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“Vlak nadat ik burgemeester van Beverwijk werd, 
is mijn moeder overleden. Zij had een briefje 
klaargelegd met de stamboom van mijn vaders-
kant, en een schriftje met de familiegeschiedenis. 
Dat doorbladerend zag ik tot mijn grote plezier, 
dat mijn overgrootmoeder Cornelia Snijders op 
28 juni 1849 was geboren in Wijk aan Zee. Zij 
overleed op 3 juni 1938 in Velsen en daar ben ik 
geboren, in IJmuiden. Mijn opa van vaderskant 
woonde in Beverwijk. Je begrijpt dat het me goed 
deed, hier burgemeester te zijn.”

“Voordat ik burgemeester werd heb ik van alles 
gedaan, taxichauffeur, ober en kok in de horeca, 
directeur van een kinderdagverblijf, van een 
uitgeverij, van een marketing communicatiebe-
drijf, van commerciële shows en een welzijns-
stichting en als freelancer bij een audiovisuele 
productiemaatschappij en bedrijfsgebonden 
evenementen, Ik heb zelfs een eigen café gehad. 

Nadat ik in 1990 naar Zandvoort verhuisde, ben 
ik daar zeven jaar voor D66 raadslid geweest. 
Toen die partij in Zandvoort werd opgeheven, 
werd ik aangesproken in de parkeerkelder van 
een winkelcentrum door de fractievoorzitter van 
de ‘Ouderenpartij’. Dat was een man met een 
interessante geschiedenis, hij was jaren spion van 
de BVD geweest in het Oostblok. Zoals spionnen 
in films elkaar aanspreken, sprak hij mij aan. Het 
leek geheimzinnig, hij draaide het raampje van 
zijn auto open en zei alsof niemand het mocht 
horen, ‘Han, zou jij niet namens de Ouderpartij 
wethouder willen worden’. Lang hoefde ik niet 
na te denken en zei ‘ja’. Doordat mijn werk als 
wethouder na drie jaar, drie maanden en drie we-
ken met ontslag eindigde, werd ik waarnemend 
burgemeester van Bennebroek. Die gemeente 
werd heringedeeld en toen ik daarmee klaar was 
kwam de vacature in Beverwijk. Mijn ervaring in 
Zandvoort kwam mij in Beverwijk geweldig goed 

uit, in Zandvoort zijn 42 strandpaviljoens en de 
regels en voorzieningen vragen van de gemeente 
heel veel aandacht.”
“Toen ik hier kwam heb ik mijn ervaringen kun-
nen benutten voor ons strand. Zo is er tijdens 
mijn werk veel gedaan aan de brandveiligheid 
van de huisjes, is het legaal geworden om er te 
overnachten, zijn er vier brandputten gekomen 
met elk een eigen grondwaterpomp, allemaal 
zaken waar ik in Zandvoort ook mee te maken 
had. Een van de mooiste dingen die ik in Wijk 
aan Zee heb mogen meemaken is de vier mei 
viering. Doordat de burgemeester bij de vier mei 
viering in Beverwijk geen centrale rol vervult, 
kwam de kans om een herdenking in Wijk aan 
Zee bij te wonen. Het was geweldig om het hier 
te mogen meebeleven. Ook heb ik veel geleerd 
van de Wijk aan Zeeёrs, zoals de collecte van het 
Sinterklaas- en Kerst comité en de kerstcadeaus 
voor de ouderen en zieken. En een organisatie 

Afscheid van 
onze burgemeester 
Han van Leeuwen

Initiatiefnemer Ella de Jong had al ruimschoots 
ervaring met de Smaakmarkt en met de KOP van 
WaZ. En nu is daar ‘Be my guest’, een low-budget 
restaurant, met wisselende koks, waar niet alleen 
smakelijke maaltijden verkocht worden, maar 
ook is er een winkeltje: ‘tante Wil’, vernoemd 
naar de eigenares van de voormalige Whiskey-
Club, waar het restaurant gevestigd is. 
Hier kun je de inboedel van het restaurant 
kopen. Leuke stoel of mooi bestek? Inpakken en 
afrekenen! Maar bovenal wordt er gekookt, door 
wisselende koks. “Sommige koks nemen een 
vaste avond, anderen komen af en toe. Het wordt 
een beetje experimenteren, we weten nu nog niet 
hoeveel mensen er gaan komen. Er zijn onge-

veer 35 plekken, maar we willen ook afhaal- en 
bezorgmaaltijden gaan leveren. Het is de bedoe-
ling dat mensen zich op gaan geven via internet,  
facebook of gewoon hier. Maar ook daarin wordt 
het uitzoeken wat werkt”, vertelt Ella enthousiast.
‘Be my guest’ is opgestart via crowdfunding. 
De startkosten zijn helemaal opgebracht door 
mensen die in het project geloven. Een deel van 
hen heeft ook meegeholpen met de inrichting, 
die - net als het hele restaurantconcept - nét even 
anders is. Ella: “Iedereen werkt hier voor zichzelf, 
ik geloof niet in bazen en managers, maar in een 
creatieve samenwerking.” 
Bij ‘Be my guest’ is van alles mogelijk. Op zater-
dagochtend wordt er vers biologisch brood ver-

Be my guest gaat van start 
Officieel gaat ‘Be my guest’ aan het Julianaplein op 1 januari van start, maar in de laatste weken 
van december wordt er vast ‘proef ’ gedraaid. Een low-budget restaurant waar alles nét even anders 
gaat dan u gewend bent. 

