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Januari was een veelbewogen maand. Niet al-
leen door het Tata Steel Chess Tournament en 
het winterse weer. maar ook door de perikelen 
over de nieuwbouw van Heliomare, die nu de-
finitief is afgeblazen. Een treurig verhaal waar 
trage besluitvorming en bestuurlijke romp-
slomp resulteren in een bijna onwerkbare 
situatie voor de leerkrachten en leerlingen van 
de mytylschool. juist deze kwetsbare groep 
betaalt de rekening van de lamlendigheid van 
de politieke besluitvorming. maar ook een 
bewogen maand, omdat rondje wijk aan zee 
in de prijzen is gevallen. en natuurlijk stoomt 
de werkgroep metéén door om deel te nemen 
aan de nieuwe wedstrijd met een nieuwe 
wandelroute, een dorpswandeling die ook toe-

gankelijk is voor de minder valide medemens.  
Een wandeling waar we onderweg bovendien 
uitgebreid geïnformeerd worden over het 
heden en verleden van wijk aan zee. Dat die 
wandeling er gaat komen staat voor mij vast. 
ik verheug me er nu al op om het rondje zelf 
te gaan lopen. Dat wordt waarschijnlijk met 
een kinderwagen, want we verwachten hier 
thuis op korte termijn weer piepjonge pleeglo-
geetjes. en met zo’n kar is het rondje wijk aan 
zee toch ook een béétje lastig. 

~ Marian van den Hul ~
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vorig jaar vierde de wijk aan zeese volleybalver-
eniging haar veertig jarig bestaan. Een geweldig 
feest, met veel muziek. De vereniging heeft in de 
loop der jaren verschillende hoogte- en diepte-
punten gekend. op het hoogtepunt in 1986 telde 
de vereniging maar liefst 150 leden: diverse he-
ren, dames en jeugdteams en een groep recrean-
ten. er werd zelfs een ledenstop ingesteld. maar 
dit seizoen komt slechts één herenteam uit in de 
tweede klasse. verder zijn er nog 15 recreanten. 
De vereniging is dan ook hard op zoek naar men-
sen die het balletje hoog willen houden. 

Vooral recreanten
 “we willen groeien in de recreanten, dat is het 

meest reëel”, vertelt Angela van Tunen, lid van 
de volleybal en de pr-commissie. “aan het spelen 
zit geen verplichting, je hoeft geen competitie te 
spelen om mee te doen.” 
zo speelt er op dit moment iedere week een 
groep van recreanten, een leuke, sportieve groep 
zonder vaste samenstelling en met zeer uiteenlo-
pende leeftijden, variërend van 35 tot 65 jaar. 

De derde helft
“gestart wordt met een warming-up en een korte 
training, gevolgd door een partij”, aldus  marco 
Hoedemaker, spelend lid van heren 1 aan. “De 
sfeer is goed en de gezelligheid na de training is 
ook erg leuk. er is sprake van een derde helft”, 

vult hij gekscherend aan. “wat we bieden, is vol-
leybal op sportief en gezellig niveau. we hebben 
nog steeds een heren 1 en als er meer mensen 
bijkomen, kun je ook meer indelen op niveau. in 
de zaal kunnen we zo drie teams erbij hebben. 
ook een compleet team is welkom! kortom: aan 
alle kanten mogen er mensen bij”.

interesse? voor informatie: angela van tunen, 
0251- 209504 of beidehandjes@live.nl. 
en natuurlijk kan gewoon binnenlopen op de 
woensdagavond in de moriaan ook!

~ Sonja Waschkowitz ~ 

De Wijk aan Zeese Volleybalvereniging, ofwel WVV ’72, is een offensief gestart om meer spelers te trekken. Vanaf februari kan eenieder, tijdens de vaste 
trainingsavond op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur in de Moriaan,  voor slechts twee euro per avond, vrijblijvend meedoen om  een balletje te slaan. 
Op deze manier hoopt de vereniging mensen te trekken die zich niet meteen een jaar willen vastleggen, maar wel af en toe willen meespelen.

Meer spelers gezocht voor WWV72

met de internetstemming namen zij, tot hun ei-
gen verbazing, een riante 1e plaats in beslag met 
231 stemmen! een voorsprong van 50 stemmen 
op de 2e plaats. Het publiek en de jury beslisten 
anders. met dank aan alle stemmers uit wijk aan 
zee en omstreken, toch een mooi resultaat.
De jury spreekt in het rapport ‘haar waardering 
uit voor het doorzettingsvermogen van de leden 
die door middel van overleg en overtuiging zijn 
doorgegaan en hun doelstelling grotendeels heb-
ben bereikt’. 
Het prijzengeld wordt gebruikt voor het ontwik-
kelen van een app, waarin informatie over de 
wandelroute te vinden is. De app zal begin mei 
operabel zijn. ondernemers die geïnteresseerd 

zijn kunnen via de website www.rondjewijkaan-
zee.nl  meer informatie vinden en zich aanmel-
den. De werkgroep stoomt meteen door met een 
nieuw project, een Dorpswandeling door wijk 
aan zee, die toegankelijk is voor minder-validen. 
op informatieborden moeten foto’s en informatie 
komen over markante plekken in wijk aan zee. 
Dit project  werd toegelaten tot de wedstrijd kern 
met pit van 2013. De werkgroep gaat dus met 
enthousiasme aan de slag om ook deze wandeling 
met succes te realiseren. wijkaanzeeërs die willen 
helpen en/of in het bezit zijn van originele foto’s 
of ansichtkaarten, worden van harte uitgenodigd 
contact  op te nemen met de werkgroep: greet 
Cudovan 373201 of wim aardenburg 374309. 

duizend euro voor rondje Wijk aan Zee
Bij de bijeenkomst van Kern met Pit op 19 januari in kasteel Marquette is de werkgroep Rondje Wijk 
aan Zee verblijd met een cheque van 1000 euro en een 3e plaats in de ranglijst van de provincie Noord-
Holland. En natuurlijk is een start gemaakt voor het volgende project: de Dorpswandeling.

