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Een nieuw welkomstbord...
Het doet een beetje denken aan de bruingekleurde toeristische borden langs de Franse snelweg, het nieuwe bord vlak voor de entree van ons dorp. 
Wijk aan Zee maakt hiermee deel uit van het regionale samenwerkingsproject ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ (ABHZ). Dit project heeft als doel 
internationale toeristen die Amsterdam bezoeken, te verspreiden over de regio en hun bestedingen in de regio te verhogen. Hiervoor zijn standaard 
beeldmerken ontwikkeld om op welkomstborden in de deelnemende gemeenten te plaatsen. De toerist kan zo in één oogopslag zien wat er op toeristisch 
gebied te doen is in de betreffende gemeente. Strand en zee dus, in Wijk aan Zee. En natuurlijk ook veel ‘live’ muziek, festivals, lekkere restaurants, 
cafés, midgetgolf, kofferbakmarkten... maar dat zien we niet terug op het bord.  Foto: Stephanie Dumoulin

Heeft u dat ook, dat de tijd soms zo razend-
snel gaat? Ik heb soms het gevoel dat het net 
voorjaar is en de zomervakantie staat alweer 
voor de deur. Niet dat ik dat erg vind, want de 
zomer brengt weer een hoop mooie dingen met 
zich mee, te beginnen met de Smaakmarkt. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst mogen 
genieten van deze mengeling van eten en cul-
tuur.  Het is  bovendien fijn als je elkaar eens 
tegen kunt komen, in een ongedwongen sfeer 
met een hapje en drankje. En ik geef het eerlijk 

toe: als ik een keer niet hoeft te koken dan vind 
ik dat al vakantie. maar als ik dan ook nog eens 
in zo’n leuke omgeving en in zulk goed gezel-
schap mag eten dan denk ik: hoog tijd voor 
een herfst- winter- en voorjaarssmaakmarkt! 
Ik zie de vuurkorven al staan. Tot ziens, op de 
Smaakmarkt!
            ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl
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Smaakmarkt in Wijk aan Zee, wegens groot succes herhaald!
Na het grote succes vorig jaar kon het niet anders: de Smaakmarkt in Wijk aan Zee is er ook dit 
jaar weer. Acht vrijdagavonden in juli en augustus is het Julianaplein weer goedgevuld met tal van 
smakelijke eettentjes en leuke attracties voor de kinderen. Tijdens de avonden treden er bovendien 
elke week andere muzikanten op.

De Wijk aan Zeese horeca is ruim vertegen-
woordigd met o.a. Sonnevanck, Het Zomerhuis, 
Tarantella, Klein Zwitserland, Café De Zon, Bob 
Vos met zijn viskraam, Duinpark Paasdal etc. 
met hapjes en maaltijden uit verschillende lan-
den zoals Portugal, Indonesië, Suriname, India, 
japan, italië, spanje. met onder andere tapas, 
pannenkoeken, sushi, hamburgers, pasteitjes en 
culinaire gerechtjes. Ook de dorpen waar Wijk 
aan Zee een band mee heeft vanuit Cultural 
Village of Europe zullen hun waren te koop 
aanbieden.  Een kans om allerlei nieuwe smaken 
te ontdekken.
Ook aan de kinderen is gedacht met een spring-
kussen en leuke andere activiteiten. Diverse 
vaak plaatselijke muzikanten zorgen met hun 
muziek voor een gezellige sfeer. met de verschil-
lende muziekstijlen krijgen alle leeftijdsgroepen 
aandacht.

Wijn in de kan
Nieuw dit jaar is het gebruik van aardenwerk 
wijnkannen. Deze zijn speciaal voor de Smaak-
markt gemaakt met een eigen logo. met statiegeld 
kan een kan gehaald worden en bij de kramen 
kan deze gevuld worden. Na gebruik kan de kan 
weer ingeleverd worden en wordt het statiegeld 

terugbetaald. De bedoeling hiervan is het gebruik 
van glas op de markt helemaal uit te bannen. Dus 
zelf flessen drank meenemen is uit veiligheids-
overwegingen niet toegestaan. De kannen mogen 
natuurlijk ook gehouden worden voor gebruik 
thuis of als souvenir.

Presentatie culturele dorpen
Ook dorpen van Cultural Village laten van zich 
horen. op 15 augustus zal er op de markt een 
presentatie zijn uit het Italiaanse culturele dorp 
pergine valderno. op 22 augustus zal het tsje-
chische Bystré zich presenteren. 
Het belooft dus weer een goede plek te worden 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Op de Smaakmarkt komen 
allerlei producten en initiatieven bij elkaar. Een 
zomermarkt vol met etenswaren om mee te 
nemen of om direct op te eten.
Volg het programma voor het laatste nieuws op 
facebook: www.facebook.com/Smaakmarkt.

De Smaakmarkt
4 – 11 – 18 – 25 juli
1 – 8 – 15 – 22 augustus
Julianaplein in Wijk aan Zee
van 17.00 uur tot 21.30 uur.

Muziekoptredens op de Smaakmarkt:
4 juli: Quattro Diversi
11 juli: whiskeymo’s
18 juli: sixty pound
25 juli: kamsma’s en de groot
1 augustus: Free as we are
8 augustus: Bangers & mash
15 augustus: marten Fisher en zijn Band
22 augustus: paolo passionato



laat al uw plannen varen

volg ons op facebookhotel-sonnevanck.nl

Muzikanten uit Wijk aan Zee

Uit wraak omdat hij was afgewezen bij de toneelschool en het conservatorium richtte Paul 
Verhorst een band op. Zestien leden had de band ‘Paolo Passionato and the Pennies from 
Heaven’, vele platen hebben zij opgenomen en zelfs de hitlijsten gehaald en is de groep 
regelmatig op televisie geweest. 