Tijdens de afscheidsreceptie van de Burgemeester van Beverwijk, Han van Leeuwen, zei de burgemeester van Wijk aan Zee, Aart Hiemstra, dat de Re-
publiek Wijk aan Zee zijn president kwijt was. Maar een burgemeester die altijd zo betrokken is geweest  bij Wijk aan Zee en dat nog steeds is, mag van 
mij levenslang de titel President van de Republiek Wijk aan Zee behouden. 

als Sawaz, die zoveel doet en hoe die de Dorps-
weide heeft geconfisceerd en het parkeergeld aan 
goede doelen besteedt. Toen ik net was aangetre-
den hoorde ik dat het college had besloten om 
daar een einde aan te maken en het parkeren in 
handen van de gemeente te leggen. Twee dagen 
voor Hemelvaartdag, de traditionele start van het 
strandseizoen, vroeg ik binnen het stadskantoor: 
‘Maar welke ambtenaar gaat om 7 uur op zondag-
ochtend bepalen of de weide wordt opengesteld 
en wie regelt de ambtenaren die het parkeren 
moeten regelen. Het plan werd ingetrokken en 
het bleef zoals het was, ik ben blij dat het nog 
steeds zo gaat.”

“Het is gebruikelijk dat een burgemeester een 
bestuursfunctie krijgt in het bestuur van de 
Plaatselijke Commissie van de KNRM. Door het 
hoofdkantoor van de KNRM in IJmuiden werd 
gevraagd of ik interesse had om er voorzitter van 
te worden. Daar heb ik geen nee op gezegd. Ik 
vind het werk van vrijwilligers van de KNRM 
en ook van de Reddingbrigade cruciaal voor de 
veiligheidsketen aan de kust. In de tijd dat ik er 
betrokken was, heeft de KNRM en de Reddings-
brigade verschillende zware inzetten gedaan en 
zijn de vrijwilligers ook geconfronteerd geweest 
met dodelijke slachtoffers. Toen was er natuurlijk 
de ‘Aztec Maiden’.  Aanvankelijk leek het of zij op 
het strand van Wijk aan Zee zou stranden, maar 
zij dreef door naar Heemskerk, gelukkig werd in 
de pers steeds gesproken over Wijk aan Zee. Ik 
heb direct besloten dat voor de Wijk aan Zeese 
horeca dat weekeinde de sluitingstijden werden 
opgeheven. Spijtig dat het schip al in het week-
einde werd losgetrokken. Het voorzitterschap 
was een mooie tijd, maar ik ga nu plaats maken 
voor een ander.”

“Het ambt van burgemeester is een mooi beroep, 
je hangt de ketting om en alles gaat vanzelf, je 
ontketent iets met die ketting. Je krijgt toegang 
tot van alles, belangrijk is dat je niet alleen neemt, 
maar je moet ook geven. Officieel is 31 december 
mijn laatste werkdag als burgemeester in Bever-
wijk en president van de Republiek Wijk aan Zee. 
Ik heb een geweldige afscheidsreceptie gehad, 
zoveel mensen waren gekomen. Ik was bijzonder 
verrast en ontroerd door de onverwachte speech 
van burgemeester Aart Hiemstra en door het 
speciale cadeau dat ik van Wijk aan Zee mocht 
ontvangen:  ‘De Gulden Leeuw’. Het werd uitge-
reikt door Aart Hiemstra, Jan van der Land en de 
maker van de ‘Gulden Leeuw’, Gerard van Schie. 

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

kocht en op zondag om 10.00 uur staat het ontbijt 
klaar. Ook is het mogelijk een kratje te huren, 
waarin je je eigen producten kunt verkopen. En 
heeft de hond trek in een hapje? Ook daar is aan 

gedacht: hondenvoer wordt hier ook verkocht. 
Vanaf 1 januari is de site www.bemyguest.menu 
in de lucht. Be my guest, Voorstraat 4. 

Tekst: Marian van den Hul, foto: Heleen Vink
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“Mijn vader en oom hadden een supermarkt 
hiernaast, dit was ons woonhuis. Drie jaar nadat 
mijn vader met de supermarkt was gestopt kreeg 
hij het briljante idee om van het woonhuis een 
hobbykroeg te maken. Het was echt alleen de be-
doeling om met vrienden een biertje te drinken, 
maar al gauw kwamen ook andere mensen langs 
om gezellig aan de bar of op het terras te zitten. 
Zodoende werd het een gewoon café, maar wel 
een bijzondere, wij hebben een hechte groep 
stamgasten.”

“Ik ben hier nu veertien jaar aan het werk, een 
paar jaar geleden heb ik de zaak van mijn vader 
overgenomen. Ik ben tevreden en heb een leuk 
leven. Door de week werk ik van ’s avonds zes 
uur tot ’s nachts twee uur, in het weekeinde van ’s 
avonds zes tot ’s morgens zes. Dat zijn wel tijden, 
zelf kan ik me het niet veroorloven om een biertje 
of een wijntje te drinken, want als één het koppie 
erbij moet houden ben ik dat wel. Doordat ik 

een heerlijke groep stamgasten heb, is er nooit 
een probleem als iemand een slechte dronk heeft. 
Zodra iemand moeilijk doet wordt hij of zij door 
de anderen tot de orde geroepen en alles regelt 
zichzelf. En anders verzoek ik die persoon weg te 
gaan en schenk ik niet meer.”

“Ik heb een leuk leven en leef mijn eigen leven. 
Ik heb geen partner en denk ook dat dat altijd zo 
zal blijven. Ik heb verscheidene vriendjes gehad, 
maar steeds weer hebben ze er na een tijdje 
moeite mee dat ik leuk sta te doen met de gasten. 
Maar ja, de gasten stellen het wel op prijs als ze 
wat aandacht krijgen. Mijn werktijden zijn ook 
niet wat bijdraagt aan een gesmeerde relatie. Ik 
vind het best zo, ik heb het naar mijn zin. Ook 
maak ik me geen zorgen over mijn oude dag, ik 
heb zoveel vrienden en vriendinnen dat ik niet 
bang ben om eenzaam te worden.”

