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Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
September 2018
Voorwoord
Het verenigingsleven gaat weer beginnen. De zomer zit er op en ik moet zeggen dat we nog nooit zoveel
zonuren gehad hebben in de laatste jaren als dit jaar. Kwik steeg tot grote hoogte. Op
een gegeven moment smachtte een ieder naar een lekker fris buitje. Het duurde even
voordat we op onze wenken bediend werden. Klinkt misschien raar, maar toch gaan
we richting Herfst. Hopelijk kunnen we eerst nog een poosje genieten van een mooi
nazomer.
Bij deze wens ik een ieder veel plezier met hopelijk veel actie en activiteiten in uw dorp.
Laten we er met z'n allen wat van maken.
Groetjes Aart
Het oktobernummer komt uit in week 40 en wordt bezorgd op woensdag 3 oktober en digitaal wordt hij
een dag later gestuurd. Op dit moment hebben we een kleine 150 digitale abonnees. Deze mensen van
over de dijk zijn zeer verguld dat ze de Dorpsinfo op deze manier kunnen lezen.
Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 21 september via maat@kabelfoon.nl of via de
brievenbus aan de van Speijkstraat 6.
Welke onderwerpen komen er aan de orde in deze
kersverse Dorpsinfo?
^ Wel en wee van Ter Heijde.
^ 'In het Zonnetje';
^ Officiële afronding "Dijkzicht"
• Open Podium Duinhof
^ Vuurwerk Ter Heijde aan Zee
• Tal van andere wetenswaardigheden

Agenda Juni
11 september

14 september

: Inloop uur bewoners van 10-11 uur Hinthuis Pietersonstraat
Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.45 uur
Vergadering Werkgroep HinT. Aanvang: 15.30 uur
: Feestelijke Afronding Renovatie appartementengebouw Dijkzicht

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda.
Mail dan naar maat@kabelfoon.nl
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Wel en wee Ter Heijde
'IJ

ODHihHerlje
^OOr jOU!

Graag uw medewerking om zoveel mogelijk namen van uw buren of personen in het
dorp, waar we een kaart heen kunnen sturen, door te geven. Aanleiding kan zijn:
ziekenhuisopname, geboorte van een dochter of zoon, trouwerij, huwelijksjubileum en
overlijden. 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 de brievenbus v. Speijkstraat 6

De twaalfde serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;
* Dries van Eijk Heemskerstraat 9, is bezig aan een vervelend traject. HMK of te wel Houdt Moed Kerel.
* Nel Voois Strandweg 9, is overleden op 7 juni. Sterkte gewenst voor haar man Wim en familie.
* Frans van Leent, v. Speijkstraat 5, bij hem is het halen en brengen qua gezondheid. Sterkte kerel.
* Leny vd Gaag v. Speijkstraat 23, was spannend, maar er kwamen goede berichten binnen.
* Annemarie Versteeg Kortenaerstraat 15 heeft haar pols gebroken. Zat haar man Arie achterna
met een bezem en viel over het vloerkleed. Zet 'm op Annemarie.
* Bep Reintjes Heemskerkstraat 15, is aan haar hand geopereerd en is nu herstellende. Sterkte.
* Henk van der Zwaan v. Speijkstraat 20, operatie galblaas. Komt goed Henk.
* Aad Voois, Jan van Galenstraat overleden op 67 jarige leeftijd. Sterkte gewenst voor zijn naasten.
* Chara Voois, Pietersonstraat 50, heeft in de dierenkliniek gelegen. Kwispelt weer als vanouds
* Jacqueline v. Spronsen Kortenaerstr. 2, behandeling pijnpoli. Hopelijk nu klachtenvrij
* Sjanie Bogaard, Trompstraat 1, opname ziekenhuis longklachten achter de rug. Beterschap gewenst

In het zonnetje

(door Aart Maat)