“Ik ben geboren in Amsterdam, op mijn zeven-
tiende had ik de middelbare school afgerond en 
ben een jaar op reis gegaan door Azië. Toen ik 
terug kwam ben ik weer gaan studeren, medi-
cijnen, maar toen wij na anderhalf jaar aan het 
onderdeel lijken opensnijden kwamen, ben ik 
ermee opgehouden. Na die tijd ben ik de kunst 
ingegaan, verhalen schrijven, liedteksten gemaakt 
en veel muziek gemaakt. Om een boterham te 
verdienen heb ik de gekste baantjes gehad. Ik 
woonde toen in de Rozenstraat in de Jordaan in 
een kraakpand met ongeveer twintig vrienden. 
Om kraken te voorkomen had de gemeente de 
vloer uit de woningen gehaald en daarmee de 
ramen dichtgetimmerd. Wij haalden de planken 
van de gevel en maakten er weer een vloer van. 
Toen het pand tien jaar later gesloopt moest 
worden kreeg ik van de gemeente een woning 
toegewezen.” 

Ontdekt in de Engelenbak
“Ik heb nauwelijks les gehad maar ik hield me in 
die tijd veel bezig met muziek, gitaar, piano en 
tenorsax. mijn eerste bandje was de ‘misfits’, dat 
was in de punk- en new wavetijd. in de ‘enge-
lenbak’ in Amsterdam had je eind jaren zeventig 
de ‘open Bak’ en toen ik daar een keer speelde 
met jos Custers, die later ‘Circus Custers’ zou 
oprichten, werden wij ontdekt. Ik kreeg het aan-
bod om een hele week mijn eigen programma te 
maken. Daardoor kreeg ik goed de smaak te pak-
ken en dat was het begin van ‘paolo passionato 
and the Pennies from Heaven’ op. Daar hebben 
wij veel succes mee gehad. In die tijd speelden wij 

bijna iedere dag, in Nederland, Duitsland, België 
en Zwitserland en elke week een keer in onze 
stamkroeg maloe melo. ik heb ook een nummer 
geschreven voor maloe melo, dat heette ook zo 
en het refrein was: ‘Heejoo maloe melo’. maar als 
wij ergens anders speelden had het nummer net 
zo makkelijk een andere titel. Op een dag speel-
den wij op de zomerfeesten van Hengevelde dus 
het refrein werd: ‘Heeejo, Hengevelde, heejoo…’ , 
zing allemaal mee en dat deed iedereen dan ook.”
 
Platencontract
“wij speelden onder andere op het ‘Festival of 
Fools’ in het vondelpark, op de ‘Boulevard of 
Broken  Dreams’, op televisie in de lachende 
scheerkwast, bij paul de leeuw, sonja Barend, 
nederland muziekland. wij hadden zelfs een 
platencontract. Dat was in 1980. De beste samen-
stelling was tussen 1980 en 1984, daarna heeft 
een aantal de band verlaten. De band bestaat nog 
steeds maar is een stuk kleiner geworden, wij 
hebben nu tien leden, vier vrouwen, twee zange-
ressen één op de piano en één op de trombone en 
zes mannen en treden nu nog vier, vijf keer per 
jaar op.”
“in 1986 heb ik mijn studie weer opgepakt en 
afgemaakt en in 2001 leerde ik mijn vrouw Bryn-
hild kennen, we waren stapelverliefd, allebei. Wij 
trouwden en zijn op huwelijksreis gegaan naar 
Brazilië. En toen wij terug waren bleek onze eer-
ste dochter lente op komst. om haar een mooie 
jeugd te geven zijn we in 2002 naar wijk aan zee 
verhuisd, waar in 2006 onze tweede dochter jas-
mijn werd geboren. Een prettige bijkomstigheid 

Paul Verhorst
Beter bekend als Paolo Passionato

van wonen in Wijk aan Zee is dat er veel muziek 
in het dorp wordt gemaakt. Ik kwam hier wonen 
en kon gelijk meedoen bij Wazco.” 
wie ‘paolo passionato and the pennies from 
Heaven’ een keer wil beleven kan dat op www.

paolopassionato.nl. En binnenkort live, op de 
laatste avond van de smaakmarkt vrijdag 22 
augustus, dan spelen zij op het Julianaplein.

~Tekst: Georges van Lujik Foto: Stephanie Dumoulin ~

Al negen jaar komen zij elke dinsdag bij elkaar 
in café ‘de Zon’, de leden van de seniorenkring 
Wijk aan Zee. Alle vijftien wonen zij in Wijk 
aan Zee, de gespreksleider is de Heemskerkse 
Lia de Ridder. De leeftijd van de leden ligt op dit 
moment tussen 68 en 88 jaar. 

De seniorenkring is een discussie- en praatgroep 
waar allerlei maatschappelijke, emotionele en 
vele andere thema’s worden besproken. Het initi-
atief hiertoe is genomen door Cultural Village of 
Europe en heeft ook in andere Europese dorpen 
navolging gehad en elk jaar is een uitwisseling 
met de senioren uit het Duitse Stroebeck.
“Het vertellen van je levensverhaal is meer dan 
alleen terugkijken. Het bevordert dat je meer 
bewust in het hier en nu leeft. Het geeft rust, 
overzicht en gevoel van vitaliteit. met elkaar 
spreken over het leven is inspirerend. Door je 
levensverhaal en levenservaring te delen met 

anderen krijgt het een extra dimensie. ervarin-
gen van anderen zetten je aan het denken en het 
opent nieuwe inzichten over je eigen leven. De 
kracht van de seniorenkring ligt in het vertrou-
wen wat we elkaar schenken en de ruimte die 
wel elkaar geven. Het luisteren naar elkaar is het 
belangrijkste. We hebben allemaal een verschil-
lende achtergrond en ervaring, dat maakt de 
gesprekken interessant. De mooiste verhalen zijn 
verhalen van gewone, echte mensen”, aldus Jan 
de Wildt.
Bep Reimes zegt: “Voor mij is de allereerste 
waarde van de seniorenkring dat ik wat meer 
wijk aan zeeёrs wil leren kennen. maar ook het 
uitwisselen van gedachten en ideeën en hoe lan-
ger ik erbij ben hoe waardevoller het voor mij is”. 
“De dinsdagmiddag met de seniorenkring is 
voor mij de middag die ik niet graag wil mis-
sen. Er moet wel een gegronde reden zijn dat ik 
moet verzuimen. Het naar elkaar luisteren en de 