Tekst: Georges van Luijk

Joyce van Amersfoort

De bizarriteit der overeenkomsten in de KOP van WaZ

Eindelijk deze maand weer eens een geboren Wijk aan Zeese: Joyce van Amersfoort. Dertien jaar 
was Joyce toen zij al in de horeca aan het werk was. Zij begon als afwashulp bij een strandpaviljoen. 
Vanaf dat moment heeft zij bijna altijd in de horeca gewerkt. Een periode bij een callcentrum is de 
enige zijweg die zij ooit is ingeslagen. Nu staat zij achter de bar en is zij eigenaar van café ‘Het Wa-
pen van Wijk aan Zee’ in de De Zwaanstraat. 

Dorpsgenoten

Twee kunstenaars die elkaar goed kennen werden 
in eerste instantie afzonderlijk gevraagd hun 
werk te exposeren in de KOP van WaZ. En wat 
blijkt er is een ‘bizarriteit der overeenkomsten’. 
Het werk van Evelien Andrée Wiltens gaat over
zichzelf, zonder dat iemand dat kan zien. Zij 
koppelt gevoelens aan voorwerpen, die staan dan 
symbool en gaan binnen de schilderijen een ei-
gen leven leiden en krijgen een relatie met elkaar. 
Evelien staat ook graag voor de klas. Kinderen 
inspireren haar. Hun vindingrijkheid en manier 
van denken, is een startpunt binnen haar eigen 
atelier.
Nikki Kröder is kunstenaar en docent beeldende 
kunst en vormgeving, een gestructureerde 
avonturier die steeds weer nieuwe dingen wil 

ontdekken en blijft experimenteren. Zij maakt 
combinaties van theater, dans en performance, 
installatiewerk met fragiele lijntekeningen 
en grafiek- of drukkunst. Meegenomen in de 
ervaring van de kunstenaar, beleef en ontdek je 
minuscule bijzonder- en toevalligheden, geken-
merkt door gevoel en precisie. 
Nikki legt de grootsheid van het kleine vast. Ze 
wijst je op ieder detail, gevangen in een
nieuw gecreëerde fantasie. Blauwe maan, rode 
neus, ik zie wat jij niet ziet...
Waar Evelien en Nikki dachten te verschillen als 
diepdonkere nacht en heldere dag, blijkt meer 
overeen te komen. Onvoorspelbaar anders dan 
hun denken. De twee kunstenaars portretteren 
een eigen werkelijkheid van mannen en manen, 

gezichten van de dag. Overkoepelend is de ex-
positie bij de KOP van WaZ, waar hun opvallend 
heden samenkomen in een beleving van vreemd. 
Het machtige effect van fijnzinnige lijnen en vette 
verf. Zij verrasten en ontdekten elkaar. 
Dit resultaat is nu aan jou om te ervaren. De 
expositie wordt vrijdag 13 januari geopend vanaf 
17 uur. 

De expositie is te zien tot 2 april 2017 wekelijks 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur aan 
de Voorstraat 12 in Wijk aan Zee. In de expositie 
periode organiseren Nikki en Evelien een kinder-
workshop (1/2) en filmprojectie avond (14/2) en 
een lezing met speciale sale (29/3) Meer informa-
tie is te vinden op de website: kopvanwaz.nl

Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar 
achter de schermen wordt hard gewerkt om vol-
gend jaar weer alles in orde te hebben. 
De Lunet is ‘geschoren’ en er wordt verlichting 
aangebracht in de Woonbunker naast de Radar-
bunker. Door hevige regenval zijn bovendien de 
bunkers onlangs volgelopen. De beschoeiingen 
en grondkeringen moeten dan ook grondig 
aangepakt worden om de toegangen tot de 
bunkers te verbeteren. Naast het werk is het ook 
een logistieke klus om de materialen omhoog te 
krijgen. De door de PWN beloofde trap is er nog 
niet. Er wordt gedacht aan een hoogwerker of vo-

ertuig op rupsbanden om de materialen op hun 
plaats te krijgen. Dat vergt de nodige voorbere-
iding en zal in het nieuwe jaar zijn beslag krijgen.

Wandelingen schaaktoernooi
Op 21 en 22 januari zal op initiatief van TataSteel 
tijdens het schaaktoernooi een viertal Dorpswan-
delingen plaatsvinden. Op beide dagen aanvang 
12 uur en 14 uur. Terwijl de kinderen schaken 
kunnen de ouders en belangstellenden een wan-
deling door het dorp maken en de bunker in het 
Gaasterbos bekijken. De inschrijvingen voor de 
wandeling van anderhalf uur verzorgt TataSteel.

Wintertijd is Klustijd voor Rondje Wijk aan Zee

De kunst van het schenken
Het jaar kan niet mooier beginnen. Wijnanda 
Smink uit Beverwijk schenkt namelijk de KOP 
van WaZ - 10 geschilderde doeken van 90x90 cm. 
In drie doldwaze dagen zijn deze te koop tegen 
ieder bod! Een unieke kans om een origineel 
werk te bemachtigen.
Wijnanda woonde jarenlang in Haarlem en 
volgde daar de Kunst Academie. Inmiddels 
weer terug in Beverwijk is zij kleiner behuisd en 
schenkt zij werk aan de KOP van WaZ. De stijl 
die zij in haar werk heeft gekozen, noemt zij een 
suggestie van de werkelijkheid. 
Wij nodigen u graag uit te komen kijken naar 
dit unieke aanbod. De 3 dol dwaze dagen zijn op 
vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8 
januari van 13 – 17 uur aan de Voorstraat 12.
Op zondag 8 januari is Wijnanda Smink in de 
KOP van WaZ voor een ontmoet & groet mo-
ment van 16 – 17 uur.