Eigenlijk spreekt het kopje al voor zich. Wij willen bewoners 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.
De persoon die we in het Zonnetje gaan zetten is niemand minder dan Rina Braber, een gezellige tante,
die nog niet zo lang geleden is komen wonen in het appartementencomplex Dijkzicht aan de
Pietersonstraat. Ze woont op de 1e verdieping en heeft een uitzicht waar menig mens jaloers op is. Er is
altijd wel beweging op het fiets- of wandelpad, waar haar woonkamer op uit kijkt. Komt soms handen te
kort om te zwaaien naar iedereen. Ze heeft heel snel haar draai gevonden in het Heijdse en is een
aanwinst voor onze gemeenschap.
Helemaal onbekend is Rina niet in ons dorp. Ze runt nu al weer 11 seizoenen het Openbare Toilet bij de
strandopgang van de Strandweg. Net voor de schoolvakanties begonnen ben ik op bezoek bij haar
geweest op een stralende dag om een foto van haar te maken op het strand. Je ziet haar niet over het
hoofd, het tafeltje met de bekende snoeppot er op, is bij de Heijdse jeugd beroemd.
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Dit jaar slaat vanzelfsprekend voor haar ook alle records qua weer. Zoveel dagen op het strand is ook voor
haar uniek, dat heeft ze nog nooit meegemaakt. Omdat ik haar op de kiek mocht zetten, kon ik voor half
geld gebruik maken van het toilet. Binnen gekomen zag het er uit om door een ringetje te halen.
Ter Heijde heeft de Blauw Vlag vanwege één van de schoonste stranden van de Noordzeekust. Maar
Rina heeft op zeker de Gouden Toiletborstel van het Noordzeestrand verdiend. Het is echter geen
vakantiebaantje, dat lijkt maar zo, altijd op strand, lekker in
het zonnetje, om jaloers op te worden. Maar dat is maar
schijn. Ga er maar eens aan staan, de hele dag met je bolus in
de zon, dat kan op een gegeven moment best wel
vermoeiend zijn. Af en toe een dagje bewolkt en wat rustiger
aan doen, kan een verademing zijn. Deze zomer moest ze vol
aan de bak. Op zich ook geen probleem hoor, want haar
humeur leidt er niet onder, ze is zelfs op strand het zonnetje
in huis. Mooi toch.
Rina is geboren in Rotterdam en kwam in 1967 naar Monster. Haar moeder werd in de Molenstraat waar
nu de Jumbo staat filiaalhoudster van Jamin en kwam boven de zaak te wonen. De winkel van Jamin was
een begrip in Monster. Jammer dat deze zaak hier niet meer is. Op Naaldwijk is er overigens nog wel
eentje. In die tijd had elk dorp wel een Jamin.
Zelf werd ze van lieverlee volwassen en vloog uit het ouderlijk nest om via omzwervingen in Spanje en
Den Haag in 1983 toch weer terug te keren in Monster.
Voordat ze het baantje kreeg op het strand heeft ze in 1991 een paar jaar de kroeg 't Brabertje gerund in
het voormalig Haagsch Koffiehuis van Rien de Munnik (daarvoor Arie Koppert) in de Herenstraat.
Nadat zij gestopt is kwam daar Café de Pomp met achter de toog Jan van Oosten, oud Heijer, helaas op
jonge leeftijd overleden. Nu zit er in het pand een kapsalon.
Zo dit is in een notendop, of te wel vogelvlucht, een stukje van het toch wel grillige leven van een Heijdse
dame, die hier eigenlijk nog maar net woont. Ze viel me op toen ik hoorde dat ze toiletjuffrouw was van
het Heijdse strand. Een bijzonder baantje van een bijzondere spontane vrouw.
Rina, we zijn trots op je en hopen dat je nog lang in ons midden mag zijn.