saamhorigheid doet mij goed. Dat is voor mij het 
bijeenkomen op de dinsdag”, vertelt Bets Durge.    
“Het prettige van de bijeenkomsten vind ik, dat 
als iemand aan het woord is, iedereen luistert en 
er pas vragen worden gesteld als de spreker klaar 
is. Het is vanzelfsprekend dat niet altijd iedereen 
het met elkaar eens is, waardoor een levendige 
discussie ontstaat”, vindt georges van luijk.             
Douwe Buwalda zegt: “De ontmoeting alleen al 
met onze groep en met de Stroebeckers is voor 
mij al belangrijk genoeg om eraan mee te doen.” 
Tinie Klaver: “Negen jaar woon ik in Wijk aan 
Zee en na een jaar kwam ik in contact met de 
Seniorenkring. Iedere dinsdag twee uurtjes om 
elkaar verhalen te vertellen was voor mij een 
goede integratie om de mensen en hun gewoon-
tes te leren kennen. Na acht jaar gaat het mij nog 
steeds niet vervelen.”

~Tekst: Georges van Lujik Foto: Stephanie Dumoulin ~

niet achter de geraniums, maar in ‘de Zon’

De plannen liggen er al een tijdje maar het 
ziet er nu toch naar uit dat peuterspeelzaal ’t 
Moriaantje definitief gaat verhuizen naar het 
gebouw van basisschool de Vrijheit.

Stichting Welzijn Beverwijk verwacht dat de 
gemeenteraad op 3 juli 2014 haar goedkeuring 
zal verlenen aan het verhuisplan. 
Inmiddels is gestart met het voorbereiden 
van de peuters op de verhuizing. Alle peuters 
hebben een groot vel gekregen met daarop een 
afbeelding van een grote vrachtwagen. 
Op dit vel mogen de peuters plaatjes plakken 
van speelgoed dat allemaal mee gaat verhuizen. 
Verder lezen we verschillende prentenboekjes 
over verhuizen en praten we erover in de kring. 
De peuters vinden het reuze spannend maar 
hebben er ontzettend veel zin in. De laatste 
dagen vóór de zomervakantie wordt alles 
ingepakt en in de laatste week van de zomerva-
kantie vindt de verhuizing naar en inrichting 
van ons nieuwe onderkomen in basisschool de 
Vrijheit plaats. 

Nieuwe naam: ‘t Zeepaardje
met deze verandering van ruimte veranderen 
we ook gelijk van naam. Basisschool de Vrijheit 
is vernoemd naar het gelijknamige scheeps-
wrak, wat vlakbij voor de kust ligt. 
uit de historie blijkt dat het schip ‘de vrijheit’ 
al in 1856 is gebouwd, met de naam ‘sea Horse’. 
in 1901 werd het schip omgedoopt tot ‘de 
Vrijheit’. Het lijkt ons daarom zeer toepasselijk 
om ’t moriaantje, dat overigens jarenlang met 
veel plezier in de moriaan heeft gezeten, om te 
dopen tot ‘’t zeepaardje’.

Margriet van der Lubbe, pedagogisch medewerker

‘t Moriaantje verhuist
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Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
van diverse verse producten tot postnl 
en stomerij.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 9.00 -13.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
verlengde voorstraat 56

E: sparpoliste@despar.info
t: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Ieder jaar was Carmen in de zomermaanden 
hard aan het werk op het strand bij Aloha, in de 
wintermaanden was ze in Indonesië te vinden op 
haar surfboard. “Ik was al zo lang op zoek naar 
voor mij de perfecte surfbikini, maar het bleek 
een oneindige zoektocht. Of het topje zat goed, 
of het broekje, nooit zaten ze allebei perfect. En 
toen dacht ik, ik ga het gewoon zelf ontwerpen.” 

Carmen was altijd al veel achter de naaimachine 
te vinden, vooral kleding voor haarzelf en voor 
alles wat je je maar kunt bedenken naaide ze een 
tasje of een zakje. “Vaak zeiden mensen tegen me 
dat ik van die leuke zakjes had en dat ik daar wat 
mee moest gaan doen. Zo ontstond het idee om 
iets met bikini’s en accessoires te gaan doen”, ver-
telt Carmen. Het kon niet beter dan haar eigen 

CURMS is een soort puzzelstuk van afgelopen jaren. Carmen van der Klooster startte vorig jaar 
haar eigen bikinilijn en accessoireslijn. Niet zo maar bikini’s en tasjes, maar bikini’s die goed blijven 
zitten tijdens het surfen en alle andere actieve bezigheden rondom het water en tasjes niet alleen met 
een mooi printje maar vooral ook met een verhaal.