Winterpret
De laatste maand was Wijk aan Zee niet 
alleen in de ban van het schaken, maar 
ook  werd er volop genoten van ijs en 
sneeuw. 
Op het Julianenplein werd weer ge-
schaatst, en in de duinen met sleetjes naar 
beneden geroetsjt. 
Op basisschool de Vrijheit zag je regelma-
tig een klas met sleetjes achter zich aan de 
duinen intrekken. 
Er werd zelfs een aantal schakers gespot, 
die op het besneeuwde sportveld achter de 
basisschool een potje voetbal deden... 



Muzikanten uit Wijk aan Zee

Fernand ricardo
Hij begon ooit met een trommel, maar gaf dat in de pubertijd op omdat het niet ‘sexy’ was. Maar de 
passie voor het ritme liet zich niet bedwingen, en sloeg over van trommel naar drumstel. Inmiddels is 
Fernand Ricardo twee jaar drummer van de band ‘Utopia’. 

Hier & daar
Uitrenzone
Uitrenzone, wat is dat nou weer voor 
woord? In het woordenboek van Van Dale 
zag ik het niet staan. Het moet een uitvin-
ding zijn van de gemeente Beverwijk die dit 
bord gemaakt heeft. Welkom op het strand 
van Wijk aan Zee: tussen oktober en mei is 
de uitrenzone geopend.
We snappen natuurlijk wel waar de ge-
meente heen wil maar qua tekstbeleving is 
het niet helemaal je dat. En dat is jammer 
want het is toch het visitekaartje van de 
gemeente, bedoeld voor badgasten die van 
ver komen. Want Wijk aan Zeeërs zijn 
inmiddels wel gewend aan het creatieve 
proza van de gemeente Beverwijk en lezen 
dat al niet eens meer. Zij laten hun honden 
op het strand rennen waar en wanneer hen 
dat uitkomt.
Rennen dus, en niet uitrennen. Een uitren-
nende hond. Dat zegt toch niemand? Ook 
klinkt het raar als je zegt dat er mensen en 
paarden uitrennen op het strand. En pas op, 
het is ook nog een zone, dus ren uit tot het 
einde van de zone en niet verder. Daarna 
moet er weer in een fatsoenlijk laag tempo 
gelopen worden. Het moet tenslotte niet te 
gek worden.

marjan procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Toen een meisje uit Curaçao in de jaren zestig 
naar nederland vertrok om een studie te doen 
was een jongen uit Curaçao zó verliefd dat hij 
haar zo snel mogelijk achterna ging. zij volgde de 
opleiding en hij ging werken bij de Hoogovens. 
ze zijn gebleven, getrouwd en in 1968 werd in 
amsterdam hun zoon geboren. Die zoon is fer-
nand ricardo. zeventien jaar geleden is hij met 
zijn vrouw ondine in wijk aan zee beland. 
intussen hebben ondine en fernand drie kinde-
ren, en werkt hij bij een Consultancybureau.

Drumband Marquette
“op negenjarige leeftijd woonde ik in Heemskerk 
en werd lid van Drumband marquette. Dat heb 

ik tot mijn zestiende gedaan. in de puberteit is 
een drumband niet echt sexy. mijn vriendjes 
gingen andere dingen doen, en ik liep met mijn 
trommeltje over straat. toen ben ik met drum-
men gestopt. maar daaruit is wel de passie ont-
staan voor het drumstel. op school kon ik kiezen 
uit fotografie en muziek, en koos voor drummen. 
Daar heb ik leren drummen op een drumstel.” 

Een eigen drumstel
“toen ik mijn vrouw leerde kennen deed ik 
niets meer in de muziek. maar het bleef broeien 
en gelukkig heb ik jaren later toch maar een 
drumstel gekocht, eerst een elektronische en later 
een akoestische. ik oefende thuis en dat was op 

het hele boothuisplein goed te horen. ik werd wel 
eens gevraagd voor een bandje, maar de muziek 
die ze spelen moet me wel aanstaan, anders lukt 
het niet. Onze zoon Jonathan doet aan judo en 
zijn judoleraar speelt basgitaar in een bandje. 
toen die leraar hoorde dat ik drummer was, ver-
telde hij dat zijn band geen drummer meer had 
en vroeg of zijn vader eens wilde langskomen. 
Dat heb ik gedaan, ik heb auditie gedaan, en zo 
werd ik de nieuwe drummer van de band utopia. 
Dat was twee jaar geleden, de band bestaat onge-
veer vier jaar. utopia is een band met een grote 
bezetting, zeven leden waarvan twee zangeres-
sen. Het interessante van de groep is dat het een 
multiculturele bezetting heeft. we repeteren in 
beverwijk, en behalve een zangeres die in alk-
maar woont komt de groep uit onze regio. ook 
de meeste optredens spelen zich af in de buurt, 
zo is de band regelmatig te zien in De Nozem en 
de non in Heemskerk, Citypool in Castricum en 
grand Café kruiten in ijmuiden. en natuurlijk 
zoals elke band, op feestjes en partijen. De mu-
ziek die wij spelen, is de muziek uit de jaren 70 – 
80, funky, disco, dance classics, michael jackson, 
Stevie Wonder, Diana Ross, Angie Stone en Third 
world. eigenlijk muziek voor de groep van dertig 
tot zestig, en dat is ook het publiek dat wij zien.” 

Zo vader zo zoon
“Het leuke van de band is dat wij allemaal mu-
zikanten zijn die pas op wat latere leeftijd in een 
bandje zijn gaan spelen. bij de meeste drummers 
zie je de “Hi-Hat” bekkens links van de drummer 
staan, bij mij staat die rechts, omdat ik linkshan-
dig ben. Dus eigenlijk zoiets als paul mcCartney 
die als een van de weinige gitaristen zijn gitaar 
ook andersom houdt. mijn oudste zoon Quincy 
is ook helemaal gek van drummen en zit op les. 
Hij doet het geweldig. Laatst heeft hij een optre-
den gedaan op de vrijheit, op het afscheidsfeestje 
van groep acht.” 
wie fernand en zijn muziekvrienden eens wil 
zien en horen, op de jaarlijkse midzomernacht-
viering bij strandpaviljoen De kust op 20 juni 
kunnen we genieten van de muziek van utopia. 

