Op onze website  
www.dorpsraaddirksland.nl
kunt u terecht voor een veel-
heid aan informatie over 
de dorpsraad, Dirksland 
en aanverwante zaken.

Peekaaien en jaagpad
Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief, krijgen de peekaaien 
aan de haven een ander aanzien. Nu staan ze nog vol gepar-
keerde auto’s. Als er elders extra parkeerruimte is gecreëerd, 
krijgt de kade aan de Oosthavendijk een recreatieve functie, 
terwijl er op het talud aan de Westhavendijk een bedekking 
van gras komt. Extra parkeerruimte is te realiseren door uit-
breiding van de parkeerplaats P4 aan de Mozartsingel. Daar-
over is overleg gaande tussen de gemeente en CuraMare.  
De herinrichting van de peekaaien is onderdeel van een pro-
ject van de erfgoedlijn. Eerder is onder andere een ontmoe-
tingsplek gerealiseerd, evenals de restauratie van de tram-
brug en de plaatsing van het kunstwerk M67, dat herinnert 
aan het RTM-verleden. 
Een volgende fase zou kunnen bestaan uit het herstel van 
een gedeelte van het jaagpad aan de westelijke zijde van 
het havenkanaal. De meest voor de hand liggende optie is 
het gedeelte tussen de nieuwe brug (parallelweg N215) en 
de fietsbrug. 

Erfgoedlijn
De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is verbreed richting de 
Hoeksche Waard en Voorne-Putten en omvat nu de brede 
oeverzone van de eilanden rond het Haringvliet. In septem-
ber is de nieuwe naam van de erfgoedlijn bekendgemaakt: 
Historisch Haringvliet.
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Mountainbikeroutes
Met een aantal vrijwilligers heeft de vriendengroep MTB Flakkee op het eiland 
mountainbiketracks aangelegd. Rond Dirksland liggen inmiddels drie par-
coursen, die men via bewegwijzering zelfstandig kan afleggen. 
Sommige stukken in de tracks zijn erg technisch en ook moet men rekening 
houden met hoogteverschillen. In het bos achter Molenzicht is – naast een 
mountainbikeparcours – ook een BMX-baan aangelegd. Bovendien zijn in dit 
bos tussen de Philipshoofjesweg en de Vroonweg wat uitdagende elemen-
ten aangebracht. Aan de Nijverheidsweg vlak bij het 2Wielers Dirksland start 
een uitgebreid parcours dat uitkomt op de Armenweg. Bij de fietsbrug aan de 
Oosthavendijk begint een derde mountainbiketraject, dat richting het Sas voert. Wie meer wil weten over mountainbiken 
op Goeree-Overflakkee kan terecht op de website mtbflakkee.nl. Ook zijn er leuke filmpjes op YouTube te vinden onder 
de titel ‘mtb dirksland’. René Vis van MTB Flakkee laat weten, dat MTB Flakkee nog zoekt naar vrijwilligers om te helpen 
bij het onderhoud en de aanleg van MTB tracks.

Leefbaarheidsplan
Jaarlijks heeft de dorpsraad een bedrag van ongeveer 
13.000 euro te besteden. De gemeente vraagt van ons 
jaarlijks een Leefbaarheidsplan, waarin wij aangeven, hoe 
wij dit bedrag denken te besteden. 
Corona heeft een groot aantal van onze plannen in het 
water doen vallen. Sommige uitgaven konden wij niet 
doorschuiven naar 2022, andere uitgaven blijven gewoon 
staan. Op onze website vindt u het Leefbaarheidsplan 

2021. Tot 30 november kunnen verenigingen en ande-
re initiatiefnemers een aanvraag indienen voor subsi-
die. Daarvoor moet u ons ‘Aanvraagformulier financiële 
bijdrage voor projecten in 2022’ downloaden op onze 
website. Onvolledige aanvragen nemen we niet in behan-
deling. 
Na vaststelling van het Leefbaarheidsplan 2022 zal het 
College van Burgemeester en Wethouders, al dan niet, 
instemmen met de plannen.