lijn te starten in het land waar ze wintermaanden 
zo graag doorbrengt: in Indonesië. Daar kwam 
alles samen: de mooie stof, het surfen en de naai-
ateliers, allemaal kleine familiebedrijfjes. 
Toen Carmen zes was mocht ze van haar ouders 
haar eerste ikat uitzoeken in een traditioneel 
weversdorpje in Indonesië. Een ikat (betekent 
letterlijk tie dye) is een handgeweven doek die 
gemaakt worden in Indonesië. Als klein meisje 
was ze opslag verliefd op de kleuren, patronen en 
de passie van de weefsters. voor Curms werkt 
Carmen met ikats afkomstig van de eilanden 
savu en Flores. alles wordt met de hand gedaan: 
van katoenplant tot weven, draadje voor draadje 
worden gekleurd in een badje van bijvoorbeeld 
kurkuma. Een enorm karwei want de traditio-
nele patronen die ieder dorp heeft ontstaan door 
in ieder draadje knoopjes te maken, dan wordt 
het draadje gekleurd en gedroogd, dan gaan de 
knoopjes er weer uit en worden er weer nieuwe 
knoopjes gemaakt voor andere kleuren. Een ikat 
maken duurt een half jaar tot anderhalf jaar. 
“Ik wist zeker dat ik iets met traditionele ikats 
wilde doen en had drie eisen voor mijn perfecte 
bikini: de print moest die van een ikat zijn, de 
bikini moet goed blijven zitten bij het surfen en 
hij moet ook binnenstebuiten te dragen zijn. Ik 
wilde niet alleen een mooi product, het verhaal er 
achter is zeker zo belangrijk voor mij.” Zo begon 
de zoektocht naar naaiateliers die het aandurf-
den. Niemand kon een bikini zo maken dat je 
hem ook volledig binnenstebuiten kon dragen. 

Tot Carmen uiteindelijk bij een klein familie-
bedrijfje kwam dat al 25 jaar badmode maakt. 
“Zij zagen iets in mijn plan en waren bereid iets 
nieuws te proberen.” Alleen al voor de Happy-
kini’s, zoals de bikini’s heten, zijn er veel verschil-
lende productieplekken. Alle samples maakte ze 
zelf, maar voor alle ontwerpen schakelde Carmen 
specialisten in want kwaliteit is ook heel belang-
rijk voor haar. Tijd om te surfen was er niet meer.  
“Inmiddels spreekt ik redelijk goed Indonesisch, 
wat eerst nog bleef bij ‘hoe is het weer’ en ‘hoe 
zijn de golven’ moest ik nu wel echt de taal leren 
omdat communicatie met de kleine bedrijfjes 
anders echt te lastig was.” 
De accessoires zijn allemaal uniek en gemaakt 
van authentieke ikats. “Alle ikats die verwerkt 
zijn, zijn originele doeken van twintig tot vijftig 
jaar oud. Ze zijn gebruikt en gedragen door de 
lokale inwoners van de dorpjes en dat maakt dat 
de accessoires zo bijzonder zijn.” Er zijn tassen, 
portemonnees, etuis, maar ook boardsocks en 
sarongtowels, aan de ene kant sarong en aan de 
andere kant badstof. 

nieuwsgierig? De Happykini, Feel goodies, 
boardsocks en sarongtowels zijn te vinden op 
www.curms.com maar bje kunt ook op afspraak 
langsgaan bij Carmen in haar showroom in Wijk 
aan zee. alle Feel goodies zijn uniek en hier kan 
je ze stuk voor stuk bewonderen. 

~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

cUrMS Happykini & Feel goodies van carmen van der Klooster

nieuw in Wijk aan Zee: de iJsschepperiJ
Hoera, in Wijk aan Zee is nu een heuse ijscokar te vinden! Op de hoek van de Verlengde Voorstraat 
en de Relweg staat in de weekenden sinds enkele weken de IJsschepperIJ. Ruud Schagen verkoopt 
daar natuurlijk ijs zonder toevoegingen, van IJspaleis Driehuis. 
Ruud woont in de zomer met zijn gezin op het 
strand en miste echt een goede ijstent in Wijk 
aan Zee. “Ik vind het heel leuk om te verkopen. 
sommige mannen van bijna 50 kopen een motor, 
ik een ijscokar”, zegt hij lachend. In het dagelijks 
leven heeft hij een andere baan, maar daarin 
miste hij het contact met mensen. “IJs is een heel 
leuk product om te verkopen, mensen worden 
altijd blij van een ijsje” Hij staat er overigens niet 
altijd zelf, maar wel vaak. “In Wijk aan Zee is de 
smaak Oma’s cake verreweg de favoriet”. En deze 
is - getest door de redactie - inderdaad heel erg 
lekker. 
“Hé, het aardbeienijs is niet rood” zegt een jon-
getje verbaasd, “Dat klopt, maar het smaakt wel 
naar aardbeien. Ik vind het belangrijk om een 

goed en natuurlijk product te verkopen en ook 
dat mijn kar niet verontreinigend is. Daarom zie 
je het ijs ook niet, zo is het beter koel te hou-
den”, legt Ruud uit. De volledig elektrische kar is 
gemakkelijk verrijdbaar en speciaal ontworpen 
voor de IJschepperIJ. “Dat is handig want ik 
sta bijvoorbeeld ook bij Diner aan Zee en op 
feestjes”.  

De ijscokar van de IJsschepperIJ staat ieder 
weekend in Wijk aan Zee en in de schoolvakan-
tie, afhankelijk van het weer, soms ook door de 
weeks. En vier keer op de smaakmarkt (welke 
data is nog niet bekend).  
ijsschepperij@semaservice.nl