 ~ George van Luijk ~

nicky duin: oud in een nieuw jasje

nicky ontwerpt niet alleen kaarten, alles kan bij 
haar. Dit natuurtalent ontwerpt alles wat los en 
vast zit: van een trouwcadeau voor in huis tot 
kussens, schilderijen, kalenders en natuurlijk 
kaarten. ze kan ook een mooie familiefoto omto-
veren tot een kunstwerk. “niets wordt standaard” 
lacht de vrolijke krullenbol die dol is op uitdagin-
gen en verassingen. 

Een eigen stijl
anderhalf jaar geleden rondde ze de opleiding 
grafische vormgeving in amsterdam af en begon 
meteen voor zichzelf: “ik wilde me graag uitleven 
en mijn eigen stijl verder ontwikkelen in plaats 

van werken voor een bedrijf.” Haar stijl om-
schrijft ze als ‘iets ouds in een nieuw jasje’. nicky 
haalt overal haar materiaal en inspiratie vandaan. 
“ik ben dol op rommelmarkten en struin ook 
kringloopwinkels af. grappige kleine spulletjes, 
soms stelt het echt weinig voor, fotografeer ik 
dan en die gebruik ik weer in mijn ontwerpen.” 
ook vindt ze veel op internet: “oude postkaarten 
en foto’s bewerk ik zo dat ze onherkenbaar zijn.” 
Toen ze gevraagd werd door de TIP, zou ze eigen-
lijk één winterkaart ontwerpen, maar het werd zó 
leuk dat het al snel een heel pakketje werd. Dat 
beviel zo goed dat ze nu ook de website voor de 
tip aan het ontwerpen is. 

De opdrachtgevers van nikitis zijn zowel particu-
lieren als bedrijven. “Het is een hele leuke uitda-
ging om een huisstijl en een website te ontwerpen 
voor een bedrijf.”

Het zit in de familie
nicky heeft altijd geweten dat ze iets creatiefs 
wilde gaan doen, het zit in de familie en zo lang 
ze zich kan herinneren gaat ze samen met haar 
moeder ‘lekker op verzameljacht’. “koningin-
nedag is onze dag, dan gaan we vroeg op pad en 
gaan we allerlei vrijmarkten af.” ook komt ze heel 
graag op het strand. “Het fijnste vind ik het daar 
na een warme zomerse dag, laat naar het strand 
en dan de zon zien zakken. Lekker zitten en de 
rust op het strand tegemoet zien komen.” 

meer van haar werk is te zien op: www.nikitis.nl 
 ~ Tekst en foto Nicky: Stephanie Dumoulin ~

In december viel er een vrolijk pakketje kaarten op de deurmat; de winterkaarten van de TIP om 
Wijk aan Zee te promoten. Ze zijn ontworpen door de Wijk aan Zeese vormgeefster Nicky Duin (22). 
Een jong talent waar we zeker meer van gaan zien.

Het blijkt dat de laatste tijd het bushokje op het 
julianaplein weer hangplek is geworden van de 
jeugd. soms wel met 20 man, incl. fietsen e.d. 
binnen wordt een grote troep achter gelaten van 
peuken en kauwgom etc. voor buspassagiers al 
met al geen prettige plek meer, om ook daarbin-
nen te wachten op de lijnbus.
aangezien het volgens de algemene plaatselijke 
politieverordening van de gemeente beverwijk 
verboden is zich in bushokjes op te houden, zon-
der dat van openbaar vervoer gebruik gemaakt 
gaat worden, of als er sprake is van hinderlijk 
gedrag naar andere gebruikers, zal actie onderno-
men worden om deze groep uit het bushokje te 
laten verdwijnen.
Door de gemeente zal een bordje gemaakt wor-
den met daarop het betreffende apv-artikel en 
opgehangen worden in het bushokje.
Daarna zal gefaceerd opgetreden worden tegen 
de groep die zich dan toch nog binnen het bus-
hokje ophoudt. uiteindelijk zal dit kunnen leiden 
tot boetes van 85/120 euro. bij daadwerkelijke 
overlast  of vernielingen, kan nu reeds de politie 
gebeld worden via 0900-884

Bericht van de wijkagent
Bushokje Julianaplein

nog een schaakdorp.
Dat stroebeck in Duitsland en wijk aan zee de 
schaakdorpen van europa zijn, weten wij allemaal. 
maar er is er nog één, de kamperende schaker kent 
het al: najuac sur mer, een dorpje aan de franse 
atlantische kust ten noordwesten van bordeaux. 
De roemeense schaker julius armas heeft daar 
een schaakcamping. julius speelt mee bij het tata 
Steel Chess Tournament. Zijn vrouw was ooit Duits 
kampioen schaken bij de vrouwen. op bijgaande 
foto ziet u hoe bijzonder wijk aan zee en de 
schakers zijn. Dagenlang schaken in de moriaan en 
dan ’s avonds ook nog spelen. julius schaakt hier 
een partij simultaan tegen een aantal schakers in de 
woonkamer van bert kisjes. 

Foto: Jan Van der Laan
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Uit het nieuws 
Wijk aan Zee komt regelmatig in het nieuws. 
Elke maand pikt de Jutter er een paar opval-
lende berichten uit.