Afvalscheiding nog ingewikkeld zat (door Eem van Bodegom)
De meeste mensen zijn gewend aan de grijze en groene afvalbak. De meerderheid scheidt braaf het GFT
(Groente, Fruit en Tuin) afval van de rest en zet om de week de betreffende bak buiten. Een aantal jaren
terug kwam daar ook nog eens de blauwe papierbak bij. Met het inmiddels platgegooide Irenegebouw in
de nabijheid om oud papier in te leveren hebben veel Heijers van deze blauwe papierbak af gezien.
Tegenwoordig kun je het papier en karton kwijt op de Vlotlaan 232 te Monster. De inlevertijden zijn
onveranderd namelijk: woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van
10.00 uur tot 12.00 uur. Waarschijnlijk is de papierbak nog niet de laatste,
want tegenwoordig is het scheiden van PMD (Plastic,
Metaal en Drinkverpakkingen) afval zeer actueel.Als je een grote wurft hebt is
het geen probleem om die kliko's een plek te geven maar met die
JBL postzegeltuintjes van tegenwoordig zijn het toch vaak flinke sta in de weg.
Daarnaast kan het met warm weer gaan stinken en vliegen aantrekken.
Ondergrondse verzamelcontainers zijn in dat opzicht zo gek nog niet. Bij de vernieuwing van de Heij is
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toentertijd wel voorgesteld om met ondergrondse containers te gaan werken. Helaas was dat toen geen
haalbare kaart. Met name plastic is de grote boosdoener voor de vissen. Plastic wordt niet afgebroken in
het milieu. De vissen eten de kleine plastic deeltjes die in zee terecht komen . Wij eten dan weer die
vissen op wat uiteraard geen gezonde zaak is.
Deze bewustwording heeft er toe geleid dat er bij een hoop verenigingen acties worden gehouden om
PMD-afval in te zamelen. Voorlichting op scholen is in dat opzicht ook weer een stap voorwaarts. Je eigen
tas meenemen naar bijvoorbeeld de afhaalchinees moet eigenlijk ook een automatisme worden.
Afval scheiden begint natuurlijk in je eigen keuken. Het kost wel wat extra ruimte en een paar
handelingen maar levert veel op voor het milieu. Hopelijk kunnen we dan weer ouderwets lekkere vis
eten.
Hieronder nog een paar "wellicht overbodige" instinkers.
^ Chips zak niet bij het PMD. De combinatie van plastic en metaal maakt recyclen niet mogelijk.
^ Pizzadozen niet bij het oud papier ivm etensresten en vet. Dozen van diepvriespizza, mogen er wel bij
^ Piepschuim moet gezien de samenstelling bij het restafval en niet bij het PMD.
^ Een drinkglas niet in de glasbak maar bij restafval omdat het vaak een andere smelttemperatuur heeft
dan verpakkingsglas.
Succes met scheiden.

Open Podium en Djembé workshop ( door Carleen van Dijk )
23 juni om 13.30 uur klommen de bewoners met een
aantal koorleden van Koor geen Gehoor het podium op
in Duinhof om twee liedjes te zingen over het Westland.
Dit ging onder begeleiding van gitarist Martin
Hogervorst en deze werd weer ondersteund door een
aantal muzikanten van 't Heijdse Vismaatjeskoor die
gezamenlijk een band vormden op het podium.
Daarna kwamen Lisa en Rianne, de kleindochters van
vrijwilligster Truus het podium op als Bep en Toos,
oftewel
de
schoonmaaksters
met
rubberen
handschoenen, laarzen, schorten en poetsgerei.
Tussendoor zongen zij een medley van allerlei bekende Nederlandse liedjes. De dames van de
vrouwenvereniging zongen een mooi lied en twee afgezanten met glittershirts en glitterhoedjes deden
een leuke act over een verdwenen poes. Quirine, de elf
jarige kleindochter van vrijwilligster Janie gaf nog een
prachtig stukje muziek weg, welke zij speelde op de
dwarsfluit. Het waren allemaal schitterende optredens en
het uur was eigenlijk te kort. Agatha die vrijwilligster van
Strandgoed is, had de rol van gastvrouw in een prachtige
voile jurk met bijpassende hoed en verwelkomde iedereen
die naar het Open Podium in Duinhof kwam. Janie en Riet
Boers, beide vrijwilligers stonden achter de bar in de serre
en Joke en Truus die ook beiden vrijwilligers zijn, verkochten
de consumptiebonnen.
Om 13.30 uur kwam Kees v/d Eijk met de Djembé 's en gingen we van binnen naar buiten. Op het terras
vormden de bewoners en bezoekers een kring en trommelden er lustig op los op de maat welke Kees
-
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aangaf. Iedereen werd steeds enthousiaster en degenen die niet mee konden trommelen, daar waren
sambaballen voor.
Het was een geweldige middag. Mary en Sjaan, tevens vrijwilligers van Strandgoed, hadden de dag er voor
meegeholpen om de zaal in orde te maken en alles klaar te zetten. Tussendoor werden er hapjes
geserveerd en iedereen genoot. Na afloop kreeg iedereen een roos mee naar huis met een bedankje.
Vrijwilligers Piet en Cock hebben het podium gehaald, opgezet en de volgende dag weer terug gebracht
naar Sporthal de Wielepet. Het was echt een samenwerking van vrijwilligers en een ieder kijkt er met veel
plezier op terug.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van deze ontzettende leuke middag, welke
weer deuren hebben geopend om elkaar gemakkelijker en beter te kunnen bereiken en samenwerking
mogelijk maakt. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer realiseren.
Carleen van Dijk-Mulders,( Welzijnsbegeleider WoonZorgCentrum, Duinhof, Pieter van Foreest).

