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Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
Mei 2019
Net voor de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei
komt dit nummer uit. Is altijd weer bijzonder dat er even stil gestaan
wordt bij de verschrikkingen die gebeurd zijn in de Tweede
Wereldoorlog. Zelf heb ik er gelukkig niks van meegemaakt, maar de
verhalen spreken boekdelen. Ons dorp werd in 1944 gesloopt om
plaats te maken voor de Atlantikwal, een grootschalige
verdedigingslinie langs de kust. De verhalen over wat de Duitsers ons
aangedaan hebben, maakten op mij grote indruk en het heeft dan ook
heel lang geduurd voordat ik op vakantie ging naar Duitsland. Maar dat
is nu wel verleden tijd.
Tijdens vakanties ga ik graag sfeer proeven over wat er gebeurd is in
bepaalde streken en plaatsen. Heeft veel bij me losgemaakt als je in
bijv. Bastogne of op de Normandische kust rondkijkt. Je zou denken dat er een les is uit geleerd, maar dat
is helaas niet zo. In Europa gelukkig geen oorlogsperikelen, maar in sommige landen maken ze er een
potje van. Een pas op de plaats op 4 mei. Even stilte, even met de neus op de feiten gedrukt. Respect.
In dit nummer weer tal van gebeurtenissen, die ons dorp ten deel zijn gevallen en ook weer dingen die
ons te wachten staan. Leuk die bewegingen in zo'n kleine kern. Veel leesplezier.
Aart Maat
Dit nummer komt uit op vrijdag 3 mei 2019 en wordt bezorgd met een oplage van totaal 550 stuks, aan
huis bezorgd en digitaal. Kopij en nieuws voor het juninummer kunnen ingeleverd worden t/m 24 mei via
maat@kabelfoon.nl of in de brievenbus aan de van Speijkstraat 6.
Hieronder een mooi zonnig plaatje van onze 3 bezorgers, Rob, Annette en Eem, die elke maand trouw de
Dorpsinfo in Ter Heijde rondbrengen. Hartelijk dank voor jullie inzet. Foto gemaakt door Astrid Zoutman.
Welke onderwerpen komen er aan de orde;
^ Wel en wee van Ter Heijde
^ 'In het Zonnetje'
• Omloop Ter Heijde
• Minister de Jong bezoekt Strandgoed
• Gewenste plaats Prinses Margriet
• Toewijzing via Lokaal Maatwerk
• Het kerkplein
• Tal van andere wetenswaardigheden
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Agenda mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
VŴ
hh
Afscheid Dominee Mast. Aanvang: 10 uur in de Heijdse Kerk
Vrijdag 10 mei
Omloop van Ter Heijde zie
www.omloopterheijde.nl
Zaterdag 11 mei
Reddingsboot dag KNRM
KlíįM
Bingo in het Vrondel.
Aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 14 mei:
Inloop uur bewoners HinT huis 10 - 11 uur
Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.45 uur
Woensdag 22 mei: Ter Heijde als vissersplaats, zie stukje op deze pagina
Zaterdag 25 mei
Boekenmarkt Irene in de Kerk van 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda? Mail dan naar
maat@kabelfoon. nl

'n ODKīHHertje

uoor jou!

Wel en wee Ter Heijde
Graag uw medewerking om namen door te geven van personen in het dorp, waar we
een kaart heen kunnen sturen. Aanleiding kan zijn: ziekenhuisopname, geboorte van
een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum, overlijden, nieuwe bewoners.
Onze blijk van medeleven kan een steuntje in de rug en een opkikkertje zijn.
Alvast bedankt voor uw reactie naar de redactie".
Meldingen graag sturen naar maat@kabelfoon.nl, of via van Speijkstraat 6
"

^

^
^

De volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij:
Daniël & Micaela, nieuwe bewoners Strandweg 2. Van harte welkom een veel plezier in het Heijdse.
Adriaan en Adèle van Yperen, Kortenaerstraat 5 waren op 6 april 40 jaar getrouwd. Is wat laat, maar
van harte gefeliciteerd en nog heel veel mooie jaren in het vooruitzicht en dat geldt ook voor:
Leny en Frits vd Gaag, v. Speijkstraat 23, zij waren op 21 maart 40 jaar getrouwd.