Geen nieuwbouw Heliomare 
De mytylschool van Heliomare verhuist 
definitief niet naar een plek nabij het station 
van beverwijk. Heliomare en de gemeente 
hebben na vijf jaar beiden geconcludeerd 
dat het een kansloos plan is. Dat schrijft 
Dagblad Kennemerland.
beverwijkse raadsleden spraken hun te-
leurstelling uit over het mislukken van het 
plan, waar de gemeente 14,2 miljoen en de 
provincie nog eens 4,6 miljoen euro voor 
had klaarliggen. Heliomare kreeg van de 
raadsleden de schuld. volgens Heliomare 
is de gemeente debet aan deze uitkomst. 
naast de financiële strop voor beide partijen 
zijn het de leerlingen van de mytylschool 
die de ultieme rekening betalen: zij krijgen 
nog steeds les in ruim dertig veel te oude  
noodlokalen, waar al twee keer een leerling 
met een duizend kilo wegende scootmobiel 
door de vloeris gezakt. 
(Bron: Dagblad Kennemerland)

tata chess 2014 gaat door
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het 75e 
tata steel Chess tournament wat afgelopen 
maand in wijk aan zee gehouden werd. in 
deze tijden van crisis geeft tata steel geen 
garantie voor meerdere jaren, maar één ding 
is zeker: volgend jaar komt er weer een tata 
steel Chess toernooi. Dat stelt Dook van 
den boer, site manager van tata steel, in het 
speciale themanummer over het 75e tata 
Steel Chess Tournament.
(Bron:Tata Steel)

riool vervangen 
dorpsduinen
vanaf zaterdag 2 februari wordt er gewerkt 
aan de Dorpsduinen. Het riool wordt 
vervangen vanaf de rotonde bij Heliomare 
tot de kruising met de tappenbeckstraat. De 
parkeerplaatsen en het trottoir aan de kant 
van de woningen worden hiervoor opge-
broken. om de overlast tot een minimum te 
beperken, wordt de aansluiting op de krui-
sing met de tappenbeckstraat op zaterdag 
2 februari en zondag 3 februari gereali-
seerd. De straat wordt tijdelijk met stenen 
dichtgemaakt. op een later tijdstip wordt 
dit opnieuw geasfalteerd. De aansluiting 
bij de rotonde wordt gerealiseerd in week 
8 (voorjaarsvakantie). De werkzaamheden 
duren ongeveer 5 weken.
(Bron: gemeente Beverwijk)

Strandopgang dicht
vanaf 28 januari 2013 worden er werkzaam-
heden uitgevoerd aan de strandopgang bij 
de relweg in wijk aan zee. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd om de stabiliteit 
van de duinen en de toegankelijkheid van 
de weg in de toekomst te kunnen blijven ga-
randeren. aan de bovenkant van de duinen 
wordt een talud afgegraven waardoor het 
geheel onderhoudsvriendelijker wordt en 
er minder zand op de weg terecht komt. na 
het verhogen van de strandopgang wordt 
de weg verhard met betonplaten en wordt 
helmgras aangeplant. De werkzaamheden 
duren ongeveer tot 1 maart 2013 en de 
strandopgang is tijdens de werkzaamhe-
den afgesloten. in 2005 heeft de gemeente 
soortgelijke maatregelen uitgevoerd bij de 
strandopgang aan de zwaanstraat. en met 
succes! De situatie is daar sinds die tijd 
stabiel.
(Bron: gemeente Beverwijk)

Dorspraadslid Bas van den Born
“Het beste zou zijn om één milieuloket op te 
richten waar alle vervuiling wordt opgeteld”

vliegenier bas van den born reisde de hele 
wereld over, woonde in frankrijk en engeland 
en zat heel veel in het buitenland. in 1991 streek 
hij neer in wijk aan zee en woont daar - samen 
met zijn vrouw en hond - met heel veel plezier. 
vanuit zijn bed kan hij de zee zien en dat vindt 
hij misschien ook wel het mooiste van wijk aan 
zee: het prachtige uitzicht. 
Het begon allemaal in de jaren zestig. “Iedere 
zonnige dag waren we in wijk aan zee bij ons 
strandhuisje en in 1972 ging ik zweefvliegen in 
de duinen bij Castricum.” via omwegen kwam 

hij in de luchtvaart terecht en heeft tot 1994 
gevlogen. “Daarna ben ik instructie gaan geven 
voor de grote burger luchtvaart.” Lesgeven zat in 
zijn bloed, “als de wiskundeleraar het niet kon 
overbrengen dan nam ik de les over.” tegenwoor-
dig heeft hij zich gespecialiseerd in risicoma-
nagement van de luchtvaart en analyseert hij de 
gevaren en risico’s binnen de luchtvaart. 
Dat heeft veel raakvlakken met zijn taken bin-
nen de dorpsraad: hij maakt deel uit van de 
werkgroep milieu waar hij zich bezighoudt met 
dreigingen en risicoanalyse. 

Veel onduidelijkheid
“toen we hier kwamen wonen, waren het echt 
andere tijden, er was veel minder bekend over 
de risico’s van het wonen naast de hoogovens en 
er speelde veel: plannen voor een slibdepot bij 
de pier, een boulevard, een haven, een vlieg-
veld in zee.” De stap naar de dorpsraad heeft 
bas daarom snel gezet. “ik wilde weten wat het 
risico was voor mijn gezondheid, daar was nog 
weinig informatie over.” En nog steeds is dat niet 
helemaal duidelijk. “Het is één grote spaghettibrei 
en iedereen spreekt elkaar tegen, er zijn zo veel 
meningen, belangen, berekeningen, metingen en 
verschillende rapporten.” De werkgroep houdt 
alle ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. “Het 
beste zou zijn om één milieuloket op te richten, 
waar alle vervuiling bij elkaar wordt opgeteld, 
dan pas zou goed te zien zijn of er nog ruimte is 
binnen de norm of dat we moeten ingrijpen.” 