Op zondag 5 februari 2017 vindt voor 
het eerst het evenement ‘Winterwoor-
den’ plaats. Deze belevenis, in de vorm 
van een wandelroute, voert langs vijf 
optredens door dichters, muzikanten en 
verhalenvertellers. Bij elke ‘post’ ontvangt 
het publiek een stempel en na afloop is de 
volle stempelkaart bij Hotel Restaurant 
Sonnevanck een heerlijke warme drank 
waard. 
Winterwoorden wordt georganiseerd 
door Daisy Bakker en Joni Zwart, 
voorheen werkzaam voor Young Art, nu 
bekend als De Verhalendames. Zij wor-
den ondersteund door Stichting Kunst en 
Cultuur Beverwijk. 

Tickets à € 5,- zijn te reserveren via 
verhalendames@gmail.com. Wees er 
snel bij, want er is plek voor precies 100 
wandelaars! De Verhalendames zijn ook 
te volgen via www.verhalendames.nl en 
facebook.com/verhalendames.

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Plaats: Wijk aan Zee, diverse locaties. 

WINTERWOORDEN 
een tocht langs vijf vertellers 
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De schaakstukken langs de toegangsweg bieden 
een warm welkom voor de schakers en de gasten 
die Wijk aan zee aandoen. De afsluiting van het 
79e Tata Steel Chess Tournament wordt gevierd 
op het Julianaplein met een Koninginnendiner 
met theater en muziek op zondag 29 januari van 
16.00 tot 19.00 uur. De nadruk komt te liggen op 
het diner en samen eten. De schakers en bewo-
ners worden uitgenodigd voor deelname aan een 
maaltijd op het Julianaplein.  
Het diner wordt omlijst door theater en muziek 
door lokale muzikanten en theatermakers. 
WaZCO verzorgt een bijzonder optreden. 
Muziek en theatershow met liedjes van Im-
migranten. Artiesten en liedjes die we tot ons 
erfgoed beschouwen blijken een buitenlandse 
achtergrond te hebben. De immigranten zijn een 

wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Je denkt er 
nooit bij na, maar heel veel wat we kennen komt 
uit het buitenland. Het schaken staat centraal op 
deze zondagmiddag!   
 
Medaille voor de winnaar 
De derde medaille gemaakt door beeldhouwster 
Sjanneke van Herpen wordt tijdens het diner 
uitgereikt. De medaille van Wijk aan Zee en Be-
verwijk wordt omgehangen en uitgereikt door de 
burgemeester van Beverwijk aan de winnaar van 
het Tata Steel Chess Tournament 2017. WazMank 
zal zijn ode aan de schaker op geheel eigen wijze 
verzorgen. 
Zonder de gemeente Beverwijk en alle vrijwil-
ligers zouden deze mooie initiatieven niet tot 
stand zijn gekomen. 

Koninginnendiner Julianaplein

Het is bijna zover: de schakers komen er weer 
aan! Zomerse drukte in januari. En onder de 
deelnemers aan het Tata Steel Chess Tourna-
ment weer heel wat toppers en aanstormende 
jeugd. 

Wat dacht u van wereldkampioen Magnus Carl-
sen en zijn matchkompaan afgelopen novem-
ber in New York bij het WK, Sergey Kaskarin? 
Anish Giri en Loek van Wely vertegenwoordigen 
Nederland bij The Masters. En er komt nog 
een wereldkampioen naar Wijk aan Zee: de pas 
16-jarige Amerikaan Jeffrey Xiong, jeugdwereld-
kampioen onder 20 jaar die bij de Challengers 
concurrentie gaat krijgen van onder anderen 
Nederlands kampioen Jorden van Foreest (17). 

Naast al dit IQ-geweld komt er natuurlijk ook 
nog een massa gewoon volk naar het toernooi. 
Rond de 1700 schakers en zeer veel bezoekers 
gaan Wijk aan Zee tijdens het toernooi voor 
korte of lange tijd weer bevolken. En iedere dag 
komen dan honderden mensen weer vanuit 
Beverwijk via de Zeestraat de kustplaats bin-
nen, hetzij met het openbaar vervoer, hetzij met 
de auto. De bus van connexxion gaat natuurlijk 
gelijk weer terug naar Beverwijk, maar die auto’s 
blijven die dag en moeten allemaal ergens in het 
dorp geparkeerd worden. Daardoor kan er wel 
eens wat verwarring ontstaan, getuige het vol-
gende voorval dat verleden jaar plaatsvond.
Vrijdag 29 januari 2016 krijgt het toernooi 
bezoek van een man die de pensioengerechtigde 
leeftijd allang gepasseerd is. Hij heeft vorige 
week aan een vierkamp meegedaan en is nu met 
de auto weer naar Wijk aan Zee getogen om 
nog een dagje de unieke schaaksfeer te proeven 
die deze twee weken in het dorp hangt. Na een 
hapje eten in een restaurant is het dan toch weer 
tijd om naar huis te gaan. Er is echter een klein 
probleem: de man is vergeten waar in het dorp 
hij zijn auto geparkeerd heeft! Enig zoeken levert 
geen resultaat op en hij besluit om maar weer de 
Moriaan binnen te stappen om even zijn zinnen 
op een rijtje te zetten. Daar ontfermt zich een 
barmedewerkster over de man. Samen gaan ze 