Wandelend en puzzelend door Dirksland
Wandelend en puzzelend van alles over Dirksland ontdekken, dat kan door 
de wandelpuzzeltocht te doen die het Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
heeft samengesteld. Het boekje is recent verschenen als nummer tien van 
de serie die het museum op de markt brengt. Tijdens de wandelpuzzeltocht 
komt het verhaal over Dirksland naar voren. Informatief, maar ook met een 
knipoog. 
Ga stiekem stropen op de Oude Wei, help de Flakkeeënaar die zich in 
dialect bij de ziekenhuisbalie meldt, vier een Dirkslandse Koningsdag op 
de Oranjelaan, speel ‘wat zag de trampassagier’ op de Tramweg en ‘wie 
woont waar’ op de Onwaardsedijk. En voor de echt nieuwsgierigen: hoe-
veel verdient een Dirkslander ongeveer? En zo zijn er nog veel meer vragen 
en bijzonderheden. 

Niet alleen is Dirksland het oudste dorp van Flakkee, het heeft ook het hoogste gebouw, het langste havenkanaal, de 
grootste muntenschat, een intacte kerkgracht, een eigen ziekenhuis en het bleef droog tijdens de inundatie in 1944 en 
de Watersnoodramp van 1953. Het dorp staat ook bekend als Klein Parijs of het Stropdassendurp.
Het puzzelboekje telt 46 pagina’s, bevat twee etappes en is bestemd voor iedereen vanaf 10 jaar. Verkrijgbaar via de 
webshop van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee of in de museumwinkel (geopend van dinsdag tot en met zater-
dag van 14.00 tot 17.00 uur).

Restauratie watertoren
In 2022 staat de restauratie van de watertoren op het pro-
gramma. Het gaat om de buitenzijde van de toren en het 
hoogstnoodzakelijke aan de binnenzijde.
De gemeente, eigenaar van de watertoren, stopt 325.000 
euro in de restauratie. Via de provincie Zuid-Holland komt 
daar 100.000 euro subsidie bij voor de instandhouding van 
Rijksmonumenten. 
Na de bouwkundige operatie volgen de fasen waarin de 
watertoren een bestemming krijgt voor het publiek en de 
mogelijke toevoeging van een paviljoenachtig gebouw aan 
de voet van de toren. De Stichting Watertoren Dirksland is 
bezig om deze fasen verder uit te werken.

Geld verdienen door afval scheiden
Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe tariefsysteem Goed 

Scheiden Loont in. Nog steeds gaan 
grote hoeveelheden bruikbaar afval in 
de restcontainer. Onderzoek heeft uit-
gewezen, dat van elke 224 kilogram 
huishoudafval er 135 kilo geschikt was 
voor hergebruik. Die kilo’s verdwijnen 
nu nog in de verbrandingsoven. Wan-
neer we allemaal goed ons afval schei-
den, blijft er van die 224 kilo nog maar 
89 kilo per persoon over. 
Vanaf 1 januari gaan we per aangebo-
den restafvalcontainer 8 euro betalen. 

In de nieuwe restcontainer zit namelijk een chip, die uitge-
lezen wordt vanaf de vuilniswagen. Straks kunt u via een 
restafvalteller bij het SVHW nakijken hoe vaak de container 
geleegd is. Over dat aantal krijgt u dan een rekening gepre-
senteerd. Het GFT-afval, het papier, plastic, textiel en glas 
kunt u gratis (gescheiden) blijven aanbieden. 
Alle huisadressen krijgen van de RAD een pasje, dat 6 keer 
per jaar gebruikt kan worden voor de afgifte van grofvuil. 
Het inleveren van elektronica en witgoed is eveneens gra-
tis. Dit geldt niet voor autobanden en brandblussers. Het is 
mogelijk om door de RAD een slot op de container te laten 
zetten; daaraan zijn kosten verbonden.

