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Geachte heer, mevrouw,

Gaarne deze editie van Dorpsinfo doorzenden naar de individuele collegeleden

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

Aart Maat

Uitgave van HinT Ter Heijde aan Zee
April 2019
21 maart is de Lente begonnen en krijgen we de mooi weer kriebels, maar ook met het gezegde Maart
roert zijn staart moeten we rekening houden en een late Pasen maakt nog geen zomer. Is echt
Nederlands dat we het altijd over het weer hebben Het is hier ook niet te voorspellen. Elk jaar is het weer
anders. Als je in de Caraïben vlakbij de evenaar woont is het elke dag hetzelfde, voor 95 % is het daar
altijd mooi weer. De Paasdagen, dit jaar op 20 en 21 april, vallen best wel laat. Wil niet zeggen dat het dan
mooi weer is. Ik kan me nog wel Koninginnedagen herinneren, dat het de ene keer 26 graden was en de
andere keer rond het vriespunt met sneeuw. Om het zo maar eens te zeggen; je kan er geen pijl op
trekken .
27 april is het Koningsdag en wordt onze Willem Alexander 52 jaar oud. Wordt dan volop feest gevierd op
deze zaterdag. Ook de kindertjes hebben 2 weken vakantie van 20 april t/m 5 mei. Om jaloers op te
worden.
HinT heeft ook een klein feestje gevierd, op 21 maart werd bekend gemaakt dat de oude reddingboot van
Ter Heijde, de Pri ses Margriet terug ko t a
egge eest. Bi e u e ee paar aa de ko t hij
richti g o ze kust. Ge eldig to h dat zo stukje ges hiede is het dorp te deel alt.
Verder in deze info weer van alles wat. We houden ons echter als redactie
aanbevolen voor leuke anekdotes over ons dorp. Jullie weten de weg.
Tot slot veel leesplezier en heel fijne Paasdagen,
voor de één bezinning en voor de ander er lekker op uit.
Het meinummer komt uit in week 18 van 2019 en wordt bezorgd met een oplage van 330 stuks op
vrijdag 3 mei en digitaal verstuurd met een oplage van 200 stuks. Totale oplage is 550 stuks en er komen
er steeds meer bij. Interesse om het ook digitaal te ontvangen s.v.p. melden bij de redactie.
Kopij en nieuws kunnen ingeleverd worden t/m 19 april via maat@kabelfoon.nl of via de brievenbus aan
de van Speijkstraat 6.
Welke onderwerpen komen er aan de orde;
•
•
•
•
•
•
•

'In het zonnetje'
Bijdrage van de Politie
Afscheid dominee Mast
100 jaar koor Excelsior
Reddingboot Prinses Margriet
D66 op bezoek
Tal van andere wetenswaardigheden
Proost Willem alvast op je verjaardag
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•

Agenda april/mei
Zaterdag 6 april
Dinsdag 9 april

Concert Excelsior, zie stukje elders in deze dorpsinfo
Inloop uur bewoners HinT huis 10.00 – 11.00 uur
Vergadering bestuur HinT. Aanvang: 13.45 uur
Zaterdag 13 april
Bingo in het Vrondel. Aanvang: 19.45 uur
Opgave via antwoordapparaat 0174244664.
Vrijdag 19 april
Paaseieren zoeken voor de Jeugd. Start Vrondel
9.30 uur
20 en 21 april
Vrolijk Pasen allemaal.
Woensdag 24 april
Vergadering Werkgroep HinT. Aanvang: 19.00 uur
Zaterdag 27 april
Boekenmarkt Irene in de Kerk van 10.00 – 12.00 uur en Koningsdag
Zondag
5 mei
Afscheid dominee Hans Mast
Wilt u uw activiteiten kenbaar maken via deze agenda? Mail dan naar maat@kabelfoon.nl