naar buiten om nog eens goed rond te kijken. Ze 
lopen langs de Dorpsweide en wat straatjes daar 
omheen maar keren onverrichterzake terug naar 
de Moriaan. Maar ze geven het niet op. De vrouw 
haalt haar auto en samen struinen ze nog een 
keer het gebied rond de Dorpsweide en de Mori-
aan af, op zoek naar zijn auto. Waar is die vier-
wieler nou toch gebleven? Ook de autorit levert 
niets op en na telefonisch beraad met de dochter 
van de man wordt besloten dat hij de nacht maar 
moet doorbrengen in een hotel in Wijk aan Zee. 
Morgen maar weer eens verder kijken.
De volgende morgen, bij het krieken van de dag, 
als Wijk aan Zee begint te ontwaken, biedt de 
grote Dorpsweide eerst nog een mistige aanblik. 
Als het wat lichter wordt en de mist wat optrekt, 
begint voor de vroege passanten op de groene 
vlakte iets zichtbaar te worden wat er normaal 
gesproken niet thuis hoort. Daar midden op het 
weiland verschijnen langzaam de contouren van 
een auto, moederziel alleen wachtend tot zijn ei-
genaar hem komt verlossen van de eenzaamheid. 
De vorige dag daar geparkeerd, samen met an-
dere auto’s van bezoekers aan het schaaktoernooi 
vanwege te weinig parkeerruimte in het dorp. En 
totaal over het hoofd gezien bij de zoektocht van 
het duo door de duisternis op de Dorpsweide. 
Het kan verkeren en gelukkig is alles weer goed 
gekomen. En ik ben er zeker van dat we met wat 
begrip en hulpvaardigheid voor elkaar eventuele 
problemen ook dit jaar eenvoudig het hoofd kun-
nen bieden.

Oh ja, bijna vergeten. De Bonte Avond werd 
verleden jaar gelukkig weer druk bezocht, dus die 
zal vast dit jaar wel weer gehouden worden. Hou 
de berichtgeving daarover in de gaten! Zo zullen 
diegenen die niets met schaken hebben, toch een 
keer de Moriaan bezoeken tijdens het toernooi. 
Je weet maar nooit waar dit toe leidt. Ik heb er 
alle vertrouwen in: het gaan weer mooie weken 
worden in Wijk aan Zee, die laatste twee weken 
van januari!

                                     Jan van den Ende, 
Internationaal Arbiter 

Tata Steel Chess Tournament

“Louis is mijn voorbeeld geweest en ik mag graag 
organiseren”, zegt Horst Heydenreich. “Een paar 
jaar na de dood van Louis was er geen reis. Maar 
toen ik tijdens de razziaherdenking van 2010 een 
buschauffeur ontmoette is het weer gaan krie-
belen en sloeg het Kerstvirus toe. De eerste keer 
gingen wij met 39 mensen. Dat waren hoofdza-

kelijk mensen uit eigen kring, onder andere leden 
van de postzegelclub. Dit jaar was de bestemming 
Osnabrück en Münster. Het was als vanouds reu-
zegezellig, bijna iedereen kent elkaar. Wij hebben 
met een gids een rondrit door Münster gemaakt. 
Onze oudste deelnemer is ome Arie van 96 jaar, 
die zei dat hij zich alweer op 7 en 8 december 

2017 verheugt. Dan gaan we weer, de bestem-
ming is dan Koblenz. Onlangs was ik met mijn 
vrouw Lia aan het eten in een restaurant en kreeg 
ik het verzoek of wij niet een extra Kerstreis 
konden maken voor leden van de voetbal en de 
jeugd. Gaan we doen op 14 en 15 december 2017. 

Foto en tekst: Bieb Baanders.

Het keukenraam van Ronald Slotboom
Hij voelt zich helemaal thuis in Wijk aan Zee 
in het huisje waar hij nu bijna tien jaar woont. 
Ronald Slotboom heeft het relaxte en getinte van 
een zuiderling. Hij heeft acht jaar op Tenerife 
gewoond. Hij repareert en bouwt allerlei soorten 
surfboards. Een paar keer per jaar werkt hij in 
de standbouw. Verder doet hij bij Aloha Beach 
schilderwerk en diverse andere klussen. De 
houten palmbomen op het terras zijn een creatie 
van Slotboom en ook het Aloha logo. Ronald 
houdt van surfen maar niet van koud water. Eind 
oktober - half november stopt hij er even mee. 

“Ik ben gek op lekker eten maar niet op koken. 
Vroeger haalde ik vaak Indische maaltijden. 
Tegenwoordig maak ik graag maaltijdsalades. 
Een paar jaar terug begon ik opeens kilo’s aan 
te komen en ik voelde me niet lekker. Was snel 
moe, had last van astma. Van de dokter hoorde 
ik dat ik beginnende diabetes had. Daar schrok 

ik van, daar had ik geen zin in. Ik heb toen een 
hometrainer gekocht en ben anders gaan eten. 
Minder snelle koolhydraten (suiker, brood, pasta) 
minder bewerkte producten want daar zit altijd 
een hoop suiker in en meer groente. Ik viel al 
snel 16 kilo af, de astma verdween en ik voel me 
ook veel beter.”
Ronald variëert telkens de inhoud van zijn sala-
des.  Hij vindt het heerlijk om er wat warms bij te 
doen  b.v. kip, ei of falaffel.

Maaltijdsalade à la Ronald
Snij en meng ijsbergsla, komkommer en  punt-
paprika’s. Voeg toe:  zongedroogde tomaatjes, 
stukjes geitenkaas naturel, zwarte en groene 
olijven, piri piri, gerookte zalm, Indonesische 
gebakken uitjes. De salade aanmaken met olijf-
olie, yoghurt of tzatziki. Bak een eitje en leg dat 
bovenop de salade. Eet smakelijk!