Radarbunker
naast de dorpsraad houdt bas zich bezig met het 
rondje van wijk aan zee en de radarbunker. “op 
deze exclusieve bunker stond een enorm grote 
radar en was de enige, aan het Nederlandse deel 
van de atlantische kust die nog gedraaid heeft, 
alle anderen waren allemaal nog in aanbouw”. 
we kregen het voor elkaar om de bunker weer 
toegankelijk te maken, in eerste instantie eenma-
lig. “Het had veel voeten in de aarde om dat voor 
elkaar te krijgen, maar het is gelukt om de bunker 
de eerste zondag van de maand te openen”. De 
eerste keer dit jaar dat de bunker open zal zijn is 
op zondag 5 mei.

Deze maand is bas te zien bij ‘man bijt hond’ om 
18.50 uur op nederland 2. 

~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

De dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te laten zien 
wie de gezichten achter de dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen, maar één ding hebben ze 
gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.

vanaf 1 februari  zal er in de kop van waz een 
drie maanden durende expositie te zien zijn van 
Heleen Heintjes, ginny bartholomée en freek 
van Dijk. Heleen is bezig portretten te maken 
waar de inwoners van wijk aan zee op verschil-
lende manieren onderwerp zijn van tekeningen 
en schilderijen. Het idee is dat dit project zich 
na verloop van tijd gaat ontwikkelen. De kop 
van waz zal een plek worden waar mensen 
nieuwsgierig naar toe gaan om te zien of zij, of 
bekenden, het onderwerp zijn van een tekening 
of olieverfdoek.
freek toont zijn glassculpturen. Het blijft heel 
fascinerend om deze snoeiharde vloeistof te bui-
gen, te smelten en naar je hand te zetten. 

meestal zijn het objecten die freek maakt maar 
het kunnen ook gebruiksvoorwerpen zijn. 
met een ambachtelijk geborduurd kleed geeft 
ginny aandacht aan het verschrikkelijke lot 
van een verloren ziel. veroordeeld en bekeken, 
worstelt zij zich een weg terug naar een mense-
lijk lichaam. mensen hebben zielen die na hun 
dood beschikbaar zijn voor een volgend leven. 
soms komen die echter in het verkeerde lichaam 
terecht. Dan gaan ze verloren. maar verloren 
zielen keren terug al is het niet in een menselijke 
gedaante. zij keren terug in dieren, insecten of 
mineralen.
Er is dus genoeg te zien de volgende drie maan-
den in de KOP van WaZ, hou het in de gaten…

dorpsportretten, glassculpturen en verloren zielen

stichting kunst ontmoetings plek van wijk 
aan zee. voorstraat 12, 1949 bH wijk aan 
zee. 06 81468816
info@kopvanwaz.nl  www.kopvanwaz.nl
altijd open op: do en vrij 12 tot 18 uur 
za en zo 12 tot 17 uur

We hebben in januari flink kunnen genietenvan ijs en sneeuw. Een prachtig ijsbaantje midden in het dorp, 
onderhouden door diverse ijsmeesters. Daarnaast een gezellige tent met chocolademelk en gluhwein. Mooie 
spontane acties die Wijk aan Zee zo bijzonder maken. Tijdens een overleg in de Rel met de jongeren en hun 
begeleiders kwam naar voren dat sneeuw en ijs voor sommige mensen een grote belemmering is. Voor de 
ouderen is het echt een hindernisbaan die zij elke dag moeten trotseren. Zo bleken er amper sneeuwvrij paden 
bij de Gouden Gunje te zijn. Spontaan werd de actie bedacht om De Gouden Gunje sneeuwvrij te maken. Een 
aantal jongeren en begeleiders is op pad gegaan met sneeuwschuivers, bezems en strooizout. Eerst werd de 
Gouden Gunje zo sneeuw- en ijsschoon mogelijk gemaakt en daarna werden de ijsmeesters geholpen. 

Jongeren de rel helpen ouderen

wijk aan zeeër Hans van de weg wil feesten 
organiseren voor 30-plussers in second Life op 
het julianaplein, het oude Xenon. om te kijken of 
het idee aanslaat bij het grote publiek organiseert 
hij op 23 februari de eerste 30up party. Hans 
is zelf een regelmatige bezoeker van dergelijke 
feesten, en vindt het leuk als dat dichter bij huis 
kan. maar ook vindt hij dat het béter kan. De 
muziekkeuze van de Dj’s is volgens hem soms 
wat eenzijdig. Voor het eerste feest is Hans erin 
geslaagd om de bekende Dj jos van Heerden aan 
te trekken. jos van Heerden woont in Heemskerk, 
en is bij velen in de regio bekend omdat hij vroe-
ger jarenlang al in Donkey shot als Dj draaide, en 
heeft landelijke bekendheid gekregen door zijn 
werk bij voor radio monique en vooral radio 10 
gold. kaarten aan de deur € 10. in voorverkoop 
tot 16 februari € 7,50. van 21.00 tot 3.00 uur. 
info en kaarten: www.30upparty.nl

30-plus feest 
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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: ad warmerdam 06- 53331366
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van Luijk en 
sonja waschkowitz
Administratie: joke faas  0251-823067
Advertenties: Carla seelemeijer  0251-221431
carseel@gmail.com
Vaste Medewerkers: Carla Seelemeijer,  
nelleke van der Lelij.
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: r. spijker 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.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: in april 1641 verliet een pira-
tenschip de haven van Duinkerken. Door een 
zuidwester storm is het schip voor de Hollandse 
kust beland. Daar is het op de vlucht voor drie 
Hollandse oorlogsschepen het strand van Wijk op 
Zee opgevaren en zijn de 43 piraten het duin in ge-
vlucht. De tienjarige Geurt loopt op het strand op 
zoek naar waardevolle dingen. Hij loopt te denken 
aan wat hem over twee jaar te wachten staat, de 
visserij waar hij geen zin in heeft. Veel liever zou 
hij leren lezen en schrijven als de dominee. 