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.
Deze keer iemand uit de werkgroep van HinT. Een trouw lid en straatambassadeur voor ons dorp. Toch
heb ik haar niet uit gekozen voor deze werkzaamheden. Zij, en dat is Sjaan Zeeman, is ook vrijwilligster
van Logeerhuis Strandgoed Ter Heijde. Een plek waar zorgvragers tijdelijk verblijven, terwijl hun
mantelzorgers even worden ontlast van hun zorgtaken. Met een team van zorgverleners en vrijwilligers,
staat Strandgoed garant voor een zo zorgeloos mogelijk verblijf. Samen met haar collega Mary Visser, ook
uit Ter Heijde maken ze er altijd iets feestelijks van. Graag plaats ik bij deze een oproep voor nieuwe
vrijwilligers voor Strandgoed . Een kopje koffie serveren kan je al gauw en een praatje met de mensen is
ook al een kleine moeite. Dus kom op dames en heren uit Ter Heijde, meldt u aan voor een ochtendje of
middagje in de week. Is toch een kleine moeite. Aanmelden via de website www.strandgoedterheijde.nl
of bellen naar 015-5155000. Nu het woord aan Sjaan, die haar levensloop in notendop op papier heeft
gezet, waarvoor dank.
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Sjaan Zeeman van Onselen. Geboren in de Herenstraat achter in
de poort bij de snackbar nu, waar toen nog wat oude huisjes stonden. Veel van die jaren weet ik niet
meer, wel dat ik daar 2 vriendinnetjes had Ineke en Coby en dat ik 4 jaar was toen we naar Ter Heijde
verhuisden dat was in 1953. De kleuterschool was nog in de Haven, in mijn herinnering een eng gebouw
en een liefdeloze juffrouw. Wel leerde ik daar een vriendinnetje kennen die net als ik ook op Ter Heijde
was komen wonen. Tonnie Oversloot heet ze en nog steeds zijn we dikke vriendinnen, delen lief en leed
met elkaar.
Ik kom uit een groot gezin , 5 zussen en 3 broers allemaal in één huis. De meisjes op één slaapkamer, de
jongste een kamertje apart, zij is in Ter Heijde geboren. De jongens, 2 in een stapelbed en 1 in een
ijzerledika t. Na de kleuters hool aar de ‘eho oths hool a
eester Cent van Antwerpen. Er was
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eens een landelijke breiwedstrijd georganiseerd en mijn zusje Ans en ik deden ook mee, we moesten een
sjaal breien. Met behulp van mijn moeder won ik de 1e prijs voor Zuid Holland mijn zus Ans werd 3e.
De school kreeg een filmprojector, heel veel kinderen hebben dankzij de gewonnen filmprojector mooie
films gezien op school. Ik zelf kreeg een spaarbankboekje met fl 50.- erop, voor die tijd best veel geld. De
prijs werd uitgereikt door Conny Stuart.
Nadat ik van school afkwam ging ik mijn moeder helpen in het gezin, veel geleerd. In 1966 leerde ik mijn
man Rien kennen, we zaten beiden op een jongens en meisjes vereniging hier in Ter Heijde. Op het
“okke al i de Brug i s-Gra e za de sloeg de la o er, ij held…… I iddels al eer 7 jaar
getrouwd. We kregen 2 kinderen een dochter Gabrielle en een zoon Jowi, allebei in Ter Heijde geboren.
Nu ook 2 kleindochters erbij Anouk en Nina.
Ik he jare op het Westerho k ge erkt, doe u al eer
, jaar vrijwilligerswerk bij de
Harleki o lu Wij o e i middels al heel wat jaren in Ter Heijde. Van mijn vierde jaar 1953 tot 1971,
toen 1.5 jaar in het Kerkpad in Monster, daarna terug naar de Karel Doormanweg. Altijd daar met heel
veel plezier gewoond, fijne buren, leuke buurt. Helaas kwam men op het idee onze huizen af te breken,
wat een verdriet gaf dat. Gelukkig wonen we nu ook mooi, ook fijne buren al mis ik mijn oude buurtjes
wel
hoor.
I iddels gepe sio eerd. Doe u ook rij illigers erk op het “tra dgoed al a af het egi . Toe dit
opgezet werd vo d ik dat zo
ooi i itiatief dat ik graag ilde dat het zou slage . Maar da
oet ik er
ook wat mee doen. Zo gezegd zo gedaan. Het is zo ontzettend leuk, je krijgt er zoveel liefde en
dankbaarheid voor terug dat ik het iedereen kan aanraden. Ik doe het samen met Mary Visser. Het klikte
vanaf het eerste moment, vullen elkaar aan. Kijk er iedere week weer naar uit. Ontbijt klaarmaken, Bakkie
zetten en eten koken. Wij verwennen de gasten zoveel we kunnen. De andere medewerkers doen ook
hun stinkende best en dat lukt ze goed. De sfeer is prima, gasten blij. Nu maar hopen dat ik meer mensen
over de streep heb getrokken om dit ook te gaan doen na het lezen van dit stukje.
Verder he ik og ho
s zat ha d erke ,
lezen, bezoekjes brengen aan de mensen,
oppassen. Rien natuurlijk, vakanties.
Ter Heijde is ij Durrreppie ik oo hier et
plezier. Enige minpunt vind ik de hoogbouw, kan
er niet aan wennen. Het hart is uit het dorp
gehaald, snap dat ik met mijn tijd mee moet,
maar het mooie zicht op ons dorp is weg.
Bij Hi t doe
e o s est i de erkgroep o Ter Heijde etjes te houde e er te zij oor elkaar.
Heel vaak stoten we onze neus tegen van alles en nog wat. Maar als het lukt draagt dat bij om Ter Heijde
in stand te houden. Heb zorg voor elkaar en geef zo mogelijk aandacht aan elkaar. Ik hoop nog lang in Ter
Heijde te oge lij e
o e . ‘ie zegt altijd : Ik krijg jou et og gee
k uppels uit Ter Heijde
Daar kon hij nog wel eens gelijk in hebben.
-------------------------Sjaan hartelijk dank voor het leuke inkijkje in jouw wereld, waar vrijwilligerswerk een groot iets is voor
jullie, want dat geldt ook voor je echtgenoot Rien, Die van alles gedaan heeft en nu nog doet, o.a. bij de
Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee.
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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 9 april. 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, indien u dat wenst, bij u langs.

