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Ik kom op straat heel veel mensen tegen die 
mij groeten, maar ik ken van lang niet iedereen 
de naam of de achtergrond. Wel ben ik altijd 
nieuwsgierig. Waar komt iemand vandaan, wat 
is zijn of haar verhaal? Wat ik zo bijzonder vind 
aan Wijk aan Zee, is dat er zo’n enorme diver-
siteit is aan bewoners. Sommigen wonen hier 
al generaties lang, anderen wonen pas sinds 
kort in het dorp. De een kent de geschiedenis 
van elke baksteen, de ander is recent gevallen 
voor de charme van ons kustdorp. Deze maand 
beginnen wij met een nieuwe reeks interviews, 
met verschillende dorpsbewoners. Het gaat 

er niet om of ze muzikant of kunstenaar zijn, 
of ze al deccenia lang in het dorp wonen of 
pas net komen kijken. Het zijn verhalen van 
dorpsgenoten zoals u en ik. met een eigen 
verhaal. Over grote dingen en kleine dingen. 
Heeft u een suggestie, iemand die we zéker 
niet moeten missen? Laat het ons dan weten. 
Want we maken de Jutter niet alleen om mijn 
nieuwsgierigheid te bevredigen. We maken ‘m 
toch vooral voor u, bewoners en bezoekers van 
Wijk aan Zee. 
                              Marian van den Hul  
                          jutter@live.nl
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Gratis boeken ruilen bij de straatbieb
Sinds kort staat in de Burgemeester Rothestraat een kleine straatbieb: the little free library. Het is een initiatief van verzamelaar en boekenliefhebber 
Hans Singerling. Take a book, return a book staat er op het vrolijke blauwe huisje. Iedereen mag er gratis een boek uithalen en lezen en er natuurlijk 
weer een boek voor in de plaats zetten. Wijk aan Zee heeft zijn bieb weer terug en deze is 24 uur per dag open. 

Singerling (tweede van links op de foto) kwam 
op het idee toen hij op Texel een ‘little free 
library’ zag staan. Hij verzamelt boeken, speldjes, 
blikjes en alles dat met voetbal te maken heeft. 
bij het zien van de kleine straatbieb viel het al-
lemaal mooi samen: voor een aantal boeken die 
hij had liggen had hij nog geen goede bestem-
ming. Een vriend van hem, Rob Koek, had nog 
een hondenhok staan waar hij niets meer mee 
deed. Op deze manier kon Hans iets betekenen 

voor zijn buurt. Hij investeerde dan ook graag in 
het Amerikaanse initiatief. Alleen de inschrijving 
kostte hem geld, verder bestaat de straatbieb uit 
allemaal gerecyclede materialen. Het hok was 
gemaakt van bouwafval van het huis van Rob, 
de palen van de straabieb komen van de kweker 
en de kersverse vrouw van Hans, Heleen Vink, 
schilderde hem vrolijk blauw. 
Het stel bruist van de leuke ideeën: “We willen 
met de seizoenen mee gaan met de kleine bieb en 

bijvoorbeeld als er een WK is er allemaal voet-
balboeken in zetten en als er geschaakt wordt, 
allemaal schaakboeken en in de zomer boekjes 
over Wijk aan Zee voor de toeristen. Wat we nog 
missen zijn kinderboeken en er moeten natuur-
lijk ook Poolse boeken in!”. 

Meteen al een succes
De mini-bibliotheek was nog niet af en het was al 
een succes. De buurvrouw legde het eerste boek 
er in en de postbode haalde er al meteen een 
boek uit en legde er de dag erna een ander boek 
voor terug.  “Hij was al functioneel toen hij nog 
niet eens operationeel was” lacht Hans. “Lezen is 
zo dichtbij en zo ver weg tegelijkertijd, het gaat 
om de verbinding.” Verbinding heeft het hok al 
gebracht: “we moesten iemand van fiets trekken 

om het hok te plaatsen, zo zwaar was het”, samen 
met buurtbewoner Vincent en de fietser hebben 
ze de straatbieb op vier palen gezet. bij de fees-
telijke opening stond de stoep vol met buurtbe-
woners die onder het genot van koffie, thee en 
speculaasje in de bieb konden rondneuzen. 
Hans wilde graag dat zijn vriend Rob Koek het 
hok officieel opende. “Het was zijn oude hon-
denhok en hij heeft het helemaal aangepast tot 
mini-bieb”. 

The little free library nummer 16040 staat in de 
burgemeester rothestraat ter hoogte van num-
mer 105. meer informatie over de kleine straat-
biebjes wereldwijd: www.littlefreelibrary.org

~ Tekst: Stephanie Dumoulin, foto: Heleen Vink ~

Het is even een heel ander uitzicht, op de abri van kunstenaars Madelon Hooykaas en Elsa Stans-
field. Het kunstwerk in de vorm van een schotelantenne hoort de geluiden van de zee en de wind te 
versterken, maar zonder de metalen dekplaten blijft daar weinig van over. De gemeente Beverwijk 
heeft de platen voor onderhoud afgevoerd, maar is even vergeten om de bewoners van Wijk aan Zee 
daarvan op de hoogte te brengen. Vandaar dat er al snel geruchten circuleerden dat de platen door 
dieven achterovergedrukt waren. Dat blijkt dus niet het geval. Gelukkig kunnen we binnenkort dus 
weer genieten van het kunstwerk, waarvan de vorm als metafoor dient voor een schelp of oor. Maar 
het eigenlijke kunstwerk is het geluid, bedoeld als instrument voor meditatie: de kijker en luisteraar 
wordt opgenomen in iets dat groter en tijdlozer is dan zij/hijzelf.  

een ander uitzicht

De redactie van 
de Jutter wenst 
alle bewoners, 

adverteerders en 
lezers hele mooie, 

gezonde en gezellige 
feestdagen!



