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en nieuwe stap voor NIN-NIT,
het interieurlabel van broer en zus 

Humphrey en Nicky Duin. Sinds kort heeft 
het tweetal een showroom in Manevanck
aan de Relweg. Daar liggen de zelf 
ontworpen kleurrijke plaids, tafelkleden, 
wall-art, parasols, kussens, zitzakken en 
vloerkleden uitgestald. Je kunt langs komen 
op afspraak. En op 12 juni is de showroom 
open voor belangstellenden.

De benedenwoning van het pandje aan de 
Relweg is omgetoverd tot een sfeervolle 
woonkamer. In een oude opgeknapte kast 
liggen de tafelkleden netjes opgestapeld 
en aan de muur hangt wall-art. Kleurig, 
maar niet te druk en in balans aldus de 
maakster. En met een grote rol voor de 
natuur. De glazen plaat van de oude tafel 
heeft een door Nicky ontworpen sticker 
bedrukking gekregen, geïnspireerd op het 
logo van NIN-NIT. En er staat een antiek 
bed, met kussens omgetoverd tot bank. 
Het geheel ademt een oorspronkelijk-
heid uit die in niets doet denken aan een 
willekeurige showroom van woonwinkels. 
Oud en nieuw gaan hier hand in hand.

NIN-NIT ontstaat twee jaar geleden. 
Nicky (31) en Humphrey (26) willen 
al jaren iets samen beginnen. Door de 
coronacrisis gaat het plan in versnelling. 
Nicky, grafisch vormgever van beroep en 
ook eigenaar van Nikitis Ontwerpbureau 
ziet de opdrachtenstroom wat slinken en 
krijgt daardoor ruimte voor iets nieuws. 
Humphrey, werkzaam als buitensport 
instructeur, heeft door de lockdowns ook 
meer tijd. Een gouden samenwerking 
begint. “We zijn broer en zus, maar ook 
bevriend”, zegt Humprey. “We vullen 
elkaar aan. Nicky ontwerpt, ik doe alles 
eromheen op business gebied. Contacten 
met potentiële klanten, advertenties 
plaatsen, de klantenservice, bestellingen.” 
En over de naam hoefden ze niet lang 
na te denken. Humphrey kon als kleine 
jongen de naam van zijn zus Nicky niet 
goed uitspreken. “Dat klonk zo ongeveer 
als Ninnit. Dat is het dus geworden, echt 
iets van ons beiden.”

Nicky is van jongs af aan al met haar 
moeder bezig met inrichten en ontwer-
pen. “We struinden altijd alle kringlopen 

en rommelmarkten af en kochten van 
alles. Dat knapten we dan op. Ons huis 
gaat regelmatig helemaal op zijn kop, 
alles wordt verschoven en dan komt er 
weer wat bij of gaat er wat weg.” 

Tussen de bedrijven door wandelen ze 
veel in de natuur die een grote inspiratie-
bron is. Nicky: “We zijn opgegroeid in 
Wijk aan Zee met alle vrijheid, de duinen 
en het strand om ons heen. En dat is toch 
de basis van wat we nu doen.” De natuur 
komt terug in alle ontwerpen, of het nu 
planten zijn of dieren. Ze kunnen zich 
geen voorstelling maken van een huis 
zonder natuur. “Het mag leven”, aldus 
Humphrey. Door zijn werk als buiten-
sportinstructeur is hij niet veel binnen. 
“Ik besloot tijdens mijn stage bij een 
online marketingbureau dat ik nooit meer 
op kantoor wilde werken. De combinatie
NIN-NIT en mijn werk als buitensport-
instructeur is een goede balans. Zo ben 
ik veel buiten en heb ik als ondernemer 
de vrijheid.”