Tekst: Jan-Paul van der Meij, foto: Heleen Vink

Wijk aan Zee is een favoriet decor voor speelfilms 
en tv-series. In café de Zon zijn onlangs opnames 
gemaakt voor de speelfilm ‘Hotel de grote L.’ naar 
het kinderboek van Sjoerd Kuyper. 
Maar Wijk aan Zee was onlangs (in november) 
ook in beeld in het VPRO tv-programma ‘Koken 
met van Boven’.
In de aflevering van 28 november loopt Yvette 
van Boven (van 12:00- 14:00 min.) door de 
Dorpsduinen. Zij plukt daar duindoorns en ro-
zenbottels: ingrediënten voor een herfstsiroop.
Met op de achtergrond paviljoen Schoos en Bou-
Saada zegt zij: “In de duinen groeit iets ontzet-
tends rijks, duindoorn. Hele mooie besjes.Ze zijn 
niet alleen rijk om te eten maar ook de pitjes in 
de besjes worden vaak tot cremes gemaakt voor 
je huid”.
Verderop in het programma laat Yvette zien 
hoe de siroop wordt gemaakt die ze uiteinde-
lijk over een versgebakken cheesecake giet. Ze 
raadt de kijkers aan: wel iets laten staan voor de 
trekvogels.” ‘Koken met van Boven’ is via diverse 
websites terug te zien.

Tekst: Jan-Paul van der Meij

Film- en tv-opnames

Wijkplaats, het samenwerkingsproject van Stich-
ting Kist en Museum Kennemerland, heeft WaZ-
co gevraagd een programma samen te stellen dat 
past in het Randprogramma bij de tentoonstel-
ling over 100 jaar vluchtelingen, gastarbeiders en 
gelukzoekers. Deze tentoonstelling in Museum 
Kennemerland is verlengd tot 30 januari 2017.
Première: Donderdag 26 januari 2017 - 21:00h in 
Café-Restaurant Sonnevanck Wijk aan Zee
Herhaling: zondag 29 januari 2017 – Koningin-
nemarkt op het Junlianaplein in Wijk aan Zee
Het concert met ‘liedjes van immigranten’ bestaat 
uit een selectie van repertoire van Bob Scholte, 
Ronny Tober, Ramses Shaffy, Lory Spee, Bou-
dewijn de Groot en andere ‘inwijkelingen’ en 

gelukzoekers. De liedjes worden uitgevoerd door 
WaZco, het Wijk aan Zees collectief. 
Door de unieke samenwerking van drie zan-
gers met elk een eigen genre, heeft WaZco een 
verrassend breed repertoire. Voor elk wat wils; 
chansons, het betere Nederlandse lied, popmu-
ziek en eigen nummers, wereldmuziek, sfeervolle 
covers, improvisatie en jazz met steeds die eigen 
WaZco sound.

WaZco bestaat uit: Ton Duin: piano; Tom Wil-
brink: contrabas; Lex Molenaar: slagwerk; Sjan-
neke van Herpen: viool en cello; Paul Verhorst: 
saxofoon en zang; Wim Duin: piano en zang; 
Annemarieke Bechtold: zang.

Toppers op Tata Steel Chess Tournament 2017 

Al vijftien jaar met de bus naar de Kerstmarkt
“Het is alweer vijftien jaar geleden dat de voorzitter van Arion, de inmiddels overleden Louis de Jong, op het idee kwam om met een groep Wijk aan Zeeёrs 
naar een Kerstmarkt te gaan. Drie keer is de rit gemaakt met alleen Wijk aan Zeeёrs, naar verschillende plaatsen. Nog steeds is het een succesverhaal, dit jaar 
gingen op 8 en 9 december het maximale aantal van 83 mensen mee in een dubbeldeksbus, meer stoelen zijn er niet.

WaZco met liedjes van immigranten

Nieuwjaarsreceptie in café De Zon
Zondag 8 januari 2017 is weer gelegenheid voor alle dorpsgenoten om elkaar onder het genot 
van een hapje en een drankje een goed jaar te wensen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in De Zon aan de Verlengde Voorstraat. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom. De muziek wordt 
verzorgd door Jeff, Daan en Kim. De receptie wordt georganiseerd door Stichting Actief Wijk 
aan Zee (SaWaZ). We hopen net als andere jaren weer veel dorpsgenoten te zien.

Evergreens als ‘Grootvaders klok’ (Bob Scholte) en ‘Iedere avond’ (Ronnie Tober). Ze horen bij 
Nederland als molens en tulpen. Toch blijken veel van die liedjes en hun vertolkers, onze muzikale 
grootheden, veel minder ‘Hollands dan we denken, dat blijkt uit de nieuwe voorstelling van Wazco.

Bibliotheek de Boekenboot voor jong en oud
Bibliotheek de Boekenboot, een kleine vestiging 
van Bibliotheek IJmond Noord, is gevestigd in 
een klaslokaal van Basisschool de Vrijheit en 
open op maandag, dinsdag- en vrijdagmiddag. 
Vanaf januari 2017 zijn de openingstijden: 
Maandag 12.30 – 14.30 uur
Dinsdag 12.30 – 15.30 uur
Vrijdag 12.30 – 14.30 uur 
Tijdens schoolvakanties en op studiedagen van 
de school is de bibliotheek gesloten. Vrijwilliger 
Ria Schenk bemant de Boekenboot op maandag-
middag en Adt de Koning op vrijdagmiddag. Het 
is zelfbediening voor het publiek, men kan inle-
veren en uitlenen. Op dinsdagmiddag is er een 
bibliotheekmedewerker aanwezig om vragen over 
een bepaald boek, reserveringen, lid worden, 
betalingen en dergelijke te beantwoorden. 