Dorpsgenoten 

ronald van tunen 

de bedragen worden bepaald door de mate van 
overschrijding. Ik kom nog wel eens in conflict 
met onze juristen, omdat ik ze wel eens verwijt 
dat ze soms bang zijn voor langdurige rechts-
zaken. sinds 1 januari is er een samenvoeging 
van allerlei handhavingsafdelingen van verschil-
lende gemeenten en de provincie, dat is de 
‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’en is 
gevestigd in Zaandam.”

“Op mijn zestiende heb ik een ernstig brom-
merongeluk gehad, ik heb vijf weken in het 

ziekenhuis gelegen. Ik had mijn kuitbeen en 
scheenbeen gebroken. Toen mijn tenen die uit 
het gips staken zwart werden is het gips er direct 
afgehaald en bleek er een ontsteking te zijn. Zes 
maanden ben ik bezig geweest met herstel, waar-
van ik ook nog een deel van de tijd in Heliomare 
ben geweest. Er werd gezegd dat ik al blij mocht 
zijn als ik ooit weer kon wandelen, ik moest er re-
kening mee houden dat ik misschien niets meer 
zou kunnen. Er is ooit in een psychologische test 
gezegd dat ik tegenslagen uit de weg ga. Dat loopt 
als een rode draad door mijn leven. Het gevolg 
is het tegenovergestelde: tegenslagen houden mij 
niet tegen, ik ben gaan hardlopen, heb drie keer 
de Vierdaagse van Nijmegen gelopen, de Dam tot 
Damloop, de Zevenheuvelenloop en natuurlijk 
de Wijkloop. Ik doe intensief aan Karate en heb 
tien jaar aan sportduiken gedaan. Ik wil altijd net 
even harder werken dan een ander en kan geen 
nee zeggen, maar heb dat een paar jaar geleden 
moeten bekopen met een burn-out. ik heb ook 
Kitesurflessen gehad, maar daaraan doe ik niets 
meer, ik heb te weinig ervaring, moet eigenlijk 
iemand vinden die me meetrekt om weer wat 
ervaring op te doen.”

~ Tekst: Georges van Luijk, foto Stephanie Dumoulin ~

Sinds een jaar of negen wonen Ronald en Angela van Tunen met hun kinderen Sanne (13) en Gijs 
(12) in Wijk aan Zee. Zij kwamen uit Heemskerk en toen vrienden van hen naar een huis in Wijk 
aan Zee gingen kijken en Ronald meeging, was deze direct verkocht toen hij uit de slaapkamer 
het uitzicht over Camping Vondeloord en de duinen zag. Die vrienden kochten een ander huis en 
Ronald en Angela sloegen hun slag en zeiden vaarwel tegen Heemskerk. Dat was zeer tegen de wens 
van de familie: “Wie gaat er nou van Heemskerk naar Wijk aan Zee, man in de winter is daar niets 
te doen”. Intussen weten ze wel beter en hebben geen seconde spijt gehad en zijn ook niet van plan 
hier ooit weg te gaan.

op 21 november overleed in zijn huis aan de 
Verlengde Voorstraat, omringd door zijn naaste 
familie, mijn oom, Arie Kunnen, op 89 jarige 
leeftijd. Een bijzondere man.
Hij was waarschijnlijk de ‘langst-in-hetzelfde-
huis-wonende’ inwoner van Wijk aan Zee. 
geboren in Heemskerk heeft hij er vanaf zijn 3e 
jaar gewoond, 86 jaar dus! alleen dat al maakte 
hem bijzonder. (Schoenmaker Frans, zijn goede 
vriend, heeft 80 jaar in hetzelfde huis gewoond 
aan de gasthuisstraat, dus minder lang, maar die 
was daar wel geboren! Of ik dat er wel duidelijk 
in wilde vermelden, vroeg ome Arie me kort voor 
zijn dood. Ik heb hem dit stukje nl. nog voorgele-
zen, we wisten dat hij dood zou gaan).
maar hij was in meer dingen bijzonder. samen 
met zijn vrouw (tante) Ann voorzag hij in de 
jaren 90 van de vorige eeuw een heel grote 
kinderschaar dagelijks van ‘een snoepie’. Welk 
kind wist in die tijd niet de weg naar hun huis te 
vinden? uit school niet eerst naar huis, nee, eerst 
even langs bij tante Ann en ome Arie. Schooltas 
en jas werden in een hoek gesmeten en aanschui-
ven maar. Want ‘een snoepie’ betekende vaak ‘lek-
ker snaaien’ met een glaasje fris erbij en je verhaal 
vertellen. Wat heeft hij van die tijd genoten!
maar er was meer.
Hij heeft jarenlang vele gebeurtenissen in Wijk 
aan Zee op video vastgelegd. Zo filmde hij voor 
de sint odulphuskerk de eerste communie- en 
Vormselvieringen, maar ook de uitjes en gezellige 
avondjes van het grote koor en het 100-jarig 
bestaan van de kerk. De aankomst van Sinter-
klaas, de laatste dag van bakker Smithuis met zijn 
kar, de evacuatie van wijk aan zee in 1990 (een 
ludieke actie als protest tegen een slibdepot in 
de oksel van de Noordpier) en toen we met zijn 
allen op de foto gingen op het weiland in 1996, 
om te voorkomen dat er een vliegveld in zee zou 
komen. Wie was er bij?! In ieder geval oom Arie 
met zijn camera!
En al die opnames waren weer goede aanleidin-
gen om avondjes te organiseren om het gefilmde 
terug te kijken. Op die manier kwamen veel 
inwoners van ons dorp bij hem over de vloer, en 
genoten van de gastvrijheid van Ann en Arie.
ruim 10 jaar terug overleed tante ann en ver-
anderde oom Aries leven. Zij was altijd de drive 
geweest en die was er niet meer. Lichamelijk 
werd hij ook steeds minder en het was vooral 
zijn steeds slechter wordende gezichtsvermogen 
dat de kwaliteit van zijn leven sterk verminderde. 
maar wat hij altijd bleef behouden, tot op het 
laatst toe, waren zijn humor en zijn belangstelling 
voor zijn omgeving.
in de voorbije 10 jaar heeft hij een aantal keer in 
de Jutter gestaan met zijn verhaal over de oorlog 
(hij werd op 16 april 1944 tijdens een groot-
scheepse razzia in beverwijk opgepakt, en keerde 
pas 3 jaar later, na de kampverschrikkingen en 
een ernstige ziekte, terug naar Wijk aan Zee) en 
over de geschiedenis van familienamen in het 
dorp. Hij was de laatste van de Wijk aan Zeese 
overlevenden van die razzia.
Ik hoop dat er velen zijn met goede herinnerin-
gen aan (oom) arie kunnen. bij zijn dood hoort 
zìjn naam in De Jutter. Waarschijnlijk voor de 
laatste keer!