stiekem is hij wel eens de kerk ingegaan als er 
niemand was en heeft hij dat grote boek open-
geslagen en met verbazing gekeken hoe het toch 
mogelijk is dat de dominee uit die warboel van 
tekentjes een verhaal kan voorlezen. Hij kijkt op 
tegen de dominee, wat moet die man toch knap 
zijn om ons te vertellen hoe wij moeten leven, 
en hoe wij niet moeten leven. Die keer is geurt 
op de kansel gaan staan, zijn klompen had hij 
beneden gelaten. en heeft een paar zinnen uit de 
preek van afgelopen zondag gesproken. Hij had 
zondag goed geluisterd en probeerde net zo te 
praten als de dominee. een ongeluk was hij zich 
geschrokken toen de koster plotseling was bin-
nengekomen. muisstil zat geurt op zijn knieën, 
en hoopte dat de koster hem niet zou zien. Die 
zag geurt  niet, maar wel zijn klompen, en heeft 
die meegenomen en aan de dominee laten zien. 
toen hij thuis kwam op zijn blote voeten, en het 
verhaal aan zijn moeder had verteld, stuurde 
die hem direct naar het huis van de dominee. 
op zijn blote voeten stond hij voor de deur, en 
durfde nauwelijks aan te bellen. De vrouw van 
de dominee deed open, vroeg hem wat hij wilde 
en deed gelijk de deur weer dicht. even later 
kwam zij terug en wenkte hem binnen zonder 
een woord te zeggen. Nog nooit had hij zo iets 
gezien, hij kwam in een kamer, met een kast vol 
boeken. voor die boekenkast zat de dominee aan 
een groot bureau, een aantal kaarsen stonden op 
het bureau en door de bewegende vlammen had 
de dominee een angstaanjagend gezicht. stijf van 

angst stond geurt in de deuropening, en durfde 
geen stap naderbij te komen. De vrouw gaf hem 
een zet in zijn rug en deed de deur achter hem 
dicht. “was je van plan daar te blijven staan, of 
wilde je me iets vragen”? geurt voelde zijn kaken 
klemmen, en deed een paar stappen vooruit. 
“ga zitten”. zo’n mooie stoel had hij nog nooit 
gezien, maar dominee vroeg het toch echt, geurt 
veegde met zijn handen de achterkant van zijn 
broek schoon en klom op de stoel. “wat kan ik 
voor je doen, jij bent toch geurtje van Lange jan 
en mientje”? “ja, meneer”. “oh, wat ben ik blij 
dat je kan praten, kom, vertel op wat brengt jou 
hier”. “mijn klompen, meneer”. “klompen? wat 
moet ik nou met klompen, vertel nou eens van 
begin af wat er aan de hand is”? Deze geruststel-
lende woorden  stelden geurt op zijn gemak, en 
hij vertelde het hele verhaal. De dominee begon 
zelfs een beetje te lachen. “zo dus jij wilt mis-
schien wel dominee worden, nou dan zal je toch 
eerst naar school moeten, en ik ben bang dat 
jouw vader en moeder daarvoor niet genoeg geld 
hebben. Weet je wat, we gaan eerst maar eens 
kijken of jij kan leren lezen. ik heb niet altijd de 
tijd, maar als je nou elke zondag na de dienst hier 
komt, gaan we eens kijken of ik je iets kan leren, 
eerst lezen, en later gaan we kijken of je kan leren 
schrijven. Door het dolle van blijdschap was 
geurt die avond met zijn klompen in zijn hand 
naar huis gerend. Hij vertelde zijn moeder wat er 
was gebeurd. “schrijven en lezen, ben je helemaal 
gek, waar is dat in hemelsnaam voor nodig, wat 
heb je daar nu aan, je kan beter zorgen dat je 
een sterke man wordt, net als Dirk, zodat je kan 
vissen, en nu naar bed, ik wil die onzin niet meer 
horen.” Huilend is geurt die avond in slaap ge-
vallen, de grootste blijdschap was met één enkele 
zin omgeslagen in het grootste verdriet wat hem 
in zijn jonge leventje was overkomen. 

Volgende maand: Geurt is getuige van een angstige ge-
beurtenis die de geschiedenis van Wijk op Zee en zijn eigen 
toekomst zal veranderen.