Afronding "Dijkzicht"

(door Aart Maat)

De laatste loodjes, die nog gedaan moesten worden aan de voltooiing van het project
appartementengebouw "Dijkzicht"
zijn afgerond. Het
watergeven voor de planten van de tuin gaat nu via een nieuwe
leiding en 3 tappunten. Het probleem met gieters is nu van de
baan voor de bewoners.
De twee lantaarnpalen zullen vervangen worden door lampen,
die bevestigd zijn aan de 3 meerpalen die geplaatst zijn, waar
tevens de tappunten voor het water aan zijn gemonteerd.
Tevens zal er een lichtpunt komen aan de fietsenberging.
Het stukje plantsoen die de scheiding vormt van het gedeelte
grasstrook van het fietspad is versnipperd en onder gewerkt
met wortel en al en binnenkort zullen de nieuwe planten en
struiken gepoot worden.
Bewoners op de begane grond zijn hier vooral blij mee, omdat
door de groei van de oude struiken het zicht op het fiets en
wandelpad minder geworden was. Ze kunnen nu weer in volle
glorie koekeloeren en zwaaien naar de passanten. Op de
scheiding is een hekwerk geplaatst, zodat de loop van honden en mensen voorbij zijn. Het nieuwe hek
past keurig bij het geheel.
De fietsenberging wordt naar volle tevredenheid gebruikt. Een tiental oplaadpunten voor de accu's van de
fietsen zijn aanwezig. Tevens kunnen de bewoners wat terraspullen, zoals stoelkussens en parasols voor
de winter droogleggen op de planken, die daar speciaal voor zijn gemaakt.De hoop is gevestigd dat de rest
van de berging straks benut gaat worden voor de stalling van de shuttle bus, die dan straks via de grote
roldeur naar buiten kan rijden.
De entreehal heeft een ware metamorfose ondergaan. Vanwege budgettaire omstandigheden kon dit
niet gerealiseerd worden gelijktijdig met de renovatie.
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Het probleem werd aangekaart bij de werkgroep of de klus niet door zelfwerkzaamheid geklaard kon
gaan. Andere dag stond Rien vd Water op de stoep om te melden, dat hij deze schilderklus wel voor zijn
rekening wilde nemen. Als oud schilder had hij de nodige ervaring. Wegens zijn gesteldheid kon hij niet
uren achter elkaar bezig zijn. Maar op zich was dit geen probleem. Hij heeft er een schitterend geheel van
gemaakt, de kleuren sluiten naadloos aan op het buitenschilderwerk van de appartementen. Met recht
een fraai stukje werk en een mooi visitekaartje. Klasse Rien voor je inzet.
Voor de rest; in de hal zijn er wat kapotte vloertegeltjes vervangen en wat aanpassingen gedaan. In de
entree hal komt een mooi bord waar alle sponsoren op geprojecteerd zijn.
De naam " Dijkzicht" krijgt een plaatsje op de muur links van de hoofdingang.
De boei heeft ook wat voeten in de aarde gehad, de één vond het mooi, de ander weer te kolossaal, zoals
hij stond. Besloten is om het geheel dik een meter te laten zakken en een meter meer naar de gevel van
het appartementengebouw te plaatsen, zodat vanuit de parkeerstrook wat meer zicht vanuit de
geparkeerde auto op de straat gerealiseerd kon worden. Was al met al weer een hele operatie op
zaterdag 30 juni. Met groot materiaal van Baatje en hulp van een kraan van Holstein werd de klus in een
paar uur geklaard. Daarna kon de schilder zijn gang gaan. Onze huisschilder Rien heeft de boei van een
fris verfje voorzien. Waar het wat lastig voor hem was heb ik hem kunnen assisteren. Het plantsoen waar
de boei in staat, zal ook nieuwe beplanting krijgen. En als het lukt ook het plantsoentje bij de entree.
En eerlijk is waar, zoals de Boei nu staat daar, is het een baken in de Dijkzichtzee tot een ieder zijn of haar
tevree. De boei heeft de fraaie zeewaardige naam van " Hint TH 2 " gekregen. Bij de KNRM staat nr. 1.
De losse groen en restafvalbakken zijn verleden tijd. Op een centraal punt kunnen de bewoners nu hun
afval brengen in de afgesloten containers. Een ieder heeft een sleutel gekregen van deze nieuwe
voorziening.
Afronding project.
Op vrijdag 14 september zal de renovatie van het appartementengebouw feestelijk worden afgerond.
Bewoners en genodigden zullen aanwezig zijn bij de onthulling van het naambord door de burgemeester
Agnes van Ardenne en de dames Trina Hoogenraad - Voois, Annie van de Berg- Peters en de heer Peet
Korteland. Gedrieën hebben ze de winnende naam van Dijkzicht gekozen. Het sponsorbord wat in de
entrééhal komt te hangen zal ook onthuld worden door burgemeester. Na deze ceremoniële handelingen
kunnen alle bezoekers een kijkje nemen in één van de gerenoveerde appartementen en is er daarna
gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje nog even te vertoeven op de gezellige
terrassen van de bewoners en te klinken op de algehele afronding van het project "Dijkzicht". En nog even
genieten van een stukje muziek van trio WRK ( Willem, Rinus en Kees) .