~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

De geschiedenis van de Dorpskerk, muziek van 
het maarschalkerweerdorgel en de beklimming 
van de toren stonden 6 juli op het programma 
van het Rondje Wijk aan Zee. De Dorpskerk gaat 
in juli echter een aantal weken dicht vanwege 
ingrijpende renovatiewerkzaamheden. De bui-
tenkant van de kerk wordt daarna onder handen 
genomen. De rondwandeling van circa 2 ½ uur 
zal daarom deze keer vanuit de rel, relweg 4, 
plaatsvinden. De wandeling voert over hoge 

duinen en door dalletjes, ook de Radarbunker zal 
bezocht worden. Ton Benner kan u naast histori-
sche wetenswaardigheden, veel vertellen over de 
speciale vegetatie van het Zeedorpenlandschap. 
zondag 6 juli, 13.30 uur rel open met koffie/ 
thee, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
radarbunker geopend van 13.00 – 16.00 uur.
Voor informatie: www.rondjewijkaanzee.nl, waar 
ook de mobiele wandelapp te vinden is: app.
rondjewijkaanzee.nl  

rondje Wijk aan Zee in juli vanuit de rel

Hans van den Berg (Tata Steel): “De hoge op-
komst en de vele vragen betekenen voor mij dat 
de informatieavond in een duidelijke behoefte 
voorzag. Het signaal was helder: de inwoners van 
Wijk aan Zee willen de overlast veroorzaakt door 
kleverig stof opgelost zien. Daar werken we hard 
aan. Ik hoop daar in de tweede helft van dit jaar 
positief nieuws over te kunnen melden. We wil-
len als bedrijf een goede buur zijn en daar hoort 
bij dat we er alles aan doen om overlast te ver-
minderen.Ik vond de sfeer constructief kritisch. 
En zo hoort dat ook onder buren. Naar aanlei-
ding van een aantal opmerkingen van aanwezi-
gen gaan we onder andere nog eens goed kijken 
naar de procedures rond het schoonmaken van 
auto’s en huizen. Als je overlast veroorzaakt, moet 
dat snel en effectief worden verholpen.”
De Dorpsraad noemt de bijeenkomst een mijl-
paal in de dialoog tussen het dorp graag en Tata. 
Sauw Buwalda: “Het gaf een heel goed gevoel. 
De opkomst was groot te noemen voor het dorp. 
Tata komt naar dorp in plaats van andersom.
Er is onderzoek gedaan naar de oorzaken van de 
klachten en er komt nog meer onderzoek. Ook 
worden er worden geld en middelen ingezet om 
de problemen op te lossen. De communicatie 

rondom overlast wordt verbeterd en is door de 
infoavond ook al verbeterd. De afhandeling van 
eventuele schade moet nog geregeld in nader 
overleg. Al met al een prima avond. De vragen 
uit de zaal waren scherp, maar het werd niet 
schreeuwerig. Voor herhaling vatbaar.”
Hans van den Berg: “We hebben een e-mail-
service voor omwonenden gelanceerd over ons 
bedrijf en het milieu. In de eerste week hebben 
we zo’n 80 aanmeldingen ontvangen. Dat is een 
mooi begin. Ik hoop dat nog meer mensen zich 
gaan aanmelden. Sommige aanwezigen stelden 
ook dat ze klaagmoe zijn. Ik wil iedereen die 
met overlast wordt geconfronteerd vragen om 
dat toch bij ons te blijven melden. Want door te-
rugkoppeling uit onze omgeving zijn we beter in 
staat om problemen te identificeren en op te los-
sen. Wij zijn nu te gast geweest in Wijk aan Zee. 
later dit jaar zullen we onze buren uitnodigen 
om een keer bij ons langs te komen. Want inzicht 
krijgen in onze bedrijfsprocessen en milieumaat-
regelen en regelmatig met elkaar in gesprek gaan, 
draagt ertoe bij dat we goede buren blijven.”

Aanmelden voor de emailservice kan via: www.
tatasteel.nl/contact/inschrijven-nieuwsbrief.html

tata en dorpsraad kijken tevreden terug naar bijeenkomst
De Dorpsraad en Tata kijken tevreden terug naar de eerste informatie avond op 5 juni in de Mori-
aan. De opkomst was goed, het publiek was ‘constructief kritisch’. De problemen zijn niet opgelost, 
maar er is een goede stap gezet.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: irene gerlofsma  06-10537950
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van luijk, 
sonja waschkowitz, ginny Bartholomée
Administratie: Peter Duin
Advertenties: marian van den Hul  0251-375171
jutter@live.nl

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 Bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker Peter Duin en Kuno Hamers                      
Opmaak: marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
kening: 30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk 
aan zee. (met duidelijk naam en adres). opzegging 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 

www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Nadat in 1641 een Duinkerker 
piratenschip gestrand is op de kust van Wijck op 
Zee was de tienjarige Geurt er getuige van dat de 
piratenkapitein een kistje verstopte in het duin. 
Geurt moest tegen zijn zin de kost verdienen als 
visser. Elke reis wordt hij gepest, de laatste reis had 
het zelfs niet veel gescheeld of hij was door peste-
rijen overboord geslagen. 

toen geurt thuis kwam van de visserij vertelde 
hij zijn moeder van de pesterijen aan boord en 
zijn bijna permanente zeeziekte. Telkens als hij 
over dit onderwerp begon, werd mientje boos en 
iedere keer was haar argument dat geurts oudere 
broer daar geen last van had. maar deze keer 
vertelde hij van het voorval in de mast. mientje 
pakte geurt op en zette hem op haar schoot en 
begon zachtjes te huilen. ‘zo kan het niet langer’, 
dacht zij, ‘dit kan ik mijn kleintje niet langer aan-
doen’. “geurt, ga je nog wel eens bij de dominee 

langs voor lees en schrijfles?” “Ja, maar ik ben 
nog maar een paar keer geweest, zondag ga ik 
weer.” “Weet je, wij hebben nog iets in de kelder 
staan, als wij dat kistje met buitenlandse gouden 
munten nou eens verkopen, hebben wij mis-
schien wel geld genoeg om je te laten studeren. 
Ik ga morgen naar Beverwijk, ik ken daar Karel 
Koperslager en die weet vast wel iemand die de 
munten kan kopen.”
De volgende morgen liep mientje naar Beverwijk 
met één munt in haar hand. Toen Karel de munt 
zag en hoorde dat mientje er 123 had werd hij 
zo opgewonden dat hij er van begon te stotteren. 
“waar heb je ze verstopt?” “goed en ik vertel 
niet waar, maar kun je me helpen?” “Ja zeker, ik 
ken iemand in Amsterdam die ze wel kan ruilen 
voor dukaten, ik moet volgende week in Am-
sterdam zijn, dan ga ik bij hem langs.” mientje 
ging terug naar huis en vertelde geurt het goede 
nieuws. maar dezelfde middag nog stond karel 

