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Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
November 2019
Voorwoord
Als ik dit zo schrijf begin november is het echt Herfstweer. De bomen worden kaal
en de open haard gaat aan. Gezellig hoor. Is nog ver weg, maar hier en daar steekt
de Zwarten Pieten discussie de kop weer op. Ben oprecht blij dat de Heijdse Zwarte
Pieten straks weer gewoon zwart zijn bij de optocht in ons dorp.
Mooi moment is dan met mijn kleinkinderen om de cadeautjesmand. Ik heb er 5,
jammer is dat er nog maar eentje er echt in geloofd. De rest doet gewoon mee.
Maar om eerlijk te zijn vinden ze het ook spannend. Net als mijn kinderen en
vergeet me zelf niet. Bij deze allemaal heel prettige Sinterklaasdagen toegewenst.

V V
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In deze editie weer van alles wat, leuk was het bezoek bij de hoofdrolspeler van in 't Zonnetje. Je komt
hem elke dag wel tegen in ons dorp een grote kerel op een soort sportfietsje. Ruwe bolster, blanke pit.
Rond en in de Admiraal zijn de bouwers aan de laatste loodjes bezig. Begin even een diepe frons van; toch
wel hoge maar mooie bouwwerk. Maar als je er vaak langs loopt of fietst, ga je er aan wennen. A.s.
nieuwe bewoners zitten te popelen om hun appartement in te richten, succes met de verhuizing.
Bij deze veel leesplezier, Groetjes Aart Maat
Het decembernummer komt uit in week 49 en wordt bezorgd op vrijdag 6 december en digitaal wordt hij
op dezelfde dag verstuurd. Op dit moment hebben we een kleine 200 digitale abonnees. Deze mensen
van over de dijk zijn zeer verguld dat ze de Dorpsinfo op deze manier kunnen lezen. Ook interesse om het
blad digitaal te ontvangen, meld je aan via onderstaand mailadres.
Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 22 november 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
• Sinterklaasintocht Ter Heijde aan Zee
• Denk Mee Café
• Voorkomen is beter dan genezen
• Stand van zaken Margriet
•

Tal van andere wetenswaardigheden
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Agenda November
12 november
18 november
23 november
30 november

: Inloop uur bewoners van 10-11 uur Hinthuis Pietersonstraat
: Denk Mee Café om 19.30 uur in de Irenezaal van de kerk
: Sinterklaasoptocht. Start Fletcher Hotel Elzenduin: 11.00 uur
Sinterklaas Bingo Dorpshuis het Vrondel: 19.45 uur
: Boeken- en snuisterijenmarkt in de Kerk van 10.00 - 12.00 uur

Wilt u als vereniging uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda.
Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

Wel en wee Ter Heijde
opHiHHertie

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 volgende serie kaarten is de deur uit en is gepost bij;
Marian en Peet de Brabander A. Tukstraat 23, zijn opa en oma geworden van een wolk van een
kleinzoon van harte gefeliciteerd
Piet van Dam is nog steeds niet thuis. Voert een harde strijd om er weer bovenop te komen in het
revalidatiecentrum. Op Ter Heijde missen we hem, liep elke dag zijn rondje met zijn 2 honden. Piet zet
'm op. Beste mensen stuur hem een opkikkertje. Gewoon naar zijn huisadres; Kortenaerstraat 11.
Aat Voois Pietersonstraat 50 heeft een nieuwe heup gekregen. Sterkte met de revalidatie.
Adriaan van Yperen Korternaerstraat 5 is aan het revalideren van een nieuwe heup. Sterkte kerel.
Mevrouw Hoogenraad de Opmaat Monster. Oud bewoonster van Dijkzicht is op 95 jarige leeftijd
overleden. We wensen haar naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.
Echtpaar Appelboom Pietersonstraat 1 is op 2 december 65 jaar getrouwd. Van harte proficiat.