Het design van de twee slaat aan. 
De online webshop groeit, het aantal 
verkooppunten ook en inmiddels zijn er 
ook buitenlandse winkels waar producten 

van NIN-NIT verkocht worden. 
Er komen zelfs vragen binnen voor 
interieuradvies. Maar heel groot worden 
is niet het ultieme streven. “We zijn niet 
echt van de grote doelen stellen”, zegt 
Nicky. “Het groeit organisch, alles komt 
op ons pad en we zijn nergens op uit. 
Het zijn ook juist kleinschalige winkels
met een unieke sfeer waar we mee 
werken. Maar als er iets als een Bijenkorf 
langs komt, zou dat wel heel leuk zijn 
natuurlijk. De insteek is dat we doen wat 
we leuk vinden. En we zien wel wat het 
ons allemaal gaat brengen.” Humphrey 
vult zijn zus aan en benadrukt de eigen 
stijl. “We zijn daarin uitgesproken en we 
doen ons eigen ding, we kijken niet naar 
andere merken. Dit is onze passie en die 
willen we delen met mensen.”

De showroom van NIN-NIT is op 
afspraak te bezoeken, mail naar 
info@nin-nit.nl of bel/stuur een bericht 
naar 06-3136 2686. Webshop + meer 
informatie op: www.nin-nit.nl. 
Op zondag 12 juni is er een open dag 
van 11.00 tot 15.00 uur.

Tekst: Merei Dekker.
Foto’s (ook voorpagina): Hans de Bruijn.

Broer en zus openen showroom met eigen design
‘Dit is onze passie en die willen we delen met mensen’

E
Opening zomerprogramma

Beeldenpark Een Zee van Staal
“Staal Kabaal”

Ervaar bijzondere herrie, beweging en lawaai!

ok deze zomer start iedere 
zondag in juli en augustus vanaf 
de entree van het beeldenpark een 

gratis themarondleiding van een uur met 
bijzondere culturele toevoeging. Dit jaar 
met extra activiteiten rondom het kunst-
werk ‘De Poort’ van Rudi van de Wint in 
samenwerking met het Stedelijk Museum 
Alkmaar en Project De Nollen Den Helder. 

Vanaf 4 juni presenteert het Stedelijk 
Museum Alkmaar de overzichtstentoon-
stelling ‘Reis naar het oneindige’ van de 
in Den Helder geboren kunstenaar Rudi 
van de Wint (1942-2006). De activiteiten 
rondom kunstenaar Rudi van de Wint, 
waaieren uit in het zomerprogramma 
van Een Zee van Staal door extra aan-
dacht voor het beeld, de kunstenaar, 
maar vooral, ruimte voor reactie op het 

kunstwerk. De programmering stroomt 
over van bijzondere gast-kunstenaars, 
onvergetelijke momenten, optredens en 
workshops. 

Tijdens de opening ‘Staal Kabaal’ op 
zondag 26 juni om 19.30 uur krijg je 
slechts een voorproefje op een prachtig 
zomerprogramma, geprogrammeerd 
en begeleid door ervaren Zee van Staal 
gidsen, die alles weten van het Beelden-
park. De Poort als hekwerk, maar vooral 
als beeld - met drie torens, hoge spijlen 
reikend naar de lucht, waarvan de deuren 
openzwaaien - heet iedereen welkom om 
te komen kijken, luisteren, maken, maar 
vooral te beleven!

Meer weten? www.eenzeevanstaal.nl – 
Facebook & Instagram: eenzeevanstaal

O



4 5

ijk aan Zee heeft woningen 
nodig, vooral voor jongeren 

en ouderen. Vanuit het Dorpsplan zijn 
de eerste stappen gezet om een aantal 
plekken te creëren waar op kleine schaal 
woningen gebouwd kunnen worden. 
Wij denken dat het belangrijk is dat we 
daar als dorp zélf de regie in kunnen 
nemen. Op heel veel plekken in Neder-
land gebeurt dat al. Daar hebben bewo-
ners zelf een woningcorporatie opgericht 
en bouwen ze zelf de woningen of de 
voorzieningen die nodig zijn. Om ons te 
laten informeren én vooral inspireren, 
gaan we op 25 juni vanuit Wijk aan Zee 
met een grote bus naar drie plekken in 
Nederland waar bewoners het heft in 
eigen hand hebben genomen. We maken 

er natuurlijk een gezellig dagje uit van 
met een goeie lunch en muziek onderweg. 
Aan het eind van de dag zijn we terug en 
eten we in het dorp nog een hapje eten 
met elkaar om na te praten en plannen te 
maken. 
Wil je mee? Dat kan! We hebben plek in 
de bus voor 40 mensen, dus meld je snel 
aan met een mailtje naar:

info.sawaz@gmail.com. 