~ Mariël de Wit ~

in memoriam (ome) arie Kunnen

bert kisjes (74) is genomineerd als ijmonder 
van het jaar 2014, een verkiezing georganiseerd 
door het Dagblad Kennemerland en de IJmui-
der courant.   Dit jaar is het de vierde keer dat 
de verkiezingen gehouden worden. Kandidaten 
mogen tot 15 december worden voorgedragen. 
vanaf 20 december mag er door het publiek 
gestemd worden op de kandidaten. Tijdens 
het gala van de ijmonder van het jaar 2014, 
26 januari op Landgoed Duin & kruidberg in 
Santpoort-Noord, kiest een vijfkoppige jury de 
winnaar. Zij laten de stemming van het publiek 
wegen in de uitslag. Degene die de nominatie 
doet, wordt ook geacht als ambassadeur op te 

treden, om de keuzen voor zijn of haar kandidaat 
zo positief mogelijk in de publiciteit te brengen. 
Kisjes is voorgedragen door Jacky de Vries, de 
initiator van cultureel magazine Roetz. De Vries 
vindt dat bert kisjes als een van de weinigen de 
regio ijmond wezenlijk heeft veranderd. “bert 
Kisjes is een filosoof en een vernieuwer. Iemand 
die niet alleen een visie heeft, maar die ook in de 
praktijk brengt. Daarnaast is Kisjes een pionier 
die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Hij 
heeft geen dogma, zijn ideeën groeien en rijpen 
voortdurend. De vries refereert verder aan de 
grote rol die bert kisjes heeft gespeeld in son-
nevanck, cultureel Dorp en wijk aan zee heeft 

gespeeld. Dit jaar is daar nog een bijzonder pro-
ject aan toegevoegd. bert heeft een groep om zich 
heen gevormd die de grote kerk in beverwijk 
een plek wil maken voor de gehele gemeenschap. 
aan erkenning gelukkig geen gebrek. bert is in 
2014 ereburger geworden van bystre in tsjechië 
en heeft een Europese onderscheiding gekregen 
voor zijn inzet binnen het verbond van dorpen. 
Nu de IJmond nog!’’, vertelt Jacky de Vries en-
thousiast. Volgend jaar verschijnt er van de hand 
van De Vries een biografie over het leven van de 
oud-predikant, herbergier, maar bovenal filosoof.

(Bron: Dagblad Kennemerland)

Hond Joep was niet de enige die stomver-
baasd was bij het zien van deze bijzondere 
bezoeker. Zeeschildpadden doen onze stran-
den maar héél zelden aan. Ze komen vooral 
dichter bij de evenaar voor. Het was maar 
een kort bezoek, de schildpad zwom meteen 
de branding weer in. 

Zeeschildpad bezoekt
strand Wijk aan Zee

Bert Kisjes genomineerd als iJmonder van het jaar 2014

“Na de middelbare tuinbouwschool in Hoorn 
ben ik gaan werken bij een Hoveniersbedrijf in 
uitgeest. ik was nog jong en lette niet goed op 
mijn loonstrookje, want toen ik in de winter een 
werkloosheidsuitkering moest aanvragen, bleek 
ik maar twee dagen in de week wit te hebben 
gewerkt en de rest zwart, dat betekende ook 
maar een uitkering voor twee dagen. En toen 
ik ontdekte dat mijn werkgever het volgende 
jaar hetzelfde kunstje uithaalde, ben ik naar een 
uitzendbureau gegaan. Toen ik een advertentie 
zag voor een vacature bij de plantsoenendienst in 
Velsen ben ik daar heen gegaan. Ik heb nog even 
het woeste plan gehad om voor een jaar naar 
Australië te gaan, maar op het laatste moment 
durfde ik het toch niet aan. In Velsen ben ik in 
een loopbaanbegeleidingsproject gekomen en 
ben ik milieu-inspecteur geworden, eerst bij de 
gemeente velsen, later milieudienst ijmond.”

“Ik ben nu zit al zeventien jaar milieu-inspecteur 
en werk nu bij ‘Waternet’, dat is een gemeen-
schappelijke organisatie van het Waterschap 
amstel, gooi en vecht en de gemeente amster-
dam. ik werk op de afdeling klant, markt en 
Relaties. Wij zorgen ervoor dat de lozingsver-
gunningen van afvalwater worden nageleefd. Ik 
neem monsters, die in het laboratorium worden 
onderzocht en als dan blijkt dat er normen zijn 
overschreden spreek ik de klant erop aan. Vaak 
gaat dat ik juristen in dienst en daar kan in veel 
gevallen een harde strijd uit ontstaan. Wij kun-
nen een dwangsom opleggen aan overtreders, 
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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 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

Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

Probeer onze gemarineerde kipfi let 
op Turks brood. € 5,- euro met alles 
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE
Certifi caat diabetische/reumatische voet

IN DE MORIAAN
dinsdag en woensdag

10 tot 17 uur
andere dagen bespreekbaar

Ook mogelijkheden 
voor manicure!