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.
Scheveningen, Ter Hejde en Katwjk
Drie vissersplaatsen waar veel inwoners dezelfde achternaam dragen. Vooral de naam Voois op diverse
manieren geschreven komt er veel voor. Vroeger kwamen er onderling ook veel huwelijken uit voort.
Wat minder is het met de naam Pronk. En over de man met deze naam gaan we het nu hebben. Om
precies te zijn over Leen Pronk. Deze bekende Heijer heeft met alle drie de hierboven genoemde plaatsen
een band. Leen is op 25 augustus 1938 geboren in de Oranje Kliniek in Scheveningen, in dit pand is nu een
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makelaarskantoor gevestigd. Opgegroeid in Oud Scheveningen en hoe kan het ook anders; gevaren op de
logger bij 3 rederijen, de laatste was rederij J.J. vd Toorn en daar fungeerde hij als kok.
Op 29 jarige leeftijd kwam hij via een kennis in Ter Heijde terecht, onder het mom, joh daar is het gezellig
en daar kan je goed vissen met een bootje in de zee, wat zijn grote hobby was. Hij had zelf een 3 pk
bootje en ging 52 jaar geleden vanuit Scheveningen over zee naar Ter Heijde. Er was toen nog geen
tractor en de bootjes werden op een onderstel van een aanhanger via het losse zand de zee in geduwd.
Zijn bootje kon hij stallen bij Lenie en Piet Dijkhuizen aan de Strandweg.
Leen is altijd vrijgezel geweest, wel af en toe een
knipperlicht relatie maar dat mag geen naam hebben.
Het was rond z'n 51e leeftijdsjaar en het alleen zijn van
lieverlee zat. Hij vroeg aan Lenie en Piet: "weten jullie
op de Heij geen leuk vrouwtje voor mij?" Het
antwoord van het echtpaar was heel ad rem, "joh, dan
moetje in de Arie Tukstraat zijn op nr. 5. Leen liet er
geen zeegras overgroeien en belde de volgende dag al
aan. Werd open gedaan door Gerda en Leen zei dat hij
een bakkie kwam doen.

ttíllllltíiìi

Gerda op dat moment al weer 10 jaar alleenstaand, zei kom er maar in en zo zaten ze al gauw lekker te
keuvelen in de keuken. Toen Leen wegging vroeg hij direct of hij morgen weer terug mocht komen. Doe
waar je zin in hebt, zei Gerda. Toen is de bekende ' Heijdse Love Letters, vonk over gesprongen en is Leen
vanaf de eerste dag niet meer weggegaan bij haar. Was al snel verloven, 3 weken naar Australië en
daarna het huwelijksbootje in. En het mooie is dat ze volgend jaar op 24 maart al weer 30 jaar getrouwd
zijn. Trouw niet voor je 40 bent is een heel bekend liedje, bij Leen was dat 50 jaar, maar zo nauw kijken
we niet op de Heij.
Leen is het oudste lid van de Visvereniging van de Viskeet, dit jaar vierde ze het 50 jarig bestaan. Heeft
vanaf de oprichting veel vrijwilligerswerk gedaan. O.a. 40 jaar walschipper, wat wil zeggen dat hij met de
tractor de visbootjes naar zee bracht en later weer ophaalde. Voor zijn grote verdiensten heeft hij de
Westlandstek gekregen. Een titel waar hij heel erg trots op is.
Katwijk is weer een heel ander verhaal. Leen is een gelovig mens en van huis uit gewend om elke zondag
naar de kerk te gaan. Niet alleen in Ter Heijde, maar zeg maar in de hele regio. Poeldijk, 's Gravenzande,
Hoek van Holland en ook de Triumfatorkerk op het Bezuidenhout in Den Haag, waar hij elke 1e zondag van
de maand koster is.
Daar in dezelfde kerk trad een keer de Mannen Zanggroep uit Katwijk op en Leen was direct verkocht, zo
mooi vond hij het en is toen lid geworden. Hij is nu 12 jaar lid en ze zingen daar nog lekker ouderwets
tweestemmig in de ouwe berijming. Een aantal weken terug had hij een thuiswedstrijd met zijn koor in
Ter Heijde. Was een mooi optreden.
Hij is echt een strandkind. Elke dag gaat hij wel even op 'strang kikken', zoals wij zeggen en komt dan steevast
terecht op het bankje boven op het duin bij het slag van de Strandweg. In de volksmond worden de mannen
die daar zitten de Duintrollen genoemd. Zelfs heeft hij het over het leugenaarsbankie. Alle in en outs van de
Heij wordt daar door genomen, vaak moet je het met een grote korrel zeezout nemen. Zijn vaste maten zijn
Eeft Pakvis en Henk vd Zwaan. Ik vroeg hem terloops van die twee word je toch zeker niet echt gelukkig en
wijzer. Waarop hij zei; "Joh het zijn de kwaadste niet."
-
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Beste Leen ik vond het een aangenaam gesprek, bedankt voor je mooie verhalen en Gerda hartelijk bedankt
voor de gastvrijheid. Al bijna 81 jaar oud en straks 30 jaar getrouwd. Een echtpaar door dik en dun. We hopen
nog lang van jullie te mogen genieten in ons dorp.