 ~ Georges van Luijk ~

Gesprek van de maand
Over nieuwjaar gesproken
 Leuk dat ik je weer eens zie. Het schijnt dat de 
trouwe lezers van de Jutter onze dialogen hebben 
gemist, kunnen we meteen wat aan doen. Waar 
was je toch al die tijd?
– Man, ik ben nog aan het bijkomen van mijn 
verlengde kerstvakantie.
 Dat ruik ik, tjeu wat stink jij uit jouw kanaal 
zeg…
– Ja wat wil je, ik heb gisteren een geweldige Oud 
en Nieuw-viering gehad, dat laat nu eenmaal spo-
ren na. Maar je hebt geluk, jij bent de eerste die 
ik de het allerbeste toewens voor 2013. Dat jouw 
goede voornemens maar uit mogen komen.
 Wat is dat nou voor een Spuit Elf gedoe, het is 
verdikkeme al februari, de krokussen staan in 
knop, en dan kom jij nog eens aanzetten met 
gelukkig nieuwjaar!
–Welnee, ik ben precies op tijd, in Wijk aan 
Zee is 1 februari namelijk het nieuwe 1 januari 
geworden.
 Waar slaat dit op en waarom is dat zonder mij 
beslist?
– Als je twee maanden niet in de Jutter staat, dan 
lig je er uit, zo werkt dat in het dorp. Maar zonder 
gekheid, het is allemaal de schuld van Carla.
 Carla?
– Ja, Carla Zonneveld, je weet wel, de uitbaatster 
van de Horse Club, die heeft haar restaurant eind 
2012 gesloten. 
 Tja, dat zie je wel vaker bij ondernemingen dat ze 
stoppen aan het einde van een fiscaal jaar… Maar 
wat heeft dat met 1 februari te maken? 
– Zij heeft besloten dat 2012 doorloopt tot 1 febru-
ari, zodat ze afscheid kon nemen van haar trouwe 
schaakklanten. 
 Entrepreneur en creatief, waar zie je deze combi-
natie vandaag de dag nog.  
– Nou, zij was niet de bedenker van dit gat in de 
markt, deze eer valt geheel ten deel aan Frans 
Braspenning.
 O ja, de opvolger van wijlen Ome Aad. 
– Precies. Hij zou eind 2012 met pensioen gaan, 
maar had vorig jaar al besloten om dit te rekken 
tot 1 februari, om afscheid te kunnen nemen na 
het Tata Steel schaaktoernooi. 
 Dus als ik het goed begrijp bepaalt het schaak-
toernooi tegenwoordig wanneer het nieuwe jaar 
in gaat? 
– Inderdaad, niemand praat daar nog met elkaar, 
maar die staalboeren bepalen nog altijd onze 
agenda. Eigenlijk vind ik het wel prima zo.
 Wat ben jij ineens mild geworden? 
– Niks mild, eerder pragmatisch. Als we Nieuw-
jaar op 1 februari vieren, hebben we een maand 
de tijd om uit te buiken van kerstmis, oliebollen 
te bakken en  vuurwerk en champagne van over 
de grens te halen. Bovendien is het zeewater in 
februari een paar graden kouder, zijn we meteen 
af van die massastart bij de Nieuwjaarsduik. En 
bovendien valt mijn verjaardag dan op een feest-
dag, hoef ik ook geen vrij meer te nemen.
 Tja, als je het zo bekijkt… 
– Wat mij betreft mag het verder gaan en wordt 
januari het nieuwe december.
 Wat zijn daar dan de voordelen van?
– Nou dan hadden bijvoorbeeld de Baldado’s af-
gelopen zaterdag in Café de Zon een kerstconcert 
gegeven op 26 januari, en had ik een paar dagen 
de tijd gehad om daarvan bij te komen. Nu had ik 
maandag een paracetamolletje nodig.
 Inderdaad, dat viel niet mee…
– Maar ik moet er weer vandoor, ik ben net op tijd 
voor de opheffingsuitverkoop van de Horse Club.
 Opheffingsuitverkoop?
– Ja joh, mijn vrouw heeft 50 Tinten Grijs gelezen 
en is niet meer te stuiten. Ze vroeg mij om onder-
weg naar huis wat attributen mee te nemen.
 Spannend!
– We zullen zien; eerst maar eens een zweepje en 
teugels scoren, en als dat bevalt haal ik later die 
rijlaarzen op. 

 ~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Pieter Meester ~

een paar jaar terug heb ik een wandelgroepje 
opgericht. nu zijn er wat mensen die geen tijd 
meer hebben of door een blessure niet meer mee 
lopen. Het groepje wordt nu erg klein. misschien 
vindt u het leuk om aan te haken?
wilt u wat meer aanspraak, meer in beweging: 
loop mee en ervaar het. wij wandelen elke dins-
dag en vrijdag met of zonder polis ( stokken).
we verzamelen om 10 min voor 10 op de 
meeuwenweg bij het bankje bij de duiningang. 
om klokslag 10 uur gaan we lopen en we zijn 
omstreeks 11.30uur weer terug.
er zijn geen kosten aan verbonden, dus als het 
een keer niet uit komt is dat geen probleem .
wel een geldige duinkaart mee nemen. 
Heeft u nog vragen bel: 0251375905 of 
0615148356. 

Ellie Durge

Onderzoek uitstoot
in de eerste week van 2013 is er een plakkerige 
grijze uitstoot geweest vanuit de lucht op onze 
auto’s. Daarom willen wij het volgende  weten
1. Heeft u er iets van gemerkt?
2. zo ja…heeft u een klacht ingediend bij tata?
3. is de klacht naar behoren opgelost? gaarne 
toelichting bij nee.
4. Heeft u een klacht gehad in welk gedeelte van 
dorp woont u?
uw antwoord van deze vragen graag naar Dorps-
belangen 375374 of dorpsbelangen@casema.nl.

Ton Mars

goudkleurig horloge met een goudkleurig horlo-
gebandje. verloren ergens in en om wijk aan zee. 
graag terug te bezorgen bij a.w. van der wel-de 
bie, zeecroft 12, wijk aan zee. 
tel.: 0251-374457.

Horloge verloren

Op vrijdag 18 januari heeft, op initiatief van Fletcher Hotel Zeeduin in samenwerking met een aantal le-
den van de seniorenkring, een seniorendiner plaatsgevonden. Allereerst was een lijst gemaakt met moge-
lijke dorpsbewoners die in aanmerking zouden komen voor deelname. Echter deze bevatte zoveel namen 
dat er, mede ten gevolge van het aantal beschikbare plaatsen in het restaurant, keuzes gemaakt moesten 
worden en uiteindelijk ruim 90 personen een persoonlijke uitnodiging ontvingen voor deelname aan een 
driegangen keuzemenu. Van deze 90 genodigden hebben er 65 positief gereageerd. Bij binnenkomst kreeg 
men een aperitief en had daarna de keuze uit twee soepen, een vis- of vleesgerecht en tenslotte een dessert 
of thee / koffie. Mede gelet op de reacties van de aanwezige senioren en de lege borden mogen wij echt wel 
spreken van een geslaagd initiatief wat zeker navolging verdiend. Het was een gezellig samenzijn van een 
zeer gemêleerd gezelschap dorpsbewoners wat heel leuke gesprekken opleverde. De heer Jan van der Lin-
den van het Prentenkabinet heeft nog enkele foto’s kunnen schieten die op de site van het Prentenkabinet 
zijn te bewonderen. Organisatiecomité van de seniorenkring. 