Duintrollen

(door Aart Maat)

Een paar jaar terug hoorde ik deze naam vallen. Wist niet van het bestaan af. Iemand uit het dorp maakte
een opmerking en ik zei: "Hoe weet jij dit nu?" Nou zegtie opgepikt bij de Duintrollen. Duintrollen zeg ik,
wat zijn dat dan??Toen vertelde hij van joh, er zit altijd een groepje mannen boven op de duin bij de
strandopgang Strandweg en die nemen daar elke morgen en middag het nieuws door en dan kom je van
alles te weten over het wel en wee van ons dorp en ook van buiten. En die groep heet in de volksmond
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"DuintroNen". Wel apart als je dit zo hoort, maar ook leuk. Mannen die de dingen van de dag doornemen,
zo net voordat de prak op tafel kom te staan.
Ze komen niet alleen uit ons dorp, maar ook van over de 'Dik'. Vaak zijn dat mannen die hier gewoond
hebben, of goede herinneringen hebben aan Ter Heijde. Zat al langer in de pen, maar op een mooie dag
begin juli , dacht ik zo, daar moet ik het mijne van weten en vol goede moed met fototoestel, op naar het
bekende plekje. En ja hoor, daar zaten ze en
het leuke was, dat ik ze allemaal nog bij naam
kende ook.
De samenstelling varieert per dag. Wat graag
had ik alle vaste bezoekers op de kiek
genomen, maar dat blijkt een onmogelijke
taak. Dus degene die er niet opstaat heeft
pech gehad. Volgende keer beter.
Waar praten ze zoal over, vanzelfsprekend is
voetbal en vooral Feijenoord een hot item,
voor de rest gaat het over het wel en wee van
het dorp en dat is zeer divers, van joh heb je
het al gehoord, die en die hebben een
verhouding, of over de verbouwing door
Arcade die ze kritisch in de gaten houden. Zo vinden ze bijv. de bruine schijtkleur van de voordeuren in de
Heemskerkstraat niet mooi en waarom komen er geen zonnepanelen op de daken, of van de dominee,
die zal wel de Staatsloterij gewonnen hebben, want die koopt zo maar zijn huis, waar die nu in woont, of
het grote gemis van een taptoe bij het Dorpsfeest.
Om eerlijk te zijn hebben ze overal wel een mening over of commentaar op.
Een ding staat vast, thuis hebben ze niks te vertellen, dat staat als een paal boven water op Dam 11.