Senioren & veiligheid
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 1e tip gaat over veilig handelen met financiën voor senioren.
•

•
•
•

•
•
•

•

Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, als u zelf niet meer in staat bent om te
pinnen of geld te halen. Misbruik begint vaak met kleine bijdragen, die extra gepind worden of geld
dat uit uw portemonnee wordt gestolen.
Zorg dat er niet te veel geld op uw betaalrekening staat. Boek het extra geld over naar uw
spaarrekening.
Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die ineens bevriend met u willen worden, uw
vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën gaan doen/misbruik maken van uw geld.
Ope ee aparte reke i g aar ij oor eeld € , per eek auto atis h op gestort ordt e
blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staat. De pinpas en de pincode kunnen dan gebruikt worden
door familie voor het doen van boodschappen.
Laat iemand van zijn eigen rekening geld voor u pinnen ( maar geen grote bedragen). U maakt
vervolgens het bedrag over op zijn of haar rekening.
Leg vast (in bijv. een Levenstestament ) wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet meer (goed)
kunt ( door ziekenhuisopname/ziekte/ouderdom). U kunt dit via een notaris regelen.
Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert. Uw geldzaken en
moet daar verantwoording voor afleggen.
Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen? Dan kunt u ook een professioneel
bewindvoerder/mentor inhuren die dat kan regelen.