In Bibliotheek de Boekenboot vind je boeken 
voor kinderen. Volwassenen kunnen materialen 
uit de collectie van Bibliotheek IJmond Noord 
reserveren en in de vestiging in Wijk aan Zee 
ophalen. Er is een kleine afdeling voor volwasse-
nen in de bieb. Deze boeken zijn privébezit, maar 
mogen geleend worden. Er hoeft niets ingevuld 
of betaald te worden, je hebt geen bibliotheekpas-
je nodig. Gewoon lekker lezen en terug brengen. 
Heb je zelf ook een mooi boek en mag het ook in 
de uitleenkast, dan graag. 
Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek? Het 
lidmaatschap is gratis tot achttien jaar. U betaalt 
alleen 4 euro inschrijfkosten. 
Overige informatie over lidmaatschap leest u op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Foto: Stephanie Dumoulin
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Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE 

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor een afspraak bij 
inki’s pedicure

Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl

www.inkispedicure.nl

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 15.00 -18.00 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

Colofon
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners 
van zomerhuizen 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  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Stephanie Dumoulin, Marian van den 
Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos, 
Heleen Vink, Bieb Baanders.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: 
Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, 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’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Peter Duin                      
Opmaak: Angela van van den Bos       
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op 
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant 
de Jutter, Wijk aan Zee. (Met naam en adres). 
Opzegging 2 maanden voor het einde van de 
abonnementsperiode.

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Oecumenische bijbelkring 
Maandag  9 januari is de volgende oecumenische 
gespreksgroep waarbij pastor B. Stuifbergen deze 
keer de leiding heeft. Het onderwerp wordt nader 
bepaald. Aanvang 19.30 uur, plaats van samen-
komst de consistorie van de dorpskerk. U bent 
van harte welkom.

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag  7 januari
 19.00 uur themaviering
voorganger p.Kiki KInt Themakoor

Zondag  15 januari Dorpskerk
10.00 uur oecumenische viering 
voorgangers p . R. Putman Odulphuskoor
met agapémaaltijd en ds. K. Zwart

Zaterdag  21 januari
19.00 uur  familieviering  
voorganger  p. R. Putman Jeugdkoor

Zondag 29 januari
9.30 uur uur woord-communieviering 
voorganger p.M. de Haas          Odulphuskoor
Carolsingers  

Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 30 december 
Moriaan: Kinderdisco van 19.00 – 21.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,00 per persoon 
limonade en wat lekkers inbegrepen. 
Moriaan: Wvv72 oliebollentoernooi
inschrijven vanaf 19,30
aanvang 20,00
Sonnevanck: BluesNight 
St. Louis Slim; aanvang 21.30 uur. 

Zaterdag 31 december
De Moriaan: New Years Party 
van 20.00 – 2.00 uur. 
Sonnevanck: Oudjaarsfeest met Bahia Bounce
aanvang 22.00 uur. 
 
Zondag 1 januari
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
SunSeaBar en Het Strandhuis: Nieuwjaarsduik; 
vanaf 14.00 uur inschrijving; startschot15.00 uur.
SunSeaBar: Nieuwjaars SunSeaBorrel met: Eco-
noliners; van 15.00 -18.00 uur.

Dinsdag 3 januari
Moriaan: Mega Sportinstuif voor kinderen van 
3 t/m 12 jaar. Spelletjes, schminken, springkus-
sens, dansworkshops. Prijs: € 2,00 per kind.Van 
13.00-15.00 uur.

Donderdag 5 januari
Sonnevanck: Live Muziek: Safe & Sound; 
aanvang 21.00 uur.
 
Vrijdag 6 januari
Steakhouse Santé: Live muziek: Robert Leroy; 
aanvang 18.00 uur.
Sonnevanck Crazy Piano; aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 7 januari
Sonnevanck Swingt: Als de brandweer; 
aanvang 21.30 uur.
Moriaan: Darttoernooi van Dartvereniging 
Kennemerland. Aanvang 19.30 uur

Zondag 8 januari
SunSeaBar: SunSeaBorrel met: Madelief & de 
Brandnetels; van 15.00-18.00 uur.
Café de Zon: Nieuwjaarsreceptie Sawaz voor 
dorpsgenoten; van 16.00-18.00 uur.

Donderdag 12 januari
Sonnevanck:  Kim en Daan, 2e donderdag; 
aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 13 januari t/m zondag 29 januari
De Moriaan en Café De Zon: Tata Steel Chess 
Tournament.

 Vrijdag 13 januari
De Moriaan: NK Schoolschaak Voortgezet 
Onderwijs; van 10.30-15.30 uur.
Sonnevanck Swingt: After the Sultans; 
aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 14 januari
Sonnevanck: Singeltjesclub; aanvang 21.00 uur. 
 
Zondag 15 januari
SunSeaBar: SunSeaBorrel met: Lake Michigan; 
van 15.00-18.00 uur.
Dorpskerk, 15.00 uur: Winterconcert Dockside
kerk open 14.30 uur, winterballades in Ierse stijl.

Woensdag 18 januari
Sonnevanck: POP-Quiz; van 20.30–23.00 uur.

Donderdag 19 januari
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; 
aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 20 januari
Sonnevanck: Live Muziek: Leonard Busselaar; 
aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 21 januari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck Swingt: Sitting on a duck; 
aanvang 22.00 uur.

Zondag 22 januari
SunSeaBar: SunSeaBorrel met: Jermain; 
van 15.00-18.00 uur.

Donderdag 26 januari
Sonnevanck: Wazco met liedjes van immigranten; 
aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 27 januari
Sonnevanck: Singeltjesclub; aanvang 21.00 uur. 

Zaterdag 28 januari
Sonnevanck Swingt: Busquitos; 22.00 uur.
Moriaan: Bonte Avond met muziek van ‘De Ak-
koordjes.’ Ruud & Rob van der Klooster, Andre 
Kwant & Paul Bakker.  Aanvang: 20.00  uur. 
Gratis toegang.

Zondag 29 januari
SunSeaBar: SunSeaBorrel met: Sam & Bas; 
van 15.00-18.00 uur.
Julianaplein: Koninginnenmarkt afsluiting Tata 
Chess Tournament met de huldiging van de win-
naar; van 16.00-19.00 uur.
 