bij mientje voor de deur. “karel, wat kom jij 
doen?” “mientje, ik dacht dat het beter was als jij 
mij de munten meteen meegaf, dan kan ik direct 
de munten verkopen. En we moeten ook nog af-
spreken hoe we de buit gaan verdelen.” “Verdelen, 
hoe bedoel je?” “Nou je denkt toch niet dat ik dit 
voor niets doe?” “En hoe denk je dan de buit te 
verdelen?” “Ieder de helft, had ik gedacht.” “Ik 
begrijp dat je het niet voor niets zal doen, maar 
ik vind de helft wel wat veel, als ik jou nou eens 
tien munten geef, lijkt me dat wel voldoende.” 
“geen denken aan, ik doe je nog een bod, hou 
jij er honderd.” “Dat klinkt al beter, dat is goed.” 
“Haal nu het kistje maar, dan ga ik snel op pad.” 
mientje loopt naar binnen, haalt het kistje uit 
de kelder en stapt het erf op, waar Karel al met 
gretige blik staat te wachten. mientje ziet de blik 
in zijn ogen en schrikt, ‘is dit wel verstandig, zal 
hij me niet bedotten’, denkt zij. “Karel, ik doe het 
niet, ik vertrouw je niet.” mientje draait zich om 
en wil weer naar binnen lopen. Karel grijpt haar 
bij de schouder en trekt haar achteruit, mientje 
valt en geeft een gil van schrik. Het kistje valt op 
de grond en springt open. Door de angstkreet 
komen overal mensen naar buiten gerend en zien 
wat er bij mientje aan de hand is. een vreemde 
kerel die op zijn knieen door de tuin kruipt en 
mientje erachteraan. Dan zien de mensen dat er 
overal gouden munten liggen en de hele buurt 
doet mee. Nog geen tien minuten later is er geen 
munt meer te zien en zit mientje alleen met een 
handje vol munten te huilen. Een paar munten 
liggen nog onzichtbaar tussen de aardappelplan-
ten. Het zou nog 300 jaar duren voor die werden 
gevonden.

      ~ Georges van Luijk ~

Geen Kunst, maar Echt…..
Grote collectie nieuwe cadeautjes!!

Open in juli 2014:
Woe , do, vr, za en ook zondag!!

10.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

 - Meubels op maat
 - Onderhoud voor uw huis
 - ruud 06 - 55705384

www.tas-toe.nl
voorstraat 56
1949 Bj
Wijk aan Zee

TASTOE ambachtelijk 
schepijs

 
Iedere zaterdag en zondag 

en bij mooi weer
kruispunt Relweg/ 

Verlengde Voorstraat
(bij het schaakbord)

ijsschepperij@semaservice.nl

vrijdag 4 juli 16.00 uur in de rel kun je auditie 
doen voor de selectiegroep bij D’nD Dance. 
voorwaarden: je bent tussen de 7 en 14+ jaar.

Ben je aangenomen dan dans je  minimaal twee 
uur. Je selectie uur en een recreatie uur. (dit hoeft 
niet bij D’nD Dance te zijn). Je zult allerlei dans-
stijlen leren en kracht en lenigheid.
Kom in makkelijk zittende kleding.

Donderdag 18.00-19.00uur selectie mini
woensdag 18 .15-19.15 uur selectie.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan via dnddance@hotmail.com

Ik mis de vlaggen van Henk in top in het weekend
Ik mis de vrolijke begroeting van Rob als ik ‘s mor-
gens naar mijn werk fiets
Ik mis Erik, die elke dag broden haalde bij de Spar na 
zijn werk op ‘Jut’
Ik mis ze op de kofferbakmarkt of de rommelmarkt
Ik mis ze bij de Spar voor ‘hun eigen boodschappen’
Ik mis ze bij muziekevenementen op het Julianaplein
Ik mis Henk die belt om zomaar even op de koffie te 
komen
Ik mis Erik die je ‘s avonds altijd zijn rondje zag 
lopen
Ik mis het busje van ze dat op dinsdagavond klokslag 
9 uur langsreed om samen met Aart huisgenoten van 
de ‘club op’ te halen (en wij dan altijd vergaten te 
zwaaien)
Ik mis ze
Ik mis ‘Het Anneko’ en zijn bewoners!

~ Mariël ~

ik mis

meditatie brengt rust in je hoofd, vermindert 
spanning in je lijf, maakt je helderder, verbetert 
je concentratievermogen, helpt je om te gaan 
met spanning en stress, geeft je meer energie en 
brengt balans en harmonie.
in zes lessen van 1½ uur leer je stapsgewijs hoe 
je meditatie ook praktisch kunt integreren in je 
dagelijks leven. De lessen zijn wekelijks, op het 
strand van wijk aan zee, op woensdag (9 juli t/m 
13 augustus). er zijn twee groepen: van 9:00 - 
10:30 en van 20:00 - 21:30. 
Bij heel slecht weer wijken we mogelijk uit naar 
binnen. (Voor wie op woensdag niet kan: er is in 
dezelfde weken ook een cursus op de  maandag-
avonden in Heemskerk! (binnen)
De cursus kost 85 euro. (wil je graag meedoen 
maar zijn de kosten een bezwaar, neem dan even 
contact op!)
Wil je meedoen, maar komt het je nu niet uit? 
laat het weten. er komen meer cursussen, ook 
op andere tijden.