Even voorstellen
«- .

Graag stellen wij ons even voor als nieuwe bewoners in Ter
Heijde! Half februari zijn wij ingetrokken aan de Strandweg 2. Als
twee strandliefhebbers hebben wij een etage in het Haagse
Statenkwartier verruild voor deze authentieke woning in de
duinen. Zoals jullie misschien al hebben gezien, zijn wij druk bezig
met de renovatie van de woning. De bovenverdieping krijgt een
nieuwe indeling en ook het dak zal een flinke opknapbeurt krijgen zodat het weer een tiental jaren een
zuidwester storm aan kan. Tussen de bouwwerkzaamheden door zullen we zeker ook het Westland
verder verkennen en genieten van de zomer op het strand!
Met vriendelijke groet, Daniël Coutinho & Micaela Romani
-
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Senioren Ŗ veiligheid deel 2 Veilig Pinnen
Via onze wijkagent Ivan van Mulken kregen we een folder met daarin tips over
veiligheid. Als de ruimte het toelaat in de Dorpsinfo zullen we per keer een tip
behandelen. De 2e tip gaat over veilig pinnen.
* Accepteer geen hulp bij het pinnen
* Kijk om u heen of er iemand te dicht bij u staat. Vraag anders om afstand/privacy
* Pin binnen en let op dat niemand meekijkt.
* Ga dicht op de pinautomaat staan en scherm met uw hand of portemonnee de pincode af.
* Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en geld eerst weg voordat u wegloopt.
* Berg uw portemonnee en pinpas goed op en bij voorkeur niet bij elkaar.
* Regel een dagopname limiet van bijv. C 200,- per dag. Standaard staat deze limiet op ca. C 1250,
* Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
* Laat niet te veel geld op uw betaalrekening staan. Stort het op een spaarrekening.
* Geef nooit aan iemand uw pinpas en/of code.
* Kunt u zelf niet pinnen, vraag dan uw bank naar andere mogelijkheden.

In het zonnetje

(door Aart Maat)

Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen inwoners van Ter Heijde, die iets
betekenen voor het dorp Ter Heijde of iets bijzonders doen, in het zonnetje zetten,
of te wel in de schijnwerpers en daar d.m.v. een stukje in Dorpsinfo u van op de
hoogte brengen. Kan heel divers zijn. Als u zegt, nou die man of vrouw mag wel eens
in het zonnetje gezet worden, u weet de weg. Even een melding door de bus aan de
van Speijkstraat 6 of maat@kabelfoon.nl.
Even vooraf, ik heb dit stukje geschreven op 14 april.
Het gonst door het Dorp, reddingsboot Prinses Margriet komt weer naar Ter Heijde en dan is het eigenlijk
een inkopper om de persoon in kwestie Frans Daniëls, die ons de tip gaf, dat de boot weg moest uit Hoek
van Holland, in het voetlicht te zetten. In het vorige nummer werd het grote nieuws bekend gemaakt
toen op 21 maart de handtekening onder het contract werd gezet door beide besturen van HinT en het
Jan Lels museum, dat de reddingboot weer terug komt naar de plaats waar haar avontuur is begonnen in
1950. In het aprilnummer werd door mij gemeld dat de reddingboot gesloopt zou worden, maar dat
klopte van geen kant. Er waren zelfs meerdere liefhebbers, die wat graag deze unieke boot wilden
hebben. Het bestuur van het museum gaf echter de voorkeur om de boot naar Ter Heijde te laten gaan.
Ze vond dat zij daar thuis hoorde en dat maakt het nog eens extra bijzonder dat de keuze op ons dorp is
gevallen. Ook schreef ik dat het museum gesloten zou worden, maar dat is niet op stel en sprong.
Planning is dat dit gaat gebeuren in de loop van 3 jaar en wordt dan overgenomen door het Historisch
Archief van Rotterdam. Tot de sluiting is het museum elke woensdagmiddag en de 1e zaterdag en zondag
van de maand geopend. Nu kan het nog om dit stukje historie over de geschiedenis van de Heijdse
reddingboot en andere boten te gaan bezichtigen. Het is echt de moeite waard. Dus doen voor het te
laats is.
Op 11 april ging ik op de koffie bij Frans en Nel Daniëls in de Pietersonstraat. Deze straat is een unieke
straat geworden na de renovatie; mooie gevelstenen, rode dakpannen en een fraaie koekoek dat is Heijds
voor dakkapel. In m'n hart dacht ik, eigenlijk zou de hele Heij zo opgeknapt moeten worden.
-
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Ik werd hartelijk welkom geheten in het knusse huis en kreeg al pratend een indruk van de levensloop van
het echtpaar dat volgend jaar 60 jaar is getrouwd en dan ook al zo lang samen op ons dorp woont. Dat is
op zicht best wel uniek. Nel is een echte geboren Heijdse, door de oorlog verbannen en op diverse
plaatsen gewoond, maar toch weer teruggekeerd als gezin en gaan wonen in de Michiel de Ruijterstraat.
Frans is geboren in Wateringen en ging in 1956 als 17 jarige op een tanker varen. Eerst als ketelbinkie en
later als stokerolieman heeft hij over de oceanen gevaren. Wat later ging hij inde kassenbouw werken en
zijn maat Nico vd Meer die uit Ter Heijde kwam, haalde hem over om ook eens naar de Heij te komen om
een biertje te pakken in café de Sport en dat heeft Frans geweten, want daar
ontmoette hij Nel en al gauw kregen zij verkering en trouwden niet veel later in
1960 en gingen inwonen bij Nel haar ouders in de Michiel de Ruijterstraat.
Al snel ging Frans samen werken met zijn schoonvader in de volksmond, Jan de
Baggeraar, de naam zegt al genoeg. Stroop je mouwen maar op: dat is geen
misselijk werk om sloten uit te baggeren. Later is hij bij Delfland gaan werken
voor aannemer Leeuwenkamp en zijn laatste job was bij Defensie en ging hij op
56 jarige leeftijd met pensioen en op advies van zijn werkgever
vrijwilligerswerk doen bij het Jan Lels museum, wat hij nu al weer 25 jaar doet.
Door zijn schoonvader kwam hij ook in aanraking met de KNRM.Hij heeft van
dichtbij de stranding van de Ping An meegemaakt toen zijn schoonvader o.l.v.
schipper Toon Troost betrokken was bij de redding van de Chinese bemanning.
Hij werd aangestoken door zijn redding virus en is van 1967 tot 1992 in dienst
geweest bij de KNRM, eerst als opstapper en al gauw als schipper. 25 jaar heeft hij zich ingezet als
vrijwilliger om mensen te redden die in nood waren. En tot op de dag van vandaag zijn de mensen van de
KNRM belangeloos als vrijwilliger bezig om mensen te redden. Dat is wat anders dan een bardienstje
draaien bij je cluppie of Paas eieren verstoppen voor de jeugd op Goede Vrijdag.
Frans is voor zijn grote verdienste voor de KNRM geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat zegt
genoeg, voor mij is hij een held. Niet vanwege de onderscheiding, is mooi meegenomen, maar meer
omdat hij zijn leven belangeloos op het spel zette, om mensen te redden die in verdrinkingnood zaten.
Geloof maar dat zijn vrouw en dochter peentjes hebben zitten zweten als Frans op zee was voor een
reddingklus.
Bijzonder dat zo'n klein dorpje aan zee een reddingstation mag huisvesten waar allemaal stoere mannen
als vrijwilliger werkzaam zijn. Op 11 mei is de Reddingboot dag, een mooie gelegenheid om een bezoekje
te brengen bij onze helden en te aanschouwen wat dit mooie werk precies inhoudt. Frans en Nel bedankt
voor de gastvrijheid en de mooie verhalen over de zee het reddingwerk.
We hopen jullie nog lang zo samen mee te mogen maken in het dorp.