Inspiratietrip zaterdag 25 juni

Dylan maakt gezonde 
Sjakes voor iedereen

orpsgenoot Dylan Pels is klaar om met 
zijn gezonde maaltijdsmoothies de 
Nederlandse markt te bestormen. 

Sinds kort liggen ze zelfs in de Heemskerkse 
Jumbo, om de hoek van waar hij is opgegroeid. 

Met zijn bedrijf Sjakes heeft Dylan een duide-
lijke missie: gezond eten toegankelijk maken 
voor iedereen. Op jonge leeftijd raakte de 
Wijk aan Zeeër geïnteresseerd in een gezonde 
levensstijl, toen hij actief was als basketballer 
op hoog niveau. Het leven in de Eredivisie is 
inmiddels al even voorbij, het belang van goed 
eten is echter blijven hangen. ‘Als voormalig 
topsporter weet ik als geen ander hoe je de 
vruchten plukt van een gezond voedings-
patroon’, zegt hij. ‘Het is daarom niet meer 
dan logisch om dat ook voor anderen haalbaar 
te maken.’ In zijn studio in de Beverwijkse 
Broedmachine begon hij te experimenteren 
en kwam er al snel achter dat gemak het 
sleutelwoord is, wil je voedzame maaltijden 
aan de man krijgen. Zo is Sjakes geboren. 
‘Niet iedereen heeft altijd tijd of zin om fruit 
en groente te snijden voor een smoothie. 
De smoothies bestaan uit een bevroren mix 
van groente en fruit, superfoods en plant-
aardige proteïne. Stop je Sjake in een blender, 
voeg water of amandelmelk toe, blend en go, je 
bent in een minuut klaar.’ Dat zijn product nu 
in De Jumbo in Heemskerk ligt, is een droom 
die uitkomt voor Dylan. Hopelijk volgen 
andere supermarkten snel en wie weet ook 
onze eigen Spar. ‘Ik ben ermee bezig’, zegt hij. 
Ook de webwinkel is klaar en de Sjakes zijn 
binnenkort zelfs verkrijgbaar bij populaire 
bezorgservices Gorillas en Zapp in Amster-
dam. ‘Ik hoop dat gezond en duurzaam eten 
weer de norm wordt’, zegt hij. ‘Dat we echte 
producten eten in plaats van verwerkt voedsel 
vol toevoegingen en conserveermiddelen.’
Meer informatie over Dylan en zijn Sjakes is te 
vinden via: www.gezondesjakes.nl

D
W



6 7

AAN DE BAL...
Handballers A-jeugd zijn kampioen

Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

et dorp is weer een aantal sporthelden 
rijker, nu de handbalsters van de 
A-jeugd op zondag 8 mei de 

kampioenstitel hebben veroverd. In een 
zinderende wedstrijd won SV Wijk aan Zee 
thuis met 23-17 van A&O uit Alkmaar, 
onder het oog van een volgepakte tribune met 
familieleden, vrienden en dorpsgenoten.

De wedstrijd verloopt die zondagmiddag in 
hoog tempo. In de derde minuut maakt Britt 
Rentenaar al 1-0, na veertig seconden wordt 
het 2-0 dankzij een mooie actie van Mel Schel-
levis, op aangeven van Michelle Hoek. Het zet 
de toon van een felle, snelle en aantrekkelijke 
pot handbal. De eerste helft eindigt in 13-10.

Hoewel Wijk aan Zee de hele wedstrijd 
domineert, lukt het A&O toch om dichtbij 
te kruipen, maar niet dichtbij genoeg om 
de wedstrijd terug te pakken. Met dank ook 
aan keeper Nica de Ruijter. Dit zorgt voor de 
nodige frustratie bij de dames uit Alkmaar 
en leidt in de tweede helft tot een reeks aan 
overtredingen. Michelle Hoek houdt een 
enkelblessure over aan een schermutseling, 
nadat ze verkeerd terechtkomt na een val.
‘Als teams liggen we elkaar niet zo, ieder speelt 

op zijn eigen manier’, zegt Michelle achteraf. 
‘Zij spelen heel agressief, maar wij lieten ons 
niet gek maken. Als het dan niet lukt, raken 
ze geïrriteerd.’ 