Informatie en/of aanmelden bij: 
Paulien Pinksterboer 
06-53 675 676 
info@haptonomie-time-out.nl 

vanaf zondag 6 juli geeft kalinka van wees van de ajna tempel yoga op het strand van wijk aan zee. 
Heerlijk met je voeten in het zand en de wind door je haren. Niets is fijner dan op z’n kop naar de ho-
rizon te kijken. Dat wordt spelen met de elementen! Verzamelpunt is de strandopgang van Heliomare, 
ter hoogte van Hotel Zeeduin. Vandaaruit zoeken we een rustig plekje op het strand. De les duurt vijf 
kwartier en als afsluiter krijg je een lekker kopje thee met iets lekker. kosten: € 10,-. Datum/tijd: zon-
dagochtend 6 juli t/m zondag 31 augustus om 9:30 uur. meenemen: flesje water, grote handdoek
Aanmelden: Deze les gaat alleen niet door bij slecht weer. Wil je hiervan op de hoogte worden gehou-
den? Word dan lid van onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar ajnatempel@gmail.com. 

Yoga op het strand

Meditatie op het strand

16 juli start de fietstocht van wijk aan zee naar 
Ströbeck. We pakken de draad weer op van de 
doorgaande fietstocht van het ene culturele dorp 
naar het andere. Tijdens onze fietstocht doen 
we Amersfoort, Arnhem, Eibergen, Aulendorf, 
munster, rietberg, Detmold met zijn magische 
extersteinen (Duitse variant van de engelse 
stonehenge), stadt oldendorf en goslar aan, om 
op 25 juli in ströbeck.in de Harz aan te komen. 
Doede Zoete, Ron Ypma, Rob van der Klooster 
en Trudi Duin hebben er zin in. We fietsen de 
770 km in 10 dagen. als we op 25 juli in ströbeck 
aankomen treffen we de jongeren van het  cultu-
rele jeugdkamp. We hebben begrepen dat we zeer 
welkom zijn, dus het gaat weer een feest worden! 
Inmiddels hebben we per fiets , Kirchheim in 
oostenrijk, motovun in kroatië, pergine vadarno 
in italië bereikt. in het culturele weekend van 15 
juni in Wijk aan Zee hebben we afgevaardigden 
van mellionec (Frankrijk), paxos (griekenland) 
en Tommerup (Denemarken) gesproken en te 
horen gekregen dat de fietsclub ook daar welkom 
is. We mogen door!!!

~ Trudi Duin (een van de fietsers) ~

Op de fiets naar Ströbeck
Het is de gemeente na twee pogingen gelukt 
om onze berm om zeep te helpen. Begin jaren 
negentig heeft de gemeente het nieuwe fietspad 
aangelegd en heeft toen vele duizenden gul-
dens uitgegeven om zaden te kopen van allerlei 
duinplanten. met afspraak om de berm alleen 
aan het eind van het seizoen te maaien, zodat de 
uitgebloeide bloemen voor voortplanting konden 
zorgen. Dat is altijd goed gegaan maar twee jaar 
geleden en vorig jaar is de berm halverwege het 
seizoen gemaaid en kwamen de planten niet 
meer in bloei. De gemeente heeft toen gereageerd 
op mijn artikel en beweerde dat het zo’n vaart 
niet zou lopen. maar nu is het dan zover, de berm 
staat vol, maar niet met bloemen, het staat nu vol 
met heel veel zuring en gras, maar de mooiste 
berm van het land is niet meer. Ik denk dat ik 
binnenkort maar het duin in ga om te kijken 
waar de mooiste bloemen staan, dan zal ik in de 
herfst de zaaddozen plukken. Hoewel, dan ben ik 
strafbaar, want uit het duin mag je nog geen takje 
meenemen. Ik neem toch het risico maar, want ik 
mis de bermbloemen wel heel erg.

 ~ Georges van Luijk ~

‘t is gelukt...

auditie d’nd dance
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 4 juli
De Rel: Auditie selectiegroep D’nD Dance; aan-
vang 16.00 uur.
julianaplein: smaakmarkt met muziek van Quat-
tro Diversi; van 17.00 - 21.30 uur.
sonnevanck: live muziek: rubia morena & miss 
sunniva; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 5 juli
sunseaBar; eFFa Beach event; 12.00 - 19.00 uur.
sonnevanck: live muziek: stemmen en snaren; 
aanvang 21.00 uur.
Zondag 6 juli
Dorpskerk: openstelling met orgelmuziek; van 
12.30 - 14.00 uur.
openstelling radarbunker; van 13.00 -16.00 uur.
een zee van staal; gratis rondleiding; 14.00 uur.
Dorpskerk: Vertrek Rondje Wijk aan Zee o.l.v. 
een gids; aanvang 14.00 uur.
strandpaviljoen sout: ibiza sound Dj&BBQ; 
aanvang 16.00 uur.
Woensdag 9 juli
Boothuis october knrm: open avond knrm; 
van 19.00 - 22.00 uur.
Vrijdag 11 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van de 
whiskeymo’s; van 17.00 - 21.30 uur.
sonnevanck: live muziek: me and mrs Bass; 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 12 juli
sonnevanck: live muziek: Bluestreet; 2100 uur.
Zondag 13 juli
Dorpsweide: kofferbakmarkt; 8.00 -16.00 uur.
een zee van staal; gratis rondleiding; 14.00 uur.
strandpaviljoen sout: ibiza sound Dj&BBQ; 
aanvang 16.00 uur.
Woensdag 16 juli
Boothuis october knrm: open avond knrm; 
van 19.00 - 22.00 uur.
Vrijdag 18 juli
julianaplein: smaakmarkt met muziek van sixty 
pound; van 17.00 - 21.30 uur.
sonnevanck: muziek: Dj larue; 21.00 uur.
Zaterdag 19 juli
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen.
sonnevanck: live muziek: Bluezofeel; 21.00 uur.
Zondag 20 juli
een zee van staal; gratis rondleiding; 14.00 uur.
strandpaviljoen sout: ibiza sound Dj&BBQ; 
aanvang 16.00 uur.
Woensdag 23 juli
Boothuis october knrm: open avond knrm; 
van 19.00 - 22.00 uur.
Vrijdag 25 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Kam-
sma’s en de groot; van 17.00 - 21.30 uur.
sonnevanck: muziek: Dj larue; 21.00 uur.
Zaterdag 26 juli
sonnevanck: live muziek: southern train; 21.00 uur.
Zondag 27 juli
Rondrit met de Stoomtrein over Tata Steel IJmui-
den; 10.45 uur.
een zee van staal; gratis rondleiding; 14.00 uur.
strandpaviljoen sout: ibiza sound Dj&BBQ; 
aanvang 16.00 uur.
Woensdag 30 juli
Kinderboerderij De Baak met Baakbelevenis op 
het strand van wijk aan zee; 14.00 -16.00 uur.
Boothuis october knrm: open avond knrm; 
van 19.00 - 22.00 uur.