Info of afspraak
06-40990449

www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis 

Nieuwe wetgeving
De awbz vervalt en maakt plaats voor nieuwe 
wetgeving. De gemeente regelt de ondersteuning 
thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch 
karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, 
dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding 
en ondersteuning van mantelzorgers. Daarbij 
zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf nog 
kunt. De wet die dit regelt is de wmo 2015. De 
verpleging en verzorging (voor bijvoorbeeld 
hulp bij het douchen, verstrekken van medicatie, 
wondverzorging of specialistische medisch-
technische hulp) gaat    ‘Wijkverpleging’ heten 
en wordt betaald vanuit het basispakket van de 
zorgverzekeringen. 

Participatie
Het is begrijpelijk dat dit vragen oproept over uw 
eigen situatie. Wat verandert er voor u als u al 
zorg heeft of in 2015 zorg nodig zal hebben? wat 
betekent het voor u als mantelzorger of als dorps-

gemeenschap? Het begrip participatiemaatschap-
pij is de laatste tijd veel genoemd. De bedoeling 
is dat mensen zoveel mogelijk zelf regie hebben 
over hun eigen leven en zoveel mogelijk onder-
steund worden door hun eigen netwerk en waar 
nodig door professionele zorg en hulp. In een 
hechte dorpsgemeenschap als Wijk aan Zee is het 
vaak vanzelfsprekend dat mensen elkaar helpen, 
en vanaf 2015 wordt dit steeds meer verwacht.

Buurtzorg en Viva! Zorggroep
De wijkverpleegkundigen hebben de afgelopen 
jaren al een centrale rol gekregen in de zorg. De 
wijkverpleegkundige kent niet alleen de eigen cli-
enten, maar ook de wijk, de cultuur van het dorp 
en andere zorgverleners. De wijkverpleegkundige 
is een coördinator in de zorg geworden en een 
aanspreekpunt. Deze centrale rol in de buurt gaat 
de komende tijd alleen maar groter worden. Als 
u zorg nodig heeft, zal de wijkverpleegkundige bij 
u op bezoek komen en met u de situatie bekijken. 

Zij zal met u en uw directe naasten bespreken en 
in kaart brengen wat er nodig is: welke hulp en 
ondersteuning u in uw eigen omgeving kan orga-
niseren en waarbij professionele hulp gewenst is. 
Nieuw is dat de wijkverpleegkundige volgend jaar 
ook zelf de indicatie mag gaan stellen. Dit ligt nu 
bij het ‘centrum indicatiestelling zorg’. De wijk-
verpleegkundigen zijn allen goed geschoold en 
zullen de komende tijd ook aanvullende scholing 
volgen om ook deze nieuwe taken uit te voeren.

2015 is overgangsjaar
als u al zorg vanuit de awbz ontvangt, zult u 
de gevolgen van de veranderingen waarschijnlijk 
nog niet op 1 januari 2015 gaan merken, 2015 is 
een overgangsjaar. De awbz-indicatie die nog 
geldig is op 31 december 2014, is een geldige 
verwijzing voor wijkverpleging en u hebt direct 
recht op deze zorg. u zult dan ook gewoon uw 
zorg ontvangen van uw vertrouwde zorgaan-
bieder. Wel zullen de regels van de Zorgverze-

keringswet gelden. u betaalt gewoon premie 
voor uw zorgverzekering. Voor wijkverpleging 
geldt geen eigen bijdrage en het gaat niet af van 
uw eigen risico. uw situatie zal wel opnieuw 
beoordeeld worden volgens de nieuwe richtlijnen 
in 2015.

Vragen?
Het is heel begrijpelijk dat de nieuwe ontwikke-
lingen vragen oproepen. u kunt met deze vragen 
terecht bij de wijkverpleegkundige. in 2015, maar 
u kunt ook in 2014 al een gesprek aanvragen. De 
wijkverpleegkundige kan hiervoor vrijblijvend 
bij u langskomen. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. mensen maakt u zich geen zorgen, 
als u een gesprek wilt kunt u bellen met dames 
van de buurtzorg op 06-22936056 en voor de 
viva! zorggroep op 088-9958000, bij deze kunt 
u vragen naar Ilse Rood. Zij wensen u alvast een 
gelukkig en gezond 2015 toe.

~ tekst: Georges van Luijk~

de veranderingen in de zorg, wat kunt u daarvan gaan merken?
In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Mensen blijven steeds langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daar wordt de zorg en ondersteuning ook op aangepast. Om zo goed mogelijk te kunnen 
inspelen op uw persoonlijke situatie, wordt de zorg en ondersteuning ook georganiseerd in uw eigen omgeving. ‘De Jutter’  wil u graag informeren en wij hebben bij de gemeente Beverwijk geprobeerd infor-
matie te krijgen, vergeefs. Wij kregen te horen dat er nog niets over bekend is. Dus zijn wij naar de dames van de Buurtzorg en van de Viva! Zorggroep gegaan of er iets veranderen gaat voor hun cliënten 
en zij wisten het wèl.