De meiden vechten als leeuwen, want die 
kampioenstitel moet koste wat kost binnen-
gehaald worden. ‘Wat we toen nog niet wisten 
is, dat we eigenlijk al kampioen waren’, aldus 
Michelle. ‘Zelfs als we de wedstrijd zouden 
verliezen. Dat hadden wij niet eens door, 
de coaches wel. Maar zelfs dan wil je ook 
gewoon die laatste wedstrijd winnen.’

De finale van de tweede helft trekken de 
Wijk aan Zeeërs de wedstrijd definitief naar 
zich toe. In de laatste minuten wordt flink 
gescoord, wat een trotse vader op de tribune 
bijna een hartverzakking geeft. ‘Het lijkt wel 
een schiettent’, roept hij uit. In de laatste 
seconde maakt A&O nog 23-17, maar het 
maakt al niet meer uit. De winst en de titel zijn 
binnen en na het laatste fluitsignaal volgt de 
ontlading.

De meiden worden in de bloemen gezet, 
ontvangen de felicitaties van de supporters en 
gaan op de foto. De coaches kijken lachend 

toe. Viola de Ruijter en Linda van de Kolk zijn 
tevreden. ‘Hier hebben ze hard voor gewerkt’, 
zegt Viola. ‘Het is een mooi seizoen geweest, 
met maar twee wedstrijden verloren. Volgend 
jaar de dames 2, dat zal weer pittig worden.’

Buiten De Moriaan staat inmiddels de platte 
kar al klaar. Hossend en zingend maken de 
handbalsters een rondgang door het dorp, 
zodat het niemand kan ontgaan dat we weer 
kampioenen in het dorp hebben. Om de hoek 
bij café De Zon wordt het eerste biertje al aan-
gereikt en dat zal die dag niet de laatste zijn.

Met de enkel van Michelle gaat het inmiddels 
alweer beter. Ze heeft zin in het nieuwe 
wedstrijdseizoen. ‘We hebben een fijn team. 
We zijn aan elkaar gewaagd, spelen vooral 
voor de lol en hebben gewoon heel veel plezier 
met elkaar. Dat is onze kracht.’

Het kampioensteam bestaat uit:
Nica de Ruijter, Amy Mulder, 
Sam Jongen, Britt Rentenaar, 
Michelle Hoek, Linsey de Ruijter, 
Mel Schellevis en Fanny de Ruijter.

Tekst: Jacky de Vries/Foto: Aangeleverd.
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Drie generaties samen op Kampeerterrein Aardenburg
‘‘Allerlei mensen die je liefhebt heel dichtbij’’

nu nog steeds heb. Die staan hier nu ook 
met huisjes. Hun gezinnen zijn eigenlijk 
weer met mij verbonden en hun kinderen 
zijn met mijn dochter verbonden.

In de zomer zijn we kampers
Het is een soort familie waar je mee 
opgroeit. Mijn dochter roept altijd: in de 
zomer zijn we kampers. Dat is het gevoel 
met onze familie, met onze vrienden. 
Je trekt hier weken met elkaar op, je bent 
veel intenser met elkaar bezig. Toen wij 
pubers waren konden we in de stad 
stappen maar wij gingen met zijn allen 
naar Wijk aan Zee. We gingen bij de 
huisjes naar binnen kleren uitzoeken, 
we trokken uit ieder zijn kast wat en dan 
gingen we het dorp in. Nicky: Mijn herin-
nering is dat mijn moeder op vrijdagmid-
dag voor de zomervakantie met een auto 
volgeladen bij mijn basisschool stond 
en dan wist ik nu gaat de zomervakantie 
beginnen. Rechtstreeks vanuit school 
gingen we naar Wijk aan Zee, geen tijd 
verspillen. Mijn beste vriendin ken ik van 
hier, die staat hier ook met haar ouders, 
de kinderen van mijn moeders beste 
vriendin. Neefjes en nichtjes noemden we 
elkaar, terwijl we dat eigenlijk helemaal 
niet van elkaar zijn. Ik heb wel toen ik een 
jaar of 14 was het even wat minder leuk 
gevonden, maar uiteindelijk heb ik daar 
mijn draai weer in gevonden. Iedereen 
komt hier gewoon heel graag. 