Open avonden KnrM
De vrijwilligers van het reddingstation van de 
k.n.r.m. in wijk aan zee houden in de maan-
den juli en augustus open avonden om het pu-
bliek alles van het reddingswezen te laten zien.
De avonden zijn 9-16-23 en 30 juli en 6-13 en 
20 augustus. wij verwelkomen u graag op deze 
woensdagavonden, de koffie staat klaar.
ons boothuis ‘oktober’ ligt aan de relweg 70.

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 6 juli              
geen dienst 
Zondag 20 juli               
Dr. K. Bras te Haarlem      
Zondag 27 juli              
Zomerdienst in Dorpskerk, voorg, drs. J. de 
Wildt en mevr. J. van Wieren.                                                            

Sint Odulphusparochie
Zondag 6 juli
19.00 uur themaviering   
voorganger p. R. Putman   themakoor
Zondag 14 juli
9.30 uur woord-communieviering 
voorganger p.N. Smit samenzang
Zondag 20 juli
 19.00 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang
Zondag 27 juli Dorpskerk
10.00 uur oec. vakantieviering 
voorgangers drs J. de Wildt samenzang
en mw. j. van wieren   

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevallen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 0251-375254
HvC inzameling (reinunie): 0800-0700
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
peter@tipwijkaanzee.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

De Dorpskerk is het enige rijksmonument dat 
Wijk aan Zee rijk is. Dat is een grote verantwoor-
delijkheid voor de Protestantse gemeente die 
het gebouw sinds 1601 in haar beheer heeft. De 
gemeente in Wijk aan Zee telt op dit moment nog 
34 adressen met zo’n 50 leden. 
Om de toestand van het gebouw in de gaten te 
houden en ons te adviseren op het gebied van 
onderhoud, is de provinciale monumentenwacht 
ingeschakeld. Elk jaar wordt de kerk een dag lang 
binnenste buiten gekeerd en gecontroleerd op 
technische gebreken. Dit kan zijn het ontbreken 
van dakpannen, het roesten van muurankers, het 
verweren van stenen en voegwerk en ga zo maar 
door. Kleine zaken worden ter plekke verholpen. 
Dit jaar was de lijst van zaken die ‘matig’ of zelfs 
‘slecht’ waren, zo lang dat er structureel dingen 
aangepakt moeten worden. in 2014-2015 zal een 
aantal flinke restauraties worden uitgevoerd aan 
het gebouw. Allereerst wordt het schilderwerk 
aan de buitenkant aangepakt en ook het stucwerk 
achter het orgel. De stuclaag van de achtermuur 
is helemaal los komen te zitten en moet geheel 
vervangen worden.  Een hele reeks werkzaamhe-
den aan het dak, de pannenrekken, het metsel-
werk, het voegwerk en de ramen volgen. In de 
eerste twee weken van juli zullen er voorberei-
dende werkzaamheden worden uitgevoerd waar-
door we besloten hebben de kerk in die periode 
te sluiten. De werkzaamheden daarna worden 
zodanig gepland dat de gewone activiteiten 
doorgang kunnen vinden. Pas in het voorjaar/zo-
mer 2015 zal de kerk opnieuw dichtgaan om het 
stucwerk aan te pakken. 
in totaal zullen de kosten rond de € 100.000 
komen te liggen. De rijksdienst voor de monu-
mentenzorg heeft een subsidie van 60% verleend.  
Dan blijft er nog veel geld over dat ons kleine 
groepje leden moet ophoesten maar we weten 
dat we de verantwoordelijkheid hebben voor een 
gebouw dat in de kern 600 jaar oud is. mocht 
u een bijdrage willen leveren aan het behoud 
van de Dorpskerk, dan staat daar rekeningnum-
mer nl45.ingB.00076.59.979 voor open, t.n.v. 
vrienden der kerk te wijk aan zee. u kunt dan 
restauratie Dorpskerk als doel vermelden. 
                                                             m. lindeman

restauratie dorpskerk

Loomen voor KiKa
Fleur kramer en jenna Durge hebben een ge-
weldig initiatief genomen om geld in te zamelen 
voor KiKa. De stichting KiKa financiert weten-
schappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen. 
De grote trend van dit ogenblik onder jongeren 
is loomen. loomen is een vaardigheid, waar 
met kleine elastiekjes armbandjes en bedeltjes 
kunnen worden gemaakt. Fleur en jenna gevel 
les in loomen. er zijn vijf niveaus: Cursus nr. 1 
is heel gemakkelijk, nr. 2 is gemakkelijk, nr. 3 is 
middelmatig, nr. 4 is moeilijk, nr. 5 is extreem 
moeilijk. De cursussen worden in de zomerva-
kantie gehouden op Boothuisplein 2, en kosten 
€1.00 per les. een cursus duurt een uur, dus als je 
alle vijf niveaus wil doen is dat € 5.00. je kunt de 
armbandjes of bedeltjes ook los kopen, ook deze 
opbrengst gaat naar kika. opgeven op: 375774. 
Fleur en jenna hopen dat je komt!
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