Gemengde Zangvereniging Excelsior

jaar

Ons koor werd opgericht op 1 november 1918 en is sindsdien een begrip in Monster en Ter Heijde. In die
tijd hadden we een jeugd- en kinderkoor en er werden zelfs operettes uitgevoerd. Het verenigingsleven
speelde in die jaren een zeer belangrijke rol gezien de enthousiaste deelname aan zang en
muziekconcourse . Met als elo i g ee aa zie lijke hoe eelheid prijze oor E elsior . Na de 2e
wereldoorlog werd het voor alle verenigingen wat moeilijker. De mensen waren heel moeilijk voor hun
televisietoestel weg te halen, zodat het ledental behoorlijk terugliep. We verkeerden toen in een diep dal.
Ook de laatste jaren hebben we als gemengd koor een tekort aan mannen. Daar zouden we er graag een
aantal van bij willen hebben. Ook de interesse van de mensen is erg veranderd. Men zingt liever in een
pop- of smartlappen koor. Toch zijn wij als koor nog springlevend, zeer enthousiast en we hebben de 100
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jaar gehaald. Weliswaar voeren we niet meer van die grote werken uit, zoals de Kröningsmesse van W.A.
Mozart etc., maar we richten ons op een zeer gevarieerd repertoire van musical- en operettemuziek van
volksliedjes tot klassiek en ook het geestelijke lied ontbreekt niet. Daar treden we dan ook regelmatig
mee op in kerken of verpleeg- en verzorgingshuizen. Ons koor bestaat dus ruim 100 jaar, en dat laten wij
niet zomaar voorbij gaan. Ik ben er daarom trots op dat wij u ter gelegenheid van ons 100- jarig bestaan,
sa e
et het klari ete se le Cae kel o t ee s hittere d o ert ku e aa iede . Onze
begeleidster op de piano is Masako Awaji. De presentatie van de avond is in handen van Rob Veenman en
de algehele leiding is in handen van onze dirigent Toon van den Ende
Ons jubileumconcert is op 6 april a.s. in De Hoeksteen, Burg. Kampschoërstraat. Aanvang: 20.00 uur, zaal
open om 19.30. Omdat 5 april Dorpsinfo op uw mat valt is dat dus al morgenavond. Kaarte à € , ,
inclusief consumptie zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, het secretariaat tel. 246450 en worden
ook verkocht in De Hoeksteen. U bent van harte
welkom!

100 jaar zingen
De ge e gde za g ere igi g E elsior
erd
opgericht in 1918 in Ter Heijde aan Zee, onder
leiding van de heer Gijsberts. Tevens kwam er
een kinderkoor en een jeugdkoor. De repetities
werden gehouden in de zaal achter het café van
Bart Damen, tot de Duitsers het in bezit namen.
Later werd dit zaaltje afgebroken. Daarna werd in
Ter Heijde ca. 1900 Strandopgang Karel Doormanweg
alle zalen en gebouwen van Monster gerepeteerd
door alle koren, zoals bijvoorbeeld het zaaltje van Troost in de Hortensiastraat, de Wis en Ojos in de
Choorstraat, Odeon in de Havenstraat, het theater waar we vroeger veel uitvoeringen hebben gegeven en
nu al jaren eerst in het voormalige klooster en nu in de Noviteit.
In de loop van de tijd werden het kinderkoor en het jeugdkoor opgeheven. Excelsior kende hoogte- en
dieptepunten, maar heeft het overleefd. Het is een koor met zeer veel trouwe leden, soms wel een
mensenleven lang. In het verleden gingen alle koren van Excelsior op concours en werden vele prijzen
gewonnen met een uitgebreid repertoire van lichte muziek tot oratoria. Nu concoursen tot het verleden
behoren geeft het koor jaarlijks een goed bezocht kerstconcert in de kapel van de Noviteit. Nu gaan we
feest vieren met een vrolijk programma dat plaats zal vinden in de Hoeksteen op 6 april a.s. onder leiding
van onze dirigent Toon van den Ende.
Riet Boon, 75 jaar lid

Afscheid dominee Mast

(door Aart Maat)