Nu allebei de kinderen van Angela op de middel-
bare school zitten leek het haar een goed moment 
om ook op maandag kinderopvang te verzorgen. 
Per ongeluk begon Angela met opvangen van 
kinderen. “Er stond een spoedaanvraag in de 
krant voor de opvang van twee kindjes en dat ben 
ik toen gaan doen. De leeftijd tussen 0 en 4 jaar 
vind ik het allermooist. Ik vind het geweldig om 
die kleintjes te zien ontwikkelen.” De pedagogi-
sche opleiding volgde Angela snel daarna. 
Inmiddels zorgt Angela voor heel wat kindjes op 
dinsdag, donderdag en vrijdag en vanaf januari 
2015 komt daar de maandag bij. 
Sinds kort werkt Angela met het programma 
Vroege Voorschoolse Educatie. Een programma 
dat ontwikkeld is voor kansarme kinderen maar 
dat inmiddels zowel op het kinderdagverblijf  als 
bij verschillende gastouders gebruikt wordt. Voor 

gastouders is er een speciaal programma ontwik-
keld. met behulp van beer kiki die van alles 
beleefd, worden verschillende thema’s behandeld. 
“Zo kwam er laatst een nieuw kindje en dat is 
ook één van de thema’s, dat kan ik dan mooi 
gebruiken.” 
Angela gaat graag naar buiten met de kinderen. 
“Ik ben eigenlijk altijd wel een uur in de speel-
tuin te vinden en ik neem ze ook regelmatig mee 
naar het strand en de duinen”. u zult haar vast 
al eens voorbij hebben zien komen, haar wagen 
volgeladen met kindjes. angela vangt maximaal 5 
kindjes per dag op en is aangesloten bij gastouder 
bureau Pollewop. 

Angela van Tunen: beidehandjes@outlook.com
tel: 06-278 273 32

~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

Angela van Tunen is al sinds 2008 gastouder in Wijk aan Zee en gaat nu ook op maandag kindjes 
van 0 tot 4 opvangen. Daarnaast is ze begonnen met VVE, Vroege Voorschoolse Educatie Kiki.

Gastouder angela: nu ook op maandagZoals u vorige maand hebt kunnen lezen, is 
onze beeldhouwster Sjanneke van Herpen in 
Zuid-Afrika bezig een gigantisch beeld van een 
mammoet uit te houwen. Van ’s morgens zes tot 
’s avonds zes is zij bezig met hamer en beitel om 
de stapel stenen om te vormen tot een mammoet. 
Om negen uur ligt zij al in bed. In november 
is haar partner Willem naar haar toe gereisd. 
Toen zij aan de klus begon was de verwachting 
dat zij al ver gevorderd zou zijn als hij bij haar 
zou aankomen. maar tegenslag in de vorm van 
machinepech en regen, heel veel regen, hebben 
voor oponthoud gezorgd. Sjanneke geniet erg van 
de natuur om zich heen. Voor haar onbekende 
dieren, vogels en insecten ziet zij terwijl zij zit te 
hakken. Of zoals zijzelf zegt: “ik breng verande-
ring in het leefgebied van de echte bewoners van 
dit gebied, de dieren die hier eerder waren dan 
ik.” Hopelijk heeft de komst van Willem geen 
gevolgen voor haar vorderingen en kan zij de 
volgende maand foto’s sturen van de vormen van 
een mammoet.

~ Georges van Luijk ~

Sjanneke in Zuid-afrika

Wijk aan Zee heeft een lange schaaktraditie. 
in 1968 vond de eerste editie plaats van het 
Hoogovenschaaktoernooi in Wijk aan Zee. Er 
ontstond een hechte relatie tussen het toernooi 
en het dorp. Veel schakers vonden onderdak bij 
families. bewoners hadden een sterke band met 
‘hun’ schaker, van wie ze de verrichtingen met 
grote aandacht volgden.

Hein de Vries
Schaken werd ook buiten het grote toernooi 
belangrijk. Het begon met de oprichting van 
het schaakgenootschap Het Paard van Ree. Het 
genootschap begon al snel met de organisatie van 
het Wijn aan Zee-toernooi, naar de flessen wijn 
waaruit de prijzen bestonden. Nu is het toernooi 
vernoemd naar Hein de Vries en wordt de laatste 
drie dagen van het jaar gehouden.

Cultural Village
sinds 1987 wordt er in het dorp een gesloten 
(groot)meestertoernooi gespeeld. Dit Sonnevanck 
toernooi draagt vanaf 2001 de naam cultural 
Village-toernooi. Het wordt elk jaar in café de 
zon gespeeld, in 2014 op 29 en 30 november.

Vierkamp Schachdorf Ströbeck
in 1999 riep wijk aan zee zich uit tot cultureel 
Dorp van Europa, legde contacten met andere 
Europese dorpen en zo kwam de band met 
Schachdorf Ströbeck tot stand. Jaarlijks wordt er 
een vierkamp tussen Wijk aan Zee en Schachdorf 
Ströbeck gespeeld.

IJmondvierkamp
Als laatste toernooi kwamen de IJmond vier-
kampen naar Wijk aan Zee. Dit staat open voor 
iedere schaker en wordt in de zomer gespeeld. 
meer weten? in de kop van waz is de schaak-
dvd ‘wereldschaakdorp’ te koop.

Wijk aan Zee: schaakdorp
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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

Cadeautjes van ver, nu heel dichtbij
natuurlijk TASTOE!

Openingstijden in december
woe, do, vr       13.00 - 16.30 uur
za                       11.00 - 15.00 uur
Extra open voor de Kerst
zo 21 dec. en ma  22 dec.
vanaf 13.00 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

Op 29 oktober ostapte een 23-koppig gezelschap 
in de bus bij het Julianaplein richting Tata Steel 
voor een Tata milieurondrit.