Inloop uur bewoners
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 11 september.
Voor de wat meer vertrouwelijke zaken kunt u desgewenst een afspraak maken met Helen Korteland,
0614257950. Een afvaardiging van de werkgroep komt dan, indien u dat wenst, bij u langs.

Renovatie speeltuin Ter Heijde

( door Aart Maat)

Na diverse klachten over de staat van onderhoud van de speeltoestellen bij het Vrondel, heeft Helen
Korteland voorzitter van de Werkgroep de Buitenbeter app foto's gestuurd van de speeltoestellen
die in erbarmelijk staat zijn. Roest is de grote boosdoener.
Antwoord van de Gemeente was als volgt: alles roest eerder in Ter Heijde, de speeltoestellen staan op de
lijst om in 2024 vervangen te worden, dat wordt nu naar voren gehaald naar 2020.
-
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Erg mooi natuurlijk, maar daar worden we niet wijzer van, kinderen kunnen zich verwonden aan de
roestige onderdelen.
Helen is toen rechtstreeks gaan mailen naar Openbare Werken en gevraagd of de kindjes tot die tijd hun
handjes en kleding, dan maar open moesten halen en dat daar via HinT klachten over binnenkomen .
Even later werd ze teruggebeld met het mooie nieuws, dat ze de speeltuin gaan opknappen, de roest
wordt weggehaald en geverfd en van de toestellen stukken buis vervangen worden.
Zo zie je maar de aanhouder wint!!! Bedankt Helen voor je inzet.
Hopelijk is deze noodoplossing voorlopig afdoende, 2 jaar wachten op nieuwe speeldingen is best nog wel
lang.

Vuurwerk Ter Heijde aan Zee groot succes
Wat een spektakel op 25 augustus en dat voor Ter Heijde. Mooiste complimenten waren, dat dit
vuurwerk zeker niet onder deed voor Scheveningen. Was zelfs mooier en daar doe je het voor.
Het talrijke aanwezige publiek genoot met volle teugen van dit grandioze spektakel dat opgedragen werd
aan alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de kleine kern van Westland als dank voor hun trouw en inzet.
Burgemeester Agnes van Ardenne benadrukte dit in de
Viskeet met haar speech en roemde bovenal sponsor
Piet Looije van PLV, die het vuurwerk financieel mogelijk
maakte. Een mooi initiatief die de saamhorigheid
onderling ten goede komt.
Graag wil ik wat mensen bedanken, die mij geholpen
hebben om dit vuurwerk tot een groot succes te maken.
In de 1e plaats natuurlijk Piet Looije. Zijn naam staat bij
ons op de Heij in ons hart gegrift.
Strandtent Bugaloe Beach, die de delegatie van PLV en
de burgemeester gastvrij en belangeloos ontving met
een drankje in hun fraaie onderkomen, een aanwinst
voor Ter Heijde.
De Viskeet, wat een gezellige boel was het daar na afloop voor de delegaties van de 21 verenigingen.
Een hapje en een drankje, niks was te veel. Super Silvia en je meiden.
Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Heel veel mensen zeiden dan ook na afloop, volgend jaar
graag weer vuurwerk in Ter Heijde. Allemaal best natuurlijk, geld is de grote drijfveer om door te gaan.
Als er sponsors zijn, die zeggen; ik ga dit initiatief steunen!!! Kunnen ze zich melden op
maat@kabelfoon.nlZ0651098805. Onder het mom; Waar een klein dorp groot in kan zijn. " Vuurwerk Ter
Heijde aan Zee 2019 ". Een droom of werkelijkheid. De tijd zal het leren.
Aart Maat
COLOFON
Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HINT.
Frequentie
huis aan huis in Ter Heijde aan Zee en
digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar.
Oplage 330, verspreiding aan diverse organisaties
Eindredactie: A. Maat, van Speykstraat 6
Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl tel: 06-51098805
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