St. Nicolaasoptocht Ter Heijde aan Zee

(door Aart Maat)

Sinterklaas komt vanzelfsprekend ook dit jaar weer naar Nederland. Ook de
kleine kern van Ter Heijde krijgt bezoek van het Spaanse gezelschap. In de
nacht van 22 op 23 november landt onze kindervrind op het strand van Ter
Heijde recht voor het slag van Hotel "Elzenduin". De nacht zal doorgebracht
worden in het gastvrije Fletcher hotel.
Op 23 november om klokslag 11.00 uur zal St. Nicolaas en zijn gevolg op het
bordes aantreden. Hij wordt dan verwelkomd met muziek en dans m.m.v.
Zwarte Pietenband de Notenstrooiers uit Scheveningen en onze eigen
Maranto's, deze keer met de jeugdgroep zullen ze als twirlgroep fungeren.
Daarna volgt een rondrit en zoals gebruikelijk zullen alle straten van het
dorp met een bezoekje worden vereerd.
Verzoek aan de inwoners is om vanaf 10.00 uur de vlag uit te hangen, dat maakt deze happening nog
feestelijker. Iedereen jong en oud is van harte welkom om mee te lopen met deze optocht, die zo'n 50
minuten zal gaan duren. Na afloop kunnen alle kinderen, die een kleurplaat hebben ingeleverd en
daarvoor een bonnetje hebben gekregen, een verrassing zakje afhalen bij de zwarte Pieten op het bordes
van het hotel.
Deze optocht, is alweer de 27e editie en wordt financieel mogelijk gemaakt door tal van mensen en
bedrijven. Allen hartelijk dank daarvoor. Een kleurwedstrijd is niet meer weg te denken bij deze optocht
en wordt georganiseerd voor de jeugd t/m 8 jaar. En iedereen die een kleurplaat inlevert krijgt een tegoed
bon voor een verrassing af te halen na de optocht.
De kleurplaten voor dit feest worden weer uitgedeeld op alle basisscholen in Monster. Kleur de plaat zo
mooi mogelijk, ook dit jaar staan er weer mooie prijzen op het spel. Graag inleveren voor 20 november bij
de adressen, die onderaan de kleurplaat staan. Tevens kan de kleurplaat gedownload worden vanaf de
homepage; www.dorpsverenigingterheijde.nl

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 12 november. De koffie staat klaar!!
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.
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Laat je zien in het donker (door Aart Maat)
Van onze wijkagent Ivan Mulken
kreeg ik de hiernaast afgedrukte
sticker, onder het mom van doe
er wat mee. Bedankt Ivan, dat doe
ik graag.
De dagen worden alras korter.
Heel veel kinderen gaan op de
fiets naar school, en hellas vaak
ook op onverlichte fietsen, wat
levensgevaarlijk is.

Hoe veilig fiets jij? t Is langer donker,
dus zet je licht aan #ikvalop

Met licht is dit al een kwetsbare groep. Laat staan zonder licht. Graag wil ik de ouders op het hart
drukken: ' Laat uw kinderen in het donker niet met een onverlichte fietsen de straat op gaan'! Dit geldt
overigens niet alleen voor uw kroost, maar ook voor u zelf. Wees alert en voorkom ongelukken!

Denk-Mee-Café in Ter Heijde
De Gemeente Westland organiseert bijeenkomsten over de toekomst
van de leefomgeving. De gemeente wil weten hoe inwoners denken
over met name de toekomst van hun dorpskern. Als gemeente in
ontwikkeling is er natuurlijk de behoefte om aantrekkelijk en leefbaar te
blijven. Daarom wordt nu een visie voor de toekomst opgesteld:
'de omgevingsvisie'.
In deze omgevingsvisie komt te staan wat het gemeentelijke beleid is
voor die toekomstige leefomgeving waarin we wonen, werken en
recreëren. De ruimte in Westland is beperkt, tegelijkertijd is er vraag
naar meer woningen, meer groen en ruimte voor het bedrijfsleven. Dus
moeten keuzes gemaakt worden. Lastige keuzes. De omgevingsvisie
moet hierbij helpen. In het kader van de Omgevingswet dient elke
gemeente namelijk zo'n omgevingsvisie op te stellen.
De Denk Mee Cafés, zoals deze bijeenkomsten heten, bestaan uit een pubquiz met prikkelende stellingen
en "cafétafels" waaraan inwoners en organisaties hun mening kunnen geven over onder andere
bereikbaarheid, het woningaanbod, de winkels, de tuinbouw en de natuur in hun dorp.
Aanvankelijk was het niet de bedoeling om in Ter Heijde een Mee-Denk-Café te organiseren maar op
verzoek van HinT gaat dat ook plaatsvinden in ons dorp. Ter Heijde heeft als uniek kustdorp zo haar eigen
wensen, uitdagingen maar ook beperkingen. Dus het is goed om onze mening over zowel de toekomst
van Westland als over ons dorp naar voren te brengen. U BENT VAN HARTE WELKOM!!

