
Hartje (voor) Hoevelaken 

Column 11 december, Ruby Horst, raadslid De Lokale Partij 
 
‘Knooppunt Hoevelaken’ of ‘bij Hoevelaken linksaf...’ Dat hoor ik vaak als ik vertel dat ik 
uit Hoevelaken kom. 
Maar ik denk bij Hoevelaken aan hele andere dingen. Ik denk aan een dorp dat 
betrokken is bij elkaar. Met een groot hart worden kleine en grote evenementen voor 
en door het dorp georganiseerd. 
Door het jaar heen zijn er initiatieven waar Hoevelakers iets tofs organiseren voor 
anderen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de lampionnenoptocht (waarbij Hoevelakers 
binnen een dag met een tikkie-actie op Facebook genoeg geld inzamelden voor een 
derde blaasorkest). Deze lampionnen optocht werd georganiseerd door de Oranjevereniging (gelukkig staat er 
weer een enthousiast nieuw team). De Oranjevereniging organiseert daarnaast jaarlijks een gave Koningsdag en 
waardevolle 4 en 5 mei viering. En denk eens aan de Dorpsdag waar door een enthousiaste groep vrijwilligers elk 
jaar een feestelijke dag voor het hele dorp wordt georganiseerd. En bovendien de ondernemersvereniging (Hartje 
Hoevelaken) die zich inzet voor een kidsfestijn, wijnproeverij, een kerstmarkt en het jaarlijks mogelijk maakt dat 
er een Sinterklaasintocht is. 
Bovenstaande voorbeelden zijn vooral voor gezinnen, volwassenen en kinderen. Maar ook aan ouderen wordt 
gedacht! Op donderdagavond kunnen zij tegen een kleine vergoeding eten bij de Haen aan een grote tafel met 
anderen, zodat ze minder alleen zijn en een gezellige avond hebben met leeftijdsgenoten. Hier zijn al (nieuwe) 
vriendschappen en zelfs een date uit voortgekomen! 
Als ik naar dit alles kijk dan ben ik trots, trots op een dorp waarin mensen voor elkaar een stapje harder zetten 
en waarin men elkaar kent. In de gemeenteraad zal ik, namens De Lokale Partij, ook komend jaar proberen het 
geluid te laten horen van het dorp waar ik zo trots op ben. Laten we ons hartje ook in deze december maand 
voor elkaar open zetten, samen maken wij Hartje Hoevelaken! 

 