Seniorendiner groot succes

Wandelen in de duinen
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agenda
Vrijdag 1 februari
sonnevanck: busquitos jazzy, jivin, funny, fiddle, 
saxy, guitar vanaf 21.30 u
Zaterdag 2 februari
sonnevanck: Different Cook vanaf 22.00 u Disco

Vrijdag 8 februari
sonnevanck: jazzsmash vanaf 21.30 u
Zaterdag 9 februari
sonnevanck: Dj La rue 90ties Disco
sunseabar: beach bike event, fietsen over het 
strand voor het goede doel: www.ppglifecycle.nl 
Zondag 10 februari
De moriaan: rommelmarkt
Dinsdag 12 februari 
De rel: spirituele healing. inloop vanaf 19.30, 
start 20.00 uur. kosten 11,-
Woensdag 13 februari
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 15 februari
sonnevanck: Long Lost Ponies vanaf 21.30 u

Zaterdag 16 februari
sonnevanck: The barnbees vanaf 21.30 u
Vrijdag 22 februari
sonnevanck: kevin & esmee vanaf 21.30 u
Zaterdag 23 februari
sv wijk aan zee haalt oude kranten op en arion 
gebruikte kleding en schoenen
second Life (voorheen Xenon): 30up party 
met Dj jos van Heerden, voor 30-plussers, 
www.30upparty.nl
sonnevanck: de Deksels live vanaf 21.30 u

adressen
Banjaert, natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dins-
dag en vrijdag 13.30 – 16.30 u 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org 
Mobiele Pinautomaat op vrijdag van 12.30 – 
16.30 u op het julianaplein
KOP v WaZ / De TIP (toeristisch informatie 
punt): maandag en woensdag 10.00 – 14.00 u; 
donderdag en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en 
zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddag 50+sport 13.30 u 
/ recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag 13.00 – 
16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 3 februari       
Ds.  S. Kurtzahn 
Zondag 17 februari      
mevr. prof. Dr. m. van veen te weesp.                
  
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 2 februari
19.00 uur  themaviering   
voorganger p. jacobs themakoor 
Zondag 10 februari
9.30 uur eucharistieviering   
voorganger p.r. putman gemengd  koor
Woensdag 13 februari Aswoensdag
Woord en gebedsviering   
voorganger p. n. smit gemengd koor
Zaterdag 16 februari
19.00 uur  familieviering   
voorganger p.r. putman jeugdkoor
Zondag 24 februari
9.30 uur woord en communieviering  
voorganger p.n. smit gemengd koor

Oecumenische Bijbelkring
maandag  4 februari olv  pastor nico smit in de 
consistorie van de Dorpskerk aan het juliana-
plein. onderwerp:  De profeet amos.
 inloop 19.30 uur met koffie en thee. aanvang 
gesprek om 20 uur.

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:  088-0800169
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
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet:  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
klachten Hotel noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
sawaz: info.sawaz@gmail.com
aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

Workshop ‘de overgang te lijf!’ 
nieuws van het gezondheidscentrum goed:
voor de workshop ‘De overgang te lijf !’ een 
speciale workshop voor vrouwen in de overgang, 
zijn nog enkele plekken vrij. tijdens deze dag 
worden speciale yoga en ontspanningsoefeningen 
gedaan die de overgangsverschijnselen verlichten 
en verhelpen. De workshop is o.l.v. marjolijn 
adriaansche, informatie/aanmelden: 
marjolijn@yoga-bewustzijn.nl of 06-14816976. 
zondag 3 februari (vol) en zondag 3 maart.

Foto’s gezocht
voor het maken van een collage over wijk aan 
zee ben ik op zoek naar mooie foto’s van het 
dorp en de omgeving. te denken valt aan het 
strand, zomerse drukte, de duinen, de Hooglan-
ders, evenementen, een zonsondergang. Wie wil 
zijn foto’s delen? reactie zijn welkom! 
sonja waschkowitz, s.waschkowitz@live.nl

cursussen dorpsraad
Yoga 
op dinsdag 5 februari 2013 start de cursus yoga 
in de moriaan. Cursusleidster is joke jurriëns. 
aanvang is 20.00 uur. De kosten bedragen € 51,- 
voor 14 lessen.  als u belangstelling hebt kom 
dan een keer kijken en eventueel meedoen.

Bodyshape
op woensdag 30 januari 2013 start de cursus 
bodyshape in de moriaan. Cursusleidster is inge 
de snaijer. aanvang is 19.30 uur. De kosten be-
dragen € 51,- voor 14 lessen. kom gerust een keer 
kijken en eventueel meedoen.

Schilderen en tekenen
op donderdag 7 februari 2013 gaat de schilder- 
en tekengroep weer van start in De moriaan, on-
der begeleiding van nico mijnen. aanvang 13.30 
uur. prijs € 22,50 voor 12 bijeenkomsten. Heeft u 
zin om eens te kijken doe dat rustig. misschien 
ontdekt u wel een verborgen talent.

Gymnastiek voor ouderen
in het kader van ouderen vitaal beginnen 
woensdag 30 januari 2013 de gymnastiekles-
sen weer vanaf 9.30 uur in de moriaan. na de 
warming-up worden oefeningen gedaan om 
de spieren soepel te houden. na afloop wordt 
gezamenlijk koffie gedrongen. Deze lessen 
worden door de stichting welzijn beverwijk 
georganiseerd en lopen door tot 24 april 2013. 
Docent is roeland scholsberg. ook hierbij geldt: 
kom kijken en doe mee. De lessen zijn zowel voor 
dames als voor heren. 

Babykleding gezocht
wij zijn in ons huis een logeerplek aan het 
inrichten voor baby’s/peuters uit de crisispleeg-
zorg. Het gaat om kinderen die korte tijd bij 
ons komen om de (pleeg)ouders even lucht te 
geven. Daarvoor wil ik graag wat kleertjes in huis 
hebben in diverse maten, van 68 tot 104, en wat 
speeltjes geschikt voor 0 t/m 3 jaar. wie heeft nog 
wat liggen? marian van den Hul, 
hul17@ziggo.nl of bel: 06-27028735.

kapsalon variant is wegens vakantie gesloten 
vanaf zaterdag 2 t/m woensdag 13 februari.

8