Aanwezig bij de tour waren leden van politiek 
beverwijk, leden van de dorpsraad wijk aan zee, 
een aantal Tata Steel medewerkers, een paar Wijk 
aan Zeeërs, twee leden van de redactie van de 
Jutter en een aantal milieuspecialisten. Een paar 
managers van productie-eenheden van Tata en 
Harsco begeleidden de tour.
De grote vraag was: wat is er gerealiseerd  de 
afgelopen periode en wat kunnen we nog ver-
wachten? Na aankomst bij het Dudokhuis, een 
kopje koffie en een paar toespraken onder andere 
door directeur productie Hans van den berg over 
de verschillende vormen van hinder zoals: geur-, 
stof- en geluidsoverlast, stapten we op de bus 
voor de Tata milieu rondrit.
Er is ons zoveel informatie verstrekt en hetgene 
wat mij vooral is bijgebleven was dat het de in-
tentie is bij Tata Steel om zoveel mogelijk overlast 
weg te nemen.  Ze kunnen niet alles oplossen, 
werd toegegeven. De focus ligt op het moment op 
het ontwikkelen van methoden om de verschil-
lende vormen van overlast te bestrijden.
In september en oktober is er veel overlast van 
geur, stof en geluid geweest. er  zijn 200 klacht-
meldingen binnen gekomen. “We hebben ons 
hierin vergist, geven we toe. Onze excuses”, gaf 
Hans van den berg aan. “we werken er nu hard 
aan om de overlast tot een minimum te beper-

ken.” Vooral de weersomstandigheden spelen 
een rol in de mate van overlast en helaas kunnen 
de weersomstandigheden niet altijd juist inschat 
worden. De meeste overlast vindt o.a. plaats 
tijdens het onderhoud en bij incidenten zoals 
door lekkage van deuren van de cokesfabrieken 
of onjuiste menging van gas en/of zuurstof. Er 
vindt continu onderzoek plaats naar het ontstaan 
en voorkomen van die incidenten. 

acties na de bijeenkomst van 5 juni:
1.  op dit moment vindt een proef plaats om ge-
luidsoverlast van geluidssignalen te verminderen.
2. ook wordt er een overkapping gebouwd bij 
Harsco waar de slobslak verwerkt wordt. De 
resten van het slobslak veroorzaken de vette 
witachtige substantie en nogal wat stof waar we 
de laatste periode verschillende keren last van 
hebben gehad. Het doel is om voor de Kerst deze 
ombouw gerealiseerd te hebben. We verwach-
ten geen overlast meer te veroorzaken voor wat 
betreft de plakstof. 
3. er vindt nu een dialoog plaats tussen tata 
Steel, gedeputeerde staten van Noord-Holland 
en de gemeenten over beperken/voorkomen van 
overlast.
4. in 2015 vindt voltooiing van de doekfilters 
plaats. De doekfilters om de Sinterfabriek zijn al 
voltooid. 
5. transparante communicatie door middel van 
online milieunieuws. 

 ~Trudi Duin ~

Milieurondrit tata Steel en Harsco
Zeezeilers in de Jutter
Naar aanleiding van het leuke stukje in de Jut-
ter over Rieneke en Toon Ploegmakers (die als 
hobby zeezeilen hebben) wil ik even reageren. 
Ze vertelden over een boot uit IJmuiden met 
daarop Wijk aan Zeeërs die zij waren tegengeko-
men. 
Dat waren wij. wij lagen in 2005 in almerimar 
(Spanje) met onze zeilboot de ‘Alcyone’ en zagen 
een zeilboot onder zeil de haven binnenlopen. 
Schitterend gezicht en er wapperde een Neder-
landse vlag. Het contact was gelegd en onder 
genot van een welkomstborrel bij ons aan boord 
kwamen we tot de ontdekking dat we plaatsgeno-
ten waren. 
Het werd een gezellige avond. Zij hebben de 
volgende dag nog onze auto geleend om een 
bemanningslid naar het vliegveld te brengen. 
Daarna zijn we ieders onze kant uitgevaren. Wij 
voeren naar de straat van gibraltar, in de richting  
van Portugal. 
tien jaar lang hebben we gezworven op de mid-
dellandse zee. verleden jaar zouden we voor 2,5 
maand richting Denemarken gaan maar door een 
bedrijfsongeluk is Theo een week voor we weg-
gingen overleden. 
En jammer… tot een ontmoeting met Rieneke en 
Toon hier in Wijk aan Zee is het nooit gekomen. 
Toch wens ik ze nog heel veel veilige zeemijltjes. 

~Wil Hirs ~

curms in tastoe
Herinner je je de Happykini en Feel goodies nog 
van curms? Functionele handgemaakte pro-
ducten, ontworpen in Wijk aan Zee en gemaakt 
in samenwerking met de lokale bevolking van 
Indonesië. Ieder met een eigen verhaal. Van half 
november t/m maart is curms weer in indonesië 
te vinden, om de collectie aan te vullen en op 
zoek te gaan naar authentieke stoffen voor de 
nieuwe ontwerpen voor 2015! ben je nieuwsgie-
rig en wil je een uniek cadeau met de feestdagen? 
De creaties van  curms zijn de hele winter te 
koop in het winkeltje Tastoe. Voor meer info over 
het complete proces check www.curms.com
of volg curms op Facebook voor updates en 
inspiratie vanuit Indonesië!! 