Oliebollentoernooi
Ook dit jaar is hij er weer: Het beroemde vol-
leybal oliebollentoernooi. Ook wel bekend als het 
Paul Blitz toernooi. Op 30 december om 20.00 
gaan we weer ouderwets ‘ballen’. Je kunt inschrij-
ven vanaf 19.15 in de kantine per team of per 
persoon. De kosten zijn 3 euro per persoon, maar 
dan heb je ook wat. Na de wedstrijden zijn er na-
tuurlijk oliebollen en je gelooft het gewoon niet… 
We hebben ze kunnen boeken! De niet te boeken 
band komt hun befaamde hits spelen! Dat kan  
natuurlijk alleen maar feest worden. Geen zin om 
te volleyballen? Kom dan gewoon proosten na de 
wedstrijden rond 22.00 in de Moriaan. 

Praktisch mediteren
Een goed voornemen om het nieuwe jaar met 
nieuwe energie én innerlijke rust te beginnen. 
In de tweede week van januari starten er 
weer nieuwe - op onder meer Haptonomie en 
Mindfulness gebaseerde - cursussen Praktisch 
Mediteren in de regio. In 6 lessen van 1½ uur 
leer je stapsgewijs hoe je meditatie praktisch kunt 
integreren in je dagelijks leven. 
In Wijk aan Zee zijn de lessen op maandagavond 
van 20.00 - 21.30 uur. Start 9 januari, laatste les 
op 13 februari. Locatie: De Zwaanstraat 17.
De hele cursus kost € 87,-. Kun je deze keer niet? 
De volgende begint op dinsdag 28 februari. 
Meer informatie, aanmelden, of een gratis proef-
les? 06-53675676 (Paulien Pinksterboer) www.
haptonomie-time-out.nl, info@haptonomie-time-
out.nl, Fb Haptonomie-Time-Out.

Dorpskerk
       
Zondag 1  januari       
geen dienst
Zondag 15 januari         
Oec.dienst in Dorpskerk. pater R. Putman en ds. 
K. Zwart te Oegstgeest. HK
Zondag 29 januari         
Ds. J.M.F. Bellwinkel.HK

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
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 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

Gratis grotere GFT bak
Om het gemakkelijker te maken het 
groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te 
scheiden, kunnen de inwoners van Bever-
wijk en Wijk aan Zee - die nu een stan-
daard gft-minicontainer hebben – gratis 
een grotere gft-container aanvragen bij het 
afvalbedrijf HVC. Nu de tuinen vol blad 
liggen, is het prettig om wat meer ruimte te 
hebben om dit organisch afval kwijt te kun-
nen. Maar denk ook vooral aan etensresten. 
Alle schillen, snij- en etensrestjes mogen in 
de gft-bak. Door het gft beter te scheiden 
neemt de hoeveelheid te verbranden rest-
afval aanzienlijk af. Dit resulteert in lagere 
afvalkosten en minder CO2-uitstoot. 
De gemeente Beverwijk heeft het voor-
nemen om de komende jaren verdere 
maatregelen te  nemen om het huishoude-
lijk afval beter te scheiden. Er zit nu nog te 
veel recyclebaar materiaal zoals gft-afval, 
plastic, blik & pak afval, oud papier en 
karton, bij het restafval. Daarom kunnen 
de inwoners van Beverwijk nu gratis een 
nieuwe, grotere gft-container aanvragen via 
de klantenservice van HVC (op 0800-0700 
of per mail: klantenservice@hvcgroep.nl).
Goed afval scheiden is van belang, want 
alleen goed gescheiden afval kan wor-
den hergebruikt. Hoe meer gft-afval er 
gescheiden wordt, des te meer groen gas en 
compost eruit gewonnen kan worden. Een 
gezin heeft gemiddeld 160 kilo gft per jaar. 
Onderzoek laat zien dat de helft daar-
van, 80 kilo, goed wordt gescheiden. De 
andere helft verdwijnt nog in het restafval. 
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen, kof-
fieprut en tuinafval. Het is allemaal gft, dat 
gescheiden wordt ingezameld. Het wordt 
eerst drie weken vergist, waardoor er bio-
gas vrijkomt. Na het vergisten blijft de basis 
voor compost achter. Etensresten vormen 
de basis voor groen gas en compost.
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W
ij wensen u een heel m

ooi 2017!
Kleurplaat van Eric Coolen: Kleur en win!
Dit jaar hebben we een kleurplaat van Wijk aan Zee voor u. Getekend door de Haarlemse tekenaar Eric Coolen. Eric Coolen is specialist in het tekenen in ‘klare lijn’ stijl. Hij is een van de meest gevraagde 
tekenaars en zeer productief. Hij  illustreert  boeken, tekent voor kranten en maakt tekeningen voor bedrijven, winkels, instellingen en particulieren. Hij ontwerpt ook glas in loodramen. In Haarlem staan 
diverse standbeelden die hij ontworp. Zo verscheen kort geleden in de roze buurt bij de kerk het beeld van Kort Jakje. Eric is ook gitarist, componist in het Ampzing Genootschap, dat ook regelmatig in de 
IJmond optreedt. Wilt u meer werk zien van Coolen, of meer informatie, kijk dan op www.ericcoolen.nl.

U kunt een prijs winnen met deze kleurplaat. Lever de ingekleurde kleurplaat in bij de KOP van WaZ of op ons redactieadres, burg. Rothestraat 73. Uit de inzendingen worden drie winnaars geselecteerd, die 
een kunstpakket van de KOP van WaZ winnen (1x), of een drankje en iets lekkers in ‘Be My Guest’ (2x). De tekeningen kunnen tot 15 januari 2017 worden ingeleverd. Er is geen leeftijdslimiet. 

Deze kleurplaat is mogelijk gemaakt door de Stichting Prentenkabinet van der Linden. Sauw Buwalda, Horst en Lia Heydenreich, Heel aan Zee, JP van der Meij, Stichting SaWaZ en Dorpskrant de Jutter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze tekening is van:                                                     Emailadres  of telefoonnummer:
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