Dominee Hans Mast gaat met emeritaat, of te wel met pensioen. Hij is dan 14 jaar in ons dorp dominee
geweest en heeft dan ook samen met zijn vrouw Atie een plekje gevonden in het Heijdse. Een half jaar
geleden kregen zij de kans om de pastorie te kopen en dat hebben ze met beide handen aangegrepen. Ze
hebben het hier bij ons naar de zin en dat is een goed teken. Hans kan zijn dagelijkse duik in de zee nu
gewoon blijven doen. Zal zeker vreemd voor hem zijn om zijn bijna dagelijkse tred naar de kerk voor een
dienst, vergadering, overlijden etc. niet meer te hoeven doen. Echter achter de geraniums gaan zitten,
hem kennende, zal hij zeker niet. Hij kan nog steeds als emeritus predikant een preek doen, zeg maar als
schnabbeltje voor zijn hobby van reizen naar bijvoorbeeld Israël, of met de caravan er op uit om cultuur te
snuiven in Rome of Keulen.
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Hans gaat zelf voor in zijn eigen afscheidsdienst. Bij deze
dienst zullen afvaardigingen uit De Lier, Ridderkerk en
Vlaardingen aanwezig zijn. Gemeenten waar hij ook
dominee is geweest. Ook zullen er studievrienden,
kinderen, broers, zussen en gemeenteleden acte de
presence geven en wie weet dat er bewoners van Ter
Heijde ook even langs komen om Hans uit te luiden. Dat
is toch wel een grote wens van hem zelf.
Adieu Hans, bedankt voor alles!
De afscheidsdienst op zondag 5 mei begint om 10.00 uur en na afloop is het handjes schudden en koffie
drinken. Bij dit stukje zocht ik een mooie foto van Hans en dat was niet zo moeilijk. De Kerstavonddienst is
er vaak een plaatje geschoten van hem met de Kerstman en werden de mensen uitgezwaaid en een
goede Kerst toegewenst. Net als met deze dienst wensen wij onze Hans een bomvolle kerk toe en wordt
hij net als op deze foto op gepaste wijze uitgezwaaid.