Het Denk-Mee-Café in Ter Heijde wordt gehouden op maandag 18 november a.s.
in de Irene zaal van de kerk. De aanvang is 19.30 uur.
-
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De Margriet
Aan het college van het Hoogheemraadschap Delfland is door
ons toestemming gevraagd om de historische reddingsboot
'De Margriet' te mogen plaatsen in het grasveld op de dijk.

Hoogheemraadschap van

Delfland

Wij hebben deze vraag in eerste instantie voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente
Westland. Verantwoordelijke wethouder Leen Snijders heeft toegezegd dat hij medewerking wil verlenen
en zelfs een goed woordje voor ons wil doen maar geeft ook aan dat een omgevingsvergunning vereist is.
Deze vergunningsprocedure is aangevraagd
Echter..... , eerst is toestemming nodig van het
Hoogheemraadschap Delfland alvorens deze vergunning door de gemeente daadwerkelijk kan worden
verleend. Dus wachten we nu maar met een positief gevoel op de gevraagde toestemming. De kans is
echter groot dat 'De Margriet' op z'n huidige plekje op het duin zal moeten overwinteren.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Al meerdere keren hebben wij als bestuur en
werkgroep van HinT aandacht gevraagd voor de
gevaarlijke oversteek van het fietspad over de
Strandweg en de Karel Doormanweg
Het fietsverkeer dat de doorgaande route over het fietspad volgt
moet beide genoemde kruisingen oversteken om vervolgens weer
het fietspad door de duinen of langs de dijk te kunnen volgen.
Hoewel de fietsers moeten stoppen blijkt dat in de praktijk dat de
meeste fietser (vooral wielrenners) daar (met hoge snelheid)
voorrang nemen. Dit heeft al tot veel (bijna) ongelukken geleid.
Ook is er aandacht gevraagd voor de ongewenste situatie bij de
toegang tot het fietspad aan het eind van de Pietersonstraat. Daar
worden regelmatig automobilisten gesignaleerd zoals o.m.
bezorgdiensten, parkeerplaatszoekers en helaas ook inwoners, die
via het fietspad richting de Molenweg rijden. > > > > > > > >

-c

Voorheen stonden daar o.a. rood/witte paaltjes. Deze zijn helaas
weggehaald omdat die,
i.v.m. de veiligheid, niet langer op
doorgaande fietspaden mogen staan. Echter het betreft hier geen
doorgaand fietspad.
We hebben daarom het college van B&W verzocht om een aanpassing in de fietspadroute aan te brengen
zodat het (als vanzelfsprekende) doorrijden van de fietsers (wielrenners) niet meer mogelijk is.
(Hierboven is d.m.v. een schetsje aangegeven welke oplossing er bijvoorbeeld mogelijk is.)
Daarnaast is verzocht om de rood/witte paaltjes terug te plaatsen. Het vormt voor de fietsers geen
enkele gevaarlijke belemmering en het is een prima manier om dit verboden sluipverkeer tegen te
gaan en zo de veiligheid voor fietsers en wandelaars beter te borgen.

-

6

-

'Het Centrumplan Ter Heijde'
Als deze editie van Dorpsinfo bij u op de
deurmat valt dan is de oplevering van de
Admiraal (bijna) een feit. Dat is eerder dan
waar in de oorspronkelijke planning vanuit
werd gegaan. Een voorspoedig bouw dus.
Het zou dus zomaar kunnen dat het hiernaast
afgebeelde plaatje, dat we ook in de vorige
editie hebben geplaatst , toch realiteit wordt
en we rond de kerst en de jaarwisseling de
bouwplaats perikelen achter ons kunnen laten
Maar...., dan zijn we er nog niet. Want dan kijken we reikhalzend uit naar de afronding van een volgende
fase namelijk een gerenoveerd kerkplein. Een aantrekkelijk dorpshart voor Ter Heijde waarvoor we als
dorpsgenoten zelf plannen hebben ingediend.
In de vorige editie schreven we dat het oorverdovend stil bleef nadat we als dorpsgemeenschap onze
plannen en wensen hadden ingediend. Nou die stilte is doorbroken. Met vier ambtenaren die
verantwoordelijk zijn voor de planvorming en uitvoering heeft een plezierig overleg plaats gevonden.
Ons ingediende plan werd als mooi
beoordeeld en ook onze doelstellingen
zijn hen duidelijk. Afspraak is dat dit plan
als uitgangspunt wordt genomen. We
komen weer bij elkaar als er een verdere
uitwerking is gemaakt en berekend is wat
het gaat kosten en hoe het bekostigd
gaat worden. En dat nog een dingetje!

