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Stand van Zaken
getoond en een glas op de winnaar en het nieuwe jaar geheven.
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat een aantal grote
stappen is gezet om het plan Tintestein tot uitvoering te
kunnen brengen. Sinds de laatste nieuwsbrief (juli 2016)
is er veel werk verzet.
Op dit moment is de omgevingsvergunning aangevraagd om
de verbouw van Tintestein tot verenigingsgebouw te kunnen
realiseren. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2017
formeel gestart kan worden met de interne verbouwing! Aannemingsbedrijf Koers zal starten zodra de benodigde vergunning is verleend.
Met de realisatie van de sportzaal zal later dit jaar worden
gestart. Het eerder aan u gepresenteerde plan wordt op dit
moment uitgewerkt en van een aantal noodzakelijke aanpassingen voorzien. Wij houden u op de hoogte!
Het bord met het nieuwe logo zal op de voorgevel van Verenigingsgebouw Tintestein worden bevestigd. Het logo wordt
ook gebruikt om Verenigingsgebouw Tintestein communicatief op de kaart te zetten.

Nieuw logo
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om een logo
voor “Ons Tintestein” te ontwerpen. We kregen maar liefst
10 ideeën binnen. Het winnende logo prijkt ditmaal groot
boven deze nieuwsbrief. Dit logo is ontworpen door tintenaar
Chris Boender. Chris volgt een studie grafische vormgeving.
De vorm van het gebouw is herkenbaar aanwezig in het
logo. In rood is de “Tintenaar” gesymboliseerd, de mens
welke de zaken verbindt. Het “Ons’ van de naam “Ons Tintestein” wordt hier extra kracht bijgezet.
Chris is tijdens de Algemene Bestuursvergadering gefeliciteerd door het bestuur en de beide wethouders. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie is het nieuwe logo aan de dorpelingen
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Duurzaam dorp
In steeds meer dorpen werken bewoners samen aan een
duurzame leefomgeving. Door krachten te bundelen bereiken ze meer en is het efficiënter en leuker.
In het netwerk Duurzame Dorpen delen dorpen kennis, ervaring en ideeën. Zo hoeft het wiel niet in elk dorp opnieuw
uitgevonden te worden.
De ontwikkelingen in Tinte zijn niet onopgemerkt gebleven
buiten de gemeentegrenzen. Ons is gevraagd om de kennis

www.tintestein.nl

Dit is een gezamenlijke uitgave van gemeente
Westvoorne en Stichting Ons Tintestein

en ervaring van deze samenwerking tussen gemeente en
burger te delen met andere dorpen in Nederland. Tinte is
hiermee één van 8 Duurzame Dorpen van Zuid Holland.
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Divers: koffietafel/terrasje, postpakketen, klussendienst,
maaltijdservice, mogelijkheid tot bestellen/bezorgen.
Ook kwam uit de enquête het idee naar voren om een website te maken waar uw kunt zien wat de dagelijkse producten
zijn en welke aanbiedingen er die dag gelden. Een ander
idee is een ruiltafel voor boeken. De mogelijkheid om curiosa
en kleine cadeauartikelen te kopen kwam ook naar voren.

Kern met Pit
Tinte krijgt het predicaat ‘Kern met Pit’ van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM ) en Arcadis.
Kern met Pit daagt mensen die een droom hebben uit om
hun eigen buurt een impuls te geven. Het kan om allerlei
initiatieven gaan; van het opzetten van een moestuin tot, in
ons geval, het plan om een buurtwinkel te realiseren.

Al deze opties gaan wij zeker meenemen met de verdere
opzet van het winkeltje. Mocht uw nog meer ideeën hebben
dan horen wij dit graag. Uw kunt altijd mailen naar:
sonjatrommel@hotmail.com . Wij staan open voor al uw
ideeën en suggesties.

NL Doet: 11 maart 2017
Op zaterdag 11 maart hopen we met het Oranje comité en
het Oranjefonds weer een klusdag te organiseren. Met de
werkzaamheden proberen we de kosten van het project te
drukken en dragen we bij aan een mooier Tintestein. Uw
hulp is dan ook van onschatbare waarde.
In het gebouw zullen we, onder leiding van professionals,
klussen oppakken, zoals schilderwerk, het timmeren van
opbergruimte, of opruimwerk t.b.v. de bouw.
Om het “samen doen” aan te moedigen stelt ook het Oranjefonds een bijdrage in de kosten beschikbaar.

Tintestein heeft de voorrondes goed doorstaan en mag op
21 januari het predicaat Kern met Pit in ontvangst nemen
inclusief een cheque ter waarde van € 1.000,-. Dit belooft
een spannende dag te worden. Er worden tijdens de presentatie meerdere burgerinitiatieven getoond, waaruit de
Gouden Pit ter waarde van € 3.000,- wordt geselecteerd. Kijk
voor meer informatie op: www.kernmetpit.nl

Ook kunnen we in de loop van de verbouw uw hulp goed
gebruiken. Hiervoor kunt u benaderd worden of aanmelden
bij het bestuur van Stichting Ons Tintestein. Wilt u helpen?
Neem dan contact op met Jan Hordijk (0181-416862) of Piet
Beukelman (06-53779270).

Gezamenlijk belang
Met het realiseren van een nieuwe plaats van ontmoeting
voor inwoners en verenigingen draagt de gemeente bij aan
het vergroten van de leefbaarheid van Tinte. De inwoners
van Tinte krijgen, met hun enthousiasme, ideeën en inzet, de
ruimte voor burgerinitiatief.

Buurtwinkel
Als buurtwinkel commissie zijn we blij met de vele reacties
op de enquête. De onderstaande ideeën heeft uw kenbaar
gemaakt:
Assortiment: Streekproducten, zuivel, lang houdbare producten, brood, snoepjes.

Gemeente Westvoorne én Stichting Ons Tintestein hopen
dat het project de levendigheid van het dorp en saamhorigheid vergroot. En dat sociale voorzieningen terugkomen of
behouden kunnen worden. Een vitaal dorp is goed voor de
inwoners en de gemeente.

Openingstijden: Tijdens activiteiten in Tintestein, 3x per week
en eind van de middag.
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