STAND VAN ZAKEN
In het januari nummer hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. vier projecten die wij
graag in Ter Heijde willen realiseren. Het betreft de bouw van extra appartementjes aan de
Pietersonstraat, het Pilotproject vervoer, de vergroening en aankleding van het dorp en een nieuwe
inrichting van het kerkplein. Hieronder een rapportage over de actuele stand van zaken en de acties die
worden ondernomen.
De bouw van extra appartementjes
Het college van B&W gaf eerder al te kennen een positieve grondhouding te hebben m.b.t. een
ontwikkeling op de locatie Pietersonstraat. Aan het college van B&W is vervolgens gevraagd om garant te
willen staan voor een lening zodat wij in staat zijn het huis te verwerven. Inmiddels is er op ambtelijk
niveau overleg gevoerd en aanvullende informatie verstrekt. Het wachten is nu op het besluit van het
college. Als we de woning kunnen verwerven dan zal deze bewoonbaar worden gemaakt en voor een
periode van maximaal drie jaar worden verhuurd. De verwachting is dat deze periode nodig zal zijn om de
plannen uit te werken, de financiering rond te krijgen en de vergunningsprocedure te doorlopen.
Reddingboot Prinses Margriet
Een delegatie van het bestuur van HinT is op bezoek geweest bij het bestuur van het Jan Lels Museum in
Hoek van Holland om te praten over de overname van de
reddingboot Prinses Margriet. Van Frans Daniëls, oud
schipper van de KNRM, hadden we een tip gekregen dat het
museum gesloten gaat worden en dat de reddingboot naar
de sloop zou gaan.
We werden daar in dat museum hartelijk ontvangen. De
voorzitter meldde ons dat vanwege gebrek aan vrijwilligers
het museum wordt opgeheven en dat beide reddingboten,
Jan Lels en Prinses Margriet, die op het dak van de bunker
staan, weggehaald moeten worden en was wat blij dat wij van de Heij de Heijdse reddingboot weer terug
wilden halen naar de plaats waar de boot haar reddingsacties is begonnen in 1950.
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Deze boot heeft dienst gedaan tot 1982 en is toen verhuisd naar Huizen, waar zij tot 2001 als
pleziervaartuig gevaren heeft. Daarna is zij uit de vaart genomen en kreeg de Margriet een plaatsje op de
bunker in Hoek van Holland en heeft daar 18 jaar opgestaan als blikvanger van het museum.
Op deze memorabele dag d.d. 21 maart 2019 is er besloten dat de voormalige Heijdse reddingboot weer
terug zal komen naar Ter Heijde. HinT zal, onder meer door het werven van sponsors, zorgdragen voor de
vervoerskosten. Binnen nu en een paar maanden komt De Margriet richting Heijdse kust.
Opzet is dat hij voorlopig ergens een plaatsje krijgt in Ter Heijde, waar zij door vrijwilligers opgekalefaterd
gaat worden. Daarna zal ze hopelijk een plekje krijgen op het grasveldje bij de kanonnen en op de hoek
van de Strandweg en Trompstraat. De aanvraag is eerder al neergelegd bij wethouder Snijders. Maar
helaas horen we maar niets. Dus gaan we maar weer aan de bel trekken.
U kunt begrijpen, dat er menig Heijer een traantje zal laten als dit schip weer terug is in ons dorp. Op het
netvlies staat bij menigeen gegrift de spectaculaire redding van de bemanning van de Pi g A , die i
de vroege morgen van 24 november 1965 door een verwoestende storm op het strand werd gezet.
Het Pilotproject vervoer
In januari hebben we u gemeld dat we een nieuw projectplan naar de gemeente hebben gestuurd met
het verzoek om een innovatie subsidie. Een innovatief aspect van het nieuwe plan is dat we deze wegtrein
energie neutraal willen laten rijden.
Wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. De eerder gehouden enquête maakt
duidelijk dat veel inwoners van Ter Heijde, vooral bij slecht weer, de eigen auto (moeten) gebruiken om
naar Monster te gaan of meerijden met familie of anderszins. Volgens de enquête gemiddeld zo n 800
keer per week. Bij elkaar levert dat een behoorlijke belasting voor het milieu op. Met elkaar staan we
voor de uitdaging om een duurzame, leefbare samenleving te bevorderen. Bij het realiseren van het
vervoersproject wordt mede ingezet op energietransitie. De elektrisch aangedreven treincombinatie krijgt
de energie via zonnepanelen die worden geplaatst op het dak van de garage. Tevens wordt onderzocht of
een deel van de energie kan worden verkregen via flexibele zonnepanelen die op de wegtreincombinatie
worden aangebracht. We willen er dus ook naar streven dat men de auto, zeker voor de korte rit naar en
van het centrum van Monster, steeds meer laat staan en gebruik gaat maken van de elektrisch
aangedreven wegtreincombinatie hetgeen wij bij voorkeur gratis willen aanbieden. Een belangrijk
bijkomend feit is dat daardoor ook de parkeerdruk in het centrum van Monster zal afnemen
De vergroening van Ter Heijde
Wat betreft de vergroening van Ter Heijde hebben we mogen vernemen dat in het voorjaar het één en
ander op stapel staat. Of dat daadwerkelijk tegemoet komt aan onze wensen die door de wethouder
tijdens zijn rondgang zijn geïnventariseerd is nog maar de vraag.
Herinrichting van het kerkplein
Zoals eerder werd aangegeven in een vorige editie van Dorpsinfo, is de herinrichting van het kerkplein
met een dorpspomp als belangrijke wens naar voren gebracht. We noemden dit het Centrumplan van
Ter Heijde ! We hebben desgevraagd onze uitgewerkte plannen in woord en beeld aan dhr. Snijders
toegezonden. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk kwam er een korte reactie. Kort gezegd we
moeten ons maar geen illusies maken want er is geen geld.
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