Ter Heijde als vissersplaats ( team Westland-lezing over het Visboek)
Op 22 mei aanvang 19.30 uur zal bij B&B "Zussen aan zee" een lezing gehouden worden door dr. Ad
Leerintveld, oud conservator bij de Koninklijke Bibliotheek. Gedurende 40 minuten zal hij vertellen over
het visboek gemaakt door Adriaen Coenen, die opgegroeid is in Scheveningen en zijn hele leven
werkzaam was in de vis. Zijn boek is een verslag van de praktijk en speelde zich af rond 1550. In dit boek
staat ook een anekdote over aangespoelde walvissen bij Westerheij en Ter Heijde als vissersplaats. Het is
een meeslepend en boeiend verhaal!
Allen welkom, wel graag vooraf reserveren op 0652539733 of 0627838238.
-
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Opening Dreams

(door Aart Maat)

Op zaterdag 13 april is officieel het Dreams Surf Café geopend. De trotse eigenaars Suzan en Paul deden
dit door middel van het doorknippen van een lint. Vorig jaar is het reeds in gebruik genomen, maar was
toen nog niet helemaal af en moesten de puntjes op de i nog even gezet worden, of te wel een aantal
dingen nog geregeld worden.
Het dorpsplein van Ter Heijde heeft er nu een mooie aanwinst bij. Voordat
je naar strand gaat even een bakkie doen met een grote appelpunt met
slagroom en na afloop nog even nagenieten op het kerkplein of in het
surfcafé van een heerlijk ijsje of een frisje na een lekker dagje op strand en
een duik in de zee. Mooier kan het niet.
Paul vertelde dat hij een dame in dienst heeft genomen, zodat het surfcafé
dagelijks open is om de gasten te voorzien van een natje en een droogje.
Hij hoopt ook dat de passerende fietsers op weg naar Hoek van Holland of
Scheveningen zijn toko aandoen voor een bakkie en op de Heijers , die even
langs komen om te buurten en een lekker ijsje komen smikkelen. Zijn
assortiment bestaat uit diverse soorten schepijs.
Het geheel ziet er fraai uit, de surfposter op de wand is echt een eyecatcher. Je kunt daarop zien wat de
passie is van het jonge echtpaar. Ook het doorkijkje in het dak, waar je doorheen kan zien; hoe laat het is
op de kerkklok, is een mooi detail. Blijkt een toevalstreffer te zijn volgens Paul.
Vanuit het café kan je zo doorlopen naar de winkel, waar een keuze is van kleding, schoenen, skateboards
en allerlei surfartikelen. Het ziet er allemaal flitsend uit. Complimenten voor de aankleding.
Op de openingsdag waren veel kindertjes en mensen aanwezig en konden zo op een ongedwongen
manier kennis maken met het Surfcafé. Ter Heijde mag trots zijn op deze nieuwe aanwinst. Straks in 2020
is het appartementencomplex de Admiraal klaar en hopelijk het kerkplein gerenoveerd. Dan kunnen we
helemaal gaan genieten op het terras van Paul en Suus. Van harte gefeliciteerd, het heeft heel wat zweet
en misschien ook wel wat tranen gekost, maar dan heb je ook wat.

13e editie Omloop Ter Heijde aan Zee
De Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee en Olympus '70 organiseren op 10 mei 2019 de 13e Omloop van
Ter Heijde.
Evenals andere jaren begint het programma met een jeugdloop. Nieuw
is de bijdrage aan een goed doel. Voor elke inschrijving voor de 5 en 10
kilometer doneert de organisatie C 1,00 aan Strandgoed Logies &
Respijt in Ter Heijde, een logeerhuis voor mensen met een lichamelijke
beperking of een lichte vorm van dementie.