Dat is toch het mooiste dat er is
Tineke: Je kan het ook eigenlijk niet 
uitleggen het gevoel. JP: Is het een soort 
immaterieel erfgoed, kostbaar? In koor: 
ja, ja, ja. Tineke: Ja we gaan ook met zijn 
allen eten, dan komen er allemaal lange 
tafels, het is net Italië. JP: Mensen dromen 
ervan om zo te leven. Diana: Hoe mooi 
en bijzonder is het dat je hier bent en dat 
je kleindochter er dan ook is, dat is toch 
het mooiste wat er is. Zo intens 6 weken 
van je kleinkinderen kunnen genieten. 
Nicky: Je hebt allerlei mensen die je 
eigenlijk liefhebt heel dichtbij. Dit is echt 
onze circle of life, iedereen komt hier. 
Dat is echt zo, het wordt doorgegeven van 
generatie op generatie. Tineke: Je kan het 
gewoon niet uitleggen. Diana: Het is ook 
helemaal niet commercieel bij ons. 
Het is niet zo dat je denkt ik bied een leuk 
bedrag, zo gaat het niet. Als je je huisje 

wilt verkopen wordt het getaxeerd door 
de vereniging zelf. Dat is altijd schappelijk 
er wordt nooit iemand een oortje aange-
naaid. Diana: Het is niet commercieel, 
ik denk ook dat dát het maakt wat dit is. 

Hoe kan je het hier 6 weken uithouden?
Nicky: Ik weet nog, ik kreeg net verkering 
met mijn vriend en ik zei we hebben een 
huisje op Wijk aan Zee en die kwam hier 
voor het eerst en dacht: wat is dit? Het is 
een veld met een paar huisjes eromheen. 
Hoe kan je het hier 6 weken uithouden? 
Nou, de eerste zomer maakte hij mee en 
het was meteen dat hij tegen me zei ik wil 
hier een eigen huisje, ik vind het hier echt 
zo leuk. Diana: Ik ben eerdaags 30 jaar 
getrouwd, het feestje willen we graag in 
Wijk aan Zee doen. Wijk aan Zee hoort 
ook bij ons. Ik ken hier zoveel mensen. 

En dat heb jij ook, jij kent veel jeugd uit 
Wijk aan Zee. Nicky: Klopt. Als je hier 
altijd bent dan hoor je er ook een beetje 
bij. Nog niet helemaal maar je mag wel 
meedoen in de zomer. JP: Ja, dat gevoel 
is normaal hoor. Ik woon hier mijn hele 
leven en heb ook het gevoel dat ik er bijna 
bij hoor. Ha ha ha. Tineke: We gaan ook 
met zijn allen naar het Meifestival. 
Iedereen gaat mee. Met zijn allen gaan we 
naar de tent. Nicky: Mensen zeggen: ga jij 
met je oom en je tante feesten? 
Wij vinden dat heel leuk en normaal.
Diana: Als ik hier binnenkom dan hoef 
ik niks. Dan is het goed, vakantiegevoel. 
Hier hoef ik niks. Tineke: Hier moet je 
ook de was doen hoor. Diana: Ja, maar 
anders! Allemaal: Ha ha ha.

Tekst en foto: Jan Paul van der Meij.

Burendag
Kampeerterrein Aardenburg bestaat dit jaar 
75 jaar en viert zondag 5 juni, Pinksteren, 
van 14.00-17.00 uur feest met de buren. 
Alle Wijk aan Zeëers zijn van harte uitge-
nodigd op de BURENDAG op het kampeer-
terrein met Koffie & Koek. Ontmoet 
Aardenburgers, hoor hun mooie verhalen 
en neem een kijkje op het kampeerterrein. 
Het terrein is gehuld in Middeleeuwse 
sferen met workshops voor de kinderen: 
boogschieten, tingieten, vilten, brood-bak-
ken (tegen een kleine vergoeding). 
Om 15.30 uur komt de Grote Verhalen 
Verteller. Later is er ook live-muziek.

ampeerterrein Aardenburg viert 
dit jaar het 75-jarig bestaan met 
allerlei openbare festiviteiten. 