Odulphus was een benedictijn en missionaris uit 
het einde van de 8e en begin 9e eeuw en is heilig 
verklaard. Odulphus verwierf naam als Apostel 
der Friezen. Odulphus of ook wel Odulp, Olof, 
Oelbert en Oel. De eerste geschreven historische 
gegevens over best spreken ervan dat odolphus 
geboren werd uijt eene edele stamme onder de 
Franken. zijn ouders stuurden hem naar utrecht 
om hen daar te laten studeren: dat betekende 
in die tijd automatisch, dat je geestelijke werd. 
Volgens de verhalen zou hij het liefst monnik 
geworden zijn in het klooster van utrecht. maar 
zijn ouders hadden hem graag dichtbij zich in 
de buurt, op hun eigen landgoed. Daar bediende 
hij dan ook een klein kerkje in Oirschot. Kort 
na hun dood trad Odulphus toe tot de bene-
dictijnen en verbleef in het martinusklooster in 
utrecht. Hij was mogelijk benoemd tot kanunnik 
in het kapittel van het aartsbisdom utrecht. De 
bisschop Frederik van utrecht zond odulphus 
uit naar Friesland waar hij het werk van zijn 
voorlopers willibrord, bonifatius en Liudger 
voortzette. De Friezen, die - aldus de kroniek-
schrijver - indertijd nog zeer wreed waren, waren 

de geloofsverkondigers nog lang niet vergeten. 
bij Dokkum was honderd jaar eerder sint bonifa-
tius vermoord. Odulphus’ werkterrein lag vooral 
in de buurt van Stavoren. Hij voorspelde aan de 
Friezen hoe zij door heidense invallen van hun 
geloof zouden worden beroofd. Dat zou gebeuren 
op het moment, dat de zware steen, die vlak voor 
kerk van Stavoren lag, eigener beweging in zee 
zou rollen... maar zodra die steen op dezelfde 
manier weer op zijn plaats terug zou komen - 
dat kon zelfs wel na Odulphus’ dood zijn - dan 
zou het geloof hun weer opnieuw geschonken 
worden. Deze voorspelling ging in vervulling met 
de invallen van de Noormannen. In onder meer 
stavoren stichtte odulphus een benedictijner 
abdij. Het feest van odulphus wordt op 12 juni 
gevierd. Ter herdenking werd in Wormer vanaf 
de middeleeuwen tot en met 1919 op de zondag 
na 12 juni een kermis gehouden. 
Het verhaal gaat dat St. Odulphus, tijdens een 
missiereis door Holland, in Wijk aan Zee kwam. 
De Relbeek, die vanaf Tussenwijck en de Dorps-
weide, het dorp binnenliep, zorgde altijd voor 
veel wateroverlast. Odulphus sloeg met zijn 

Samenwerken in de KOP?
Een aantal creatievelingen starten met samen 
tekenen en schilderen in de KOP van WaZ. 
Heb je zin hierin anderen te ontmoeten? 
Dan ben je van harte welkom op donderdag 
avond 11 december vanaf 20.00 uur. 
We denken eraan om twee keer in de maand af 
te spreken en dit voor in het totaal zes keer. Dan 
werken we vier keer zelfstandig en voor twee 
avonden vragen we een gastdocent. De avonden 
zonder docent, kunnen we elkaar inspireren, 
feedback geven en/of ideeen van uit kunstboeken 
en exposities uitwisselen. 
Dus wanneer je creatieve geesten wilt tegen 
komen, is de ateliergroep in de KOP een mooie 
plek. De kosten zijn € 50,- voor zes keer en € 10,- 
voor een losse avond. Aanmelden of informatie: 
info@kopvanwaz.nl Het adres: voorstraat 12

~Jola Brokking ~

staf een gat in de duinenrij zodat de Relbeek in 
zee kon afstromen. De bewoners van het dorp 
werden zo voor een groot deel verlost van de re-
gelmatige wateroverlast van de beek. bij ernstige 
regenval bleef men echter last houden van het 
overtollige duinwater dat door de beek werd afge-
voerd naar lagere gronden. sinds 1960 voert men 
het water via een rioolbuis af. Dit is nog steeds 
niet geheel afdoende maar wel een betere oplos-
sing dan die van de heilige. 

(Bron: www.lichtoplegenden.nl)

Licht op Legenden van Wijk aan Zee
Licht op legenden is een internetsite die oude volksverhalen en legenden verzamelt uit Noord-Hol-
land. Zo worden de verhalen weer tot leven gebracht en blijven behouden. De Jutter mag een aantal 
verhalen over ond dorp plaatsen. Kent u zelf nog bijzondere legenden of oude verhalen, dan kunt u 
ze naar de redactie van de Jutter sturen. Wij zorgen dan dat ze ook bij Licht op legenden terechtko-
men. En in de Jutter natuurlijk. Als eerste: St. Odulphus in Wijk aan Zee. 
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zaterdag 6 december
sonnevanck: Live muziek: jimmy’s gang aanvang 
21.00 uur.
Zondag 7 december
strand van wijk aan zee: mountainbike beach 
battle; start 12.00 uur.
een zee van staal: gratis rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 10 december
Dorpshuis De moriaan: vergadering Dorpsraad; 
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 12 december
Sonnevanck Hemelsbreed: Hemelsbreed dansen 
met Dj; aanvang 21.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: bunch on a breakout 
and barnyard tea; aanvang 21.00 uur. 
Zaterdag 13 december
Timboektoe: Noordpiersessie met: Jake in the 
swamp; aanvang 16.00 uur. 
sonnevanck: Live muziek:  electric outlet; aan-
vang 21.00 uur.
Dinsdag 16 december
Dorpshuis De moriaan: senioren maaltijd; aan-
vang 17.00 uur.
Woensdag 17 december
sonnevanck: sonnevanck pop Quiz; aanvang 
20.30 uur.
Vrijdag 19 december
sonnevanck: Live muziek: wintersings; aanvang 
21.00 uur. 
Zaterdag 20 december
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen.
sonnevanck: Live muziek:   twenty sicks; aan-
vang 21.00 uur.
Zondag 21 december
julianaplein: kerstsamenzang; aanvang 17.30 uur.
Dorpskerk: optreden: The kennemer christmas 
carol singers; aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 27 december
sonnevanck: Live muziek: bloes broers; aanvang 
21.00 uur. 
timboektoe: Dag van de popquiz; 21.00 uur.
Woensdag 31 december 2014
sonnevanck: oud en nieuw Disco!!!; 23.00 uur.
Donderdag 1 januari 2015
strand van wijk aan zee: nieuwjaarsduik; aan-
vang 15.00 uur.