Kent u de Huiskamer van de SVIK al?
Even een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken, 
gezellig samen wat doen. Daar draait het om tijdens de in-
loopmiddagen in de Victoriahal. Iedere dinsdag van 13.30 
tot 16.00 uur is de voormalige peuterspeelzaal omgetoverd 
tot Huiskamer. Je kunt er nieuwe mensen ontmoeten, met 
bekenden bijpraten, samen een spelletje doen of een film 
bekijken. 
Ideeën om meer activiteiten op te pakken zijn er volop. 
Denk aan Happy Stones maken, breien en haken, een 
excursie met de huifkar over de Slikken van Flakkee, een 
fietstocht en een high tea met Pasen. “Activiteiten waar je 
blij van wordt”, zeggen Mimi van Loon en Thea Maes, die 
het initiatief namen voor de inloopmiddagen. “Iedereen kan 
ideeën aandragen.”
Op 14 december staat een workshop kerststukje maken op 
het programma. Onder leiding van Daniëlle Huizer maken 
de deelnemers een rond tafelstuk (krans) op een neutraal 
grijs onderbord met een kaars in het midden. De ballen en 
besjes zijn naar keuze verkrijgbaar in warm rood of koel 
grijsblauw en bruin. Meer informatie: zie de website van 
Groot Goeree-Overflakkee.
Zin om mee te doen aan deze workshop? Geef je dan vóór 
7 december op via mimivanloon@me.com en vermeld de 
gekozen kleur. De kosten bedragen 25 euro. Al het beno-
digde materiaal is aanwezig, deelnemers hoeven alleen 
een snoeischaar mee te nemen.

Vergaderingen dorpsraad
Inmiddels is bij de meeste mensen wel bekend, dat de 
dorpsraad vergadert in de Victoriahal aan de Philipshoof-
jesweg. Wij doen dat iedere tweede dinsdag van de maand 
tussen 19.30 uur en 21.30 uur. Onze vergaderingen zijn 
openbaar en gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. 
Onze vergaderagenda is zeer gevarieerd. Regelmatig krij-
gen gastsprekers de ruimte om hun zaak toe te lichten, 
zoals: Paulina.nu, glasvezelkabel en afvalinzameling. Ge-
pland staan de vergaderingen van 14 december, 11 januari, 
8 februari, 8 maart en 12 februari.

Dorpsplein
Tijdens de vakantieperiode is het stil gebleven bij de Werkgroep Kavel 
Beatrixlaan. Toch liggen de ontwikkelingen rond een eventueel te ontwikkelen 
dorpsplein niet geheel stil. Talloze ideeën liggen inmiddels op tafel. Gesproken 
is over een speelpark, een ontmoetingspark, een plein met parkeermogelijkhe-
den, betaalbare huurwoningen voor jonge starters, een Knarrenhof, ruimte voor 
een markt, ruimte voor evenementen, of een combinatie van genoemde ideeën. 
Op 24 november heeft een vertegenwoordiging van de werkgroep en de dorps-
raad een gesprek met wethouder Feller en een vertegenwoordiger van woningcorporatie Oost West Wonen.

Favoriete ommetje beloond met prijs
Wie heeft het mooiste ommetje en wil dat delen met de inwo-
ners van Dirksland? Die oproep deed de dorpsraad eerder 
dit jaar, zowel in de nieuwsbrief als in het Eilanden-Nieuws. 

Kommy Berkhof-Vroegin-
deweij kwam als winnaar 
uit de bus. In juni ontving 
ze uit handen van voorzit-
ter Jan Leenders van de 
dorpsraad haar prijs: een 
cadeaubon.
De winnende wandelrou-
te is ongeveer 8 kilometer 
lang en geeft de wandelaar 
een beeld van Dirksland 
en het omliggende polder-
land. Het favoriete ommetje 
is te vinden op de website 
van de dorpsraad.