4

Wij hebben aangeven dat wij zijn
geïnformeerd over het feit dat er in het
leefbaarheidsfonds nog ruim voldoende middelen zitten om het centrumplan van Ter Heijde te kunnen
verwezenlijken. We hebben inmiddels het college verzocht om het plan daaruit te financieren.
Ook de meeste gemeenteraadsfractie waren positief over ons plan en voor de uitvoering daarvan. "Nu is
het eens de beurt aan een kleinere kern", zo kregen we van diverse kanten te horen. Daarom hebben we
nu ook de gemeenteraad verzocht om financiering uit het leefbaarheidsfonds te ondersteunen.
Hoe dan ook..., de wethouder en ambtenaren staan in een prettige meewerkstand. Zo'n
houding verdient een pluim! Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar daarmee zijn we
er nog niet. Het financieel mogelijk maken van die mooie plannen is een volgende uitdaging.

äï&É

Ook hiervoor verwachten we van college en raad medewerking. Het geld is er en het fonds is bij uitstek
bedoeld voor zaken die wij vanuit Ter Heijde hebben voorgesteld. De Heij verdient het!! Toch??

-
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Kennis maken met Henk de Bruin
We zijn verheugd dat Henk de Bruin, woonachtig aan de Karel Doormanweg op ons
verzoek heeft besloten om lid te worden van de werkgroep van HinT. Henk, van origine
een Hagenees, is bij een groot aantal Heijers al bekend. Zo werd hij lid van de
Dorpsvereniging en is samen met zijn partner ook lid van het Vismaatjes koor. Ze zijn,
zeg maar, geslaagd voor de inburgeringcursus en vinden het helemaal goud om in de
Heij te wonen. Henk wil graag wat voor het dorp betekenen. En dat stellen we zeer op
prijs. We wensen hem veel succes. En Henk nog één advies: 'wel Heijds gaan praten'!

KERSTCONCERTEN
Op verzoek willen wij een drietal
traditionele Kerstconcerten van de
Westlandse Koorvereniging Musica
onder uw aandacht brengen.
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Westlandse Koorvereniging
MUSICA
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Op dinsdag 17 dec. staan er twee GRATIS concerten gepland in de Machutus kerk in Monster te weten:
om 18:30 en 21:00 uur. Aan dit concert werkt o.a. zangeres Sanne Mallant mee. Zij is bekend van The
Voice. Vrijdag 29 nov. kunnen vanaf 14.00 uur kaarten worden afgehaald in gebouw OJOS in de
Choorstraat in Monster. Max. 2 kaarten per persoon!!
Op zaterdag 14 december a.s. geeft het Koor haar jaarlijkse Kerstconcert in de H. Bartholomeus Kerk in
Poeldijk. Aan dit concert werken mee Anitra Jellema (Sopraan) en Remko Harms (Tenor) en The Dutch
pipes and drums, Arthur Postma (vleugel), Christan Grotenbreg (synthesizer/saxofoon), Aarnoud de
Groen (orgel) Reinilde Buys (harp) en het jubilerende Blaaskwintet Hi-Five. Het koor is onlosmakelijk
verbonden met Tom Parker en dus mogen liederen uit "The Young Messiah" en "The Commandments"
niet ontbreken. Daarnaast komen heel wat Internationale Kerstliederen langs.
Het concert in Poeldijk begint om 20:00 uur en de kerk gaat om 19:15 uur open. De kaarten kosten
C 23,00 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, of via de website www.wkvmusica.nl. of
telefonisch WKV Musica 06 45459023. Wees er snel bij want de belangstelling is groot en op is op!
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In Poeldijk zijn ook op zaterdagavond parkeerzones van kracht. U kunt uw auto
daarom parkeren op het ABC-Westland ingang Nieuweweg, Poeldijk!! Er rijdt een
gratis pendelbus naar de Kerk en weer terug!
COLOFON
Dorpsinfo is een uitgave van de stichting HINT.
Frequentiehuis aan huis in Ter Heijde aan Zee,
digitale verspreiding maximaal 10 keer per jaar,
en verspreiding aan diverse organisaties.
Totale oplage 550 stuks
Eindredactie: A. Maat, van Speykstraat 6
Kopij en reacties: maat@kabelfoon.nl tel: 06-51098805
-
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