Sinterklaas – en Kerstcomité
op zaterdag 22 november hebben wij wederom 
een prachtige intocht van Sinterklaas mogen 
organiseren. Zowel langs de route als achter 
de koets was de publieke belangstelling weer 
enorm. Het muziekkorps, voor de muzikale 
ondersteuning, de wrb, met de pakjesboot en de 
vrijwilligers voor de veiligheid, worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet. Na de rondrit door het 
dorp, waarvan veel straten mooi versierd waren, 
werden de kinderen in de moriaan ontvangen 
voor een tweetal voorstellingen. 
Het comité is inmiddels alweer bij elkaar geweest 
in verband met de voorbereidingen van het 
kerstfeest. alle alleenstaanden van 70 jaar en 
ouder alsmede alle gehuwden/samenwonenden 
van 80 jaar en ouder ontvangen een rijk gevulde 
fruitmand met iets extra’s van de Kerstman. 
Daarnaast ontvangen nabestaanden van een 
overledene en mensen waarbij een ernstige 
ziekte is gediagnosticeerd ook een attentie. De 
leden van het comité horen en weten veel maar 
ook weer niet alles. Omdat wij niemand willen 
overslaan doen wij een beroep op u. mocht u in 
uw omgeving iemand kennen die aan één van bo-
vengenoemde criteria voldoet en in het verleden 
nog geen fruitmand heeft ontvangen zou u dan 
zo vriendelijk willen zijn dit door te geven op 
nummer 0251-375463. inmiddels staat de teller 
op ruim 140 fruitmanden en het comité orga-
niseert het graag mede namens u allen met de 
slogan: ‘van dorpsgenoten voor dorpsgenoten’.

Sinterklaas – en Kerst comité Wijk aan Zee 

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 7 december     
mevr. Ds. m. myburgh te amsterdam, 2e advent. 
Zondag 14 december      
Ds. a. molendijk te Heemstede,  3e advent.
Zondag 21 december     
4e advent. (geen dienst).
Woensdag 24 december     
Ds. D. Fisser te amsterdam, 22.00 uur.
Donderdag 25 december     
gezinsdienst, 1e kerstdag, 10.30 uur.

Sint Odulphusparochie
Zaterdag 6 december
19.00 uur  themaviering  
voorganger p. N. Smit themakoor
Zondag 14 december
9.30  uur eucharistieviering  
voorganger p.R. Putman gemengd koor
Zaterdag 20 december
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugdkoor
Woensdag 24 december Kerstavond
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugd/themakoor
20.30 uur kerstviering  
voorganger p. N. Smit gemengd koor
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 
kindje wiegen vanaf 13.00 uur
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag
10.00 uur viering christmas carols  
voorganger p. b. stuifbergen carolsingers
Zondag 28 december
9.30  uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor

Oecumenische bijbelkring
maandag 1 december oecumenische bijbel-
kring. Thema verder met het boek Openbaring.  
gespreksleider pastor nico smit, inloop 19.30 
uur met koffie en thee. aanvang 20.00 uur. plaats: 
consistorie van de Dorpskerk, Julianaplein.

Belangrijke telefoonnummers
politie beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 375254
buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
viva! zorggroep: 088-9958000
zorgbergip: 292470

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 256260
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555wijkcoördinator: 256256
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

nieuwjaarsreceptie 
zondag 4 januari 2015 is weer de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van Stichting Actief Wijk aan 
Zee in De Zon aan de Verlengde Voorstraat. De 
receptie begint om 4 uur ’s middags en wordt 
zoals gebruikelijk omlijst door muziek.
Alle Wijk aan Zeeërs zijn hierbij van harte uitge-
nodigd om een toast uit te brengen op het nieuwe 
jaar en natuurlijk ook alvast op het 15-jarig 
bestaan van SaWaZ. 

Kerstconcert
vrijdag 12 december wordt het jaarlijkse 
kerstconcert van de gezamenlijke koren  van de 
Odulphusparochie gegeven. 
Zie voor verdere info het kerstblad wat huis aan 
huis wordt verspreid.

Kerstfair in Kerstschuur
Zoals vorig jaar reeds aangekondigd zal er dit 
jaar geen kerstfair van de ‘helpende handjes’ in 
de moriaan plaatsvinden. De vrijwilligers hebben 
besloten het geheel kleinschaliger aan te pakken 
en daarom zal de garage van Stetweg 8 nu omge-
toverd worden tot een ‘Kerstschuur’. Vanuit deze 
schuur zullen de door de vertrouwde vrijwilligers 
gemaakte kerststukken worden verkocht voor het 
goede doel. 
van maandag 8 tot en met zaterdag 13 december 
bent u tussen 09.30 en 17.00 uur en tussen 18.30 
en 20.00 uur van harte welkom om, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, te kijken of er 
nog iets van uw gading te vinden is. De meesten 
van u zullen wel weten wat u zoal mag verwach-
ten echter kunnen wij u nu reeds verklappen dat 
er een paar zeer verrassende stukken te koop 
worden aangeboden. Er is voor eenieder en 
voor elke beurs wel iets moois , aardigs of leuks 
te koop. De opbrengst gaat , zoals gebruikelijk, 
in zijn geheel naar het goede doel, te weten: het 
financieel ondersteunen van een aantal wees-
kinderen in sri Lanka. uw komst op een van 
de bovengenoemde dagen en tijdstippen in de 
‘Kerstschuur’ aan Stetweg 8 zal zeer op prijs 
gesteld worden. met dank van vele blije kinde-
ren in Sri Lanka. Namens de werkgroep van de  
‘helpende handjes’.

Siebrig Durge en Tineke Sakkers 
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