Hoofdsponsor Gerard Spruit verdubbelt de bijdrage voor het goede doel

-
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Het programma:
I

19.00
19.10
19.30
20.15

uur:
uur:
uur:
uur:

Piet Looije Jeugdloop t/m 8 jaar, 600 meter
Piet Looije Jeugdloop 9 t/m 12 jaar, 1.300 meter
Van Nierop Recreatieloop, 5 kilometer *
Spruijt Advies Omloop Ter Heijde, 10 kilometer *

Vrijdagavond

HO mei 2019

elektravon

■SPRUIJT

O ZEEFDRUK

*maken deel uit van het Agiumcircuit 2019
Inschrijven kan sinds 1 maart 2019 via: www.omloopterheijde.nl
Omloop Ter Heijde aan Zee 2019
Voor aanvullende informatie: Fep van den Ende, tel.: 06-215.70.220

W/ÿMWJĴŌļ
.v.omloopterhei|ce

nl

5 en 10 kilometer
jeugdlopen
mmiã

Inloop uur bewoners
Het Inloop uur is elke 2e dinsdagmorgen van de maand van 10 tot 11 uur in het
Hinthuis Duinhof 8. Zonder afspraak, dus vrijblijvend kunt u langskomen. De
eerst volgende keer is op dinsdag 14 mei. De koffie staat klaar!!
Voor de wat vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland,
0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan bij u langs.

Open Podium Duinhof
Net als vorig jaar wordt er weer een "open" podium gehouden, nu op zaterdag 1 juni
in Duinhof. Een ieder die het leuk vindt om daar een optreden te verzorgen met
zang, cabaret of met een muziekinstrument kan zich opgeven bij Carleen van Dijk
0630508968 of Kees van Veldhoven 0653396819 tot 29 mei. Graag tot ziens.

Huisje Duinhof 4
Het gebruikscontract met de (voormalige) bewoner van huisje Duinhof 4 is opgezegd. Het bestuur heeft
besloten om dit huisje opnieuw als een zgn. pauzewoning, dus, op basis van een kort durende
gebruiksovereenkomst van 12 maanden beschikbaar te stellen. Met de nieuwe gebruiker is thans zo'n
kortdurende gebruiksovereenkomst overeengekomen.

Dorpsinfo is een uitgave van Stichting HinT. Bezorging huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
digitale verspreiding maximaal 10 x per jaar. Totale oplage 550 stuks
Eindredactie: Aart Maat, v. Speijkstraat 6 Ter Heijde. 0651098805Zmaat@kabelfoon.nl
Vrijwillige bijdrage t.b.v. onkosten Dorpsinfo, via bank; t.a.v. HinTNL33INGB0006674384
of geld in een enveloppe doen en in de brievenbus van de v. Speijkstraat 6 deponeren

-
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Minister De Jonge op bezoek in Strandgoed

(door Jan Bogaard)

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of
naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook
intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor
overbelast raken. Om dit te voorkomen is er
ondersteuning voor mantelzorgers zoals logeerhuis
Strandgoed in Ter Heijde. Daardoor wordt hen de
mogelijkheid geboden om even er tussenuit te kunnen
en op adem te komen terwijl degene waarvoor men
zorgt dan in Strandgoed verblijft
Logeerhuis Strandgoed Ter Heijde als voorbeeld .
De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om deze vorm
van logeerzorg, (respijtzorg) verder te ontwikkelen. Minister De Jonge zegde daarop toe om in het
programma Langer Thuis, dat beoogt de zorg voor ouderen thuis te verbeteren, 10 pilotprojecten in te
richten voor deze vorm van respijtzorg. Hij stelt daarvoor 1 miljoen euro beschikbaar. Die pilots zijn
symbolisch gestart door minister Hugo de Jonge, samen met vertegenwoordigers van de 10 gemeenten
tijdens een bijeenkomst in het logeerhuis Strandgoed Ter Heijde. Een prachtig resultaat dat mede werd
bereikt door het pionierswerk in Ter Heijde!!
Hint in het zonnetje gezet
Tijdens de toespraken werd ook de stichting HinT in het
zonnetje gezet. Complimenten waren er voor HinT die als
mede initiatiefnemer actief was en nog steeds is bij het
realiseren en behouden van deze vorm van zorg en zich heeft
ingezet om Duinhof voor o.m. dit soort zorg te gaan benutten.
Daarmee werd de sloop van Duinhof voorkomen en natuurlijk,
in een iets ander verband, ook van de flatjes die door HinT zijn overgenomen van Pieter van Foreest en
weer prachtig tot hun oorspronkelijke recht komen. Op de foto hierboven mw. de Haan, die in Duinhof
woont en de minister hartelijk de hand schud.

Lokaal maatwerk bij toewijzen woning

(door Jan Bogaard)

Dini en Kees Storm uit de Heemskerkstraat hebben iets te vieren. Zij hebben een appartement
toegewezen gekregen in de Michiel de Ruyterstraat en gaan in juni hun woning aan de Heemskerkstraat
verlaten. Is dat nou zo bijzonder zult u zich afvragen. Ja..., dat is het. Mede op voorspraak en aandringen
van HinT heeft Arcade bij de toewijzing van deze woning de mogelijkheden voor lokaal maatwerk
toegepast. Dat houdt in dat inwoners van Ter Heijde, mits ze aan de geldende voorwaarden voldoen,
voorrang genieten. Deze mogelijkheid geldt slechts voor een klein deel van de te verhuren woningen en
wordt, indien mogelijk, zo maximaal mogelijk toegepast. Het is één van de mogelijkheden die we als HinT
bepleiten en ook kan worden ingezet om dorpsgenoten en/of Westlanders, die voldoen aan geldende
voorwaarden, een voorrangspositie te geven. En waar het kan werkt Arcade daaraan mee!
In een volgende editie van 'Dorpsinfo' meer informatie over inschrijvingen en toewijzingen.
Nu rest een felicitatie aan het (nieuwe) adres van Dini en Kees. Want....., ze blijven Heijers!!

-
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De Prinses Margriet

(door Jan Bogaard)

Na overleg met de wethouder wordt onderzocht of de 'Prinses Margriet' een plaatsje kan en mag krijgen
op de hieronder aangegeven plaats. Er is o. i. ruimte genoeg op de Dijk zonder dat dit storend is voor
omwonenden. Samen met de kanonnen vormt dit een mooi historisch gezicht. We zijn in afwachting van
de uitkomsten van het onderzoek. Als het goed is heeft sponsor van Nierop de boot naar Ter Heijde
gebracht en op het parkeerterrein van de visvereniging gestald. Daar zal de boot worden opgeknapt voor
dat hij mogelijk een plaatsje krijgt bij de kanonnen op de Dijk.

Het kerkplein (vervolg)

(door Jan Bogaard)

De herinrichting van het kerkplein is al geruime tijd geleden als belangrijke wens naar voren gebracht. We
noemen dit het ' Het Centrumplan Ter Heijde'! We hebben op zijn verzoek het gewenste beeld
kwaliteitsplan naar wethouder Snijders gestuurd. Daarop volgde na enige tijd een korte(ambtelijke)
reactie die luidde: we moeten ons in Ter Heijde maar geen illusies maken want er is geen geld.
Deze reactie is natuurlijk teleurstellend. In het gesprek dat volgde met wethouder Snijders gaf hij aan dat
het wellicht mogelijk is om de eerdere toezeggingen te respecteren maar dat daar dan wel geld voor
vrijgemaakt moet worden in de begroting van 2020. Naar schatting zo'n C 150.000,- Hij gaf vervolgens
aan dit in te brengen bij de begrotingsbesprekingen in het college. Van onze kant hebben wij een
initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd. Daarmee willen we de wensen en ideeën van de Heijers
kenbaar maken. Ter Heijde is de enige kern van de gemeente Westland die zo dicht aan het strand en de
zee ligt. Naast een prettig en leefbaar dorp voor haar inwoners moet onze kern ook een visitekaartje zijn
voor de gasten die het strand via ons dorp willen bezoeken.
Een winkelgebied vormt vaak een hart van een dorpskern. In de grotere kernen van het Westland is daar
de laatste jaren flink in geïnvesteerd. Echter middenstand moeten wij ontberen maar dat betekent niet
dat ons dorp ook iets van een aantrekkelijk centrum, een hart, zou moeten ontberen. Daarom is aan de
gemeenteraad gevraagd tot voorstellen en besluiten te komen die het mogelijk maken om
'Het Centrumplan Ter Heijde' te realiseren!
-
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