Jan Paul van der Meij gaat er alvast 
buurten. In een knus en kraakhelder 
ingericht huisje vertellen een oma, dochter 
en kleindochter honderduit over hun leven 
op het ‘kamp’: Ik ben Tineke Mentink-
Reus, ik ben 75 jaar en ik sta hier al, effe 
denken, vanaf mijn tweede, dus 73 jaar. 
En ik ben de dochter Diana Hoevers-
Mentink en ik sta hier vanaf mijn geboorte 
en ben ondertussen 52, dus ik weet niet 
beter als dat ik hier ben. En ik ben de 
kleindochter Nicky Hoevers, ik ben 24 en 
ik kom hier eigenlijk ook al 24 jaar en heb 
sinds twee jaar m’n eigen huisje hier.

Zeelucht 
Diana: Toen ik trouwde en mijn schoon-
moeder het hier zo leuk vond, heeft zij 
uiteindelijk hier een huisje gekregen, die 
is daar twee jaar geleden mee gestopt en 
toen heeft Nicky het huisje over kunnen 
nemen. Tineke: Ik kwam in Wijk aan Zee 
omdat ik voor mijn gezondheid 6 weken 
in het Emma Kinderhuis in de zeelucht 
moest aansterken. Maar dat wilden mijn 
vader en moeder niet. Toen kwamen ze 
op het idee om op Aardenburg te gaan 
staan. Zo ben ik hier gekomen. JP: En 
is het toen gelukt met jouw revalidatie 
aan zee? Tineke: Ja heel goed, ha ha ha. 
Tineke: En toen kwam mijn vader zijn 
zuster hier te staan, iedere keer kwam 
er iemand bij. Dochter Diana: Ja mijn 
ouders die stonden hier dus al, de hele 
zomervakantie was ik op Wijk aan Zee 
met mijn vrienden en vriendinnen, die ik 

K
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Lydia Nederlof, 64, kunstenares vertelt over 
haar dierbaarste schilderij, werken van 
anderen, werken in periodes en gepunnikte 
vlinderpops. De dingen die voorbij drijven.

ydia Nederlof kijkt naar haar 
iconische tekening van de recente 

KeK expositie. ‘De tekening van dat gezichtje 
is op de uitnodiging gebruikt. Bij de ingang 
was het opgeblazen tot een enorme poster. 
Ondanks de grootte, heeft het de kracht 
behouden. Het was de eerste tentoonstelling
na corona, een overzicht vanaf het begin tot
het heden. De allerlaatste werken waren 
drie portretten van mijn broer. Hij had het 
syndroom van Down en is een jaar geleden 
overleden. Ik heb toen die portretten gemaakt, 
allen in dezelfde houding. In de winter met 
zijn favoriete oorwarmers op en in de zomer 
met bloemen. Hij wilde altijd voor iedereen 
bloemen kopen. Deze…’ ze wijst naar het 
portret aan de wand naast haar werktafel ‘…is 
de derde. Met de titel “Met liefde, voor altijd”. 
Dit schilderij is mij het dierbaarst.’

Haar atelier is klein, maar ze maakt goed ge-
bruik van de ruimte. Er staat een schilderij van 
grote vliegen. ‘Dit vliegenschilderij is uit een 
periode waarin ik allemaal insecten maakte: 
schilderijen, tekeningen, houten kastjes met 
driedimensionale insecten uit mosselschelpen 
en springveren. Het was een soort obsessie.
Ik had ook kleine wandkasten met een glazen 
ruitje waarin ik van ijzerdraad vliegjes had 
gemaakt die als een soort eskader in het 
kastje rond vlogen. Dat hoorde allemaal bij 
die periode: schilderijen, tekeningen, kastjes 
met vliegen, motten, vlinders, vlinders van 
bierdoppen, gepunnikte vlinderpops, het hield 
niet op. Tien jaar geleden had ik ook zo’n fase: 
bloemen. Ik had houten plantentafels gemaakt 
waar bloemen uit groeiden. Die heb ik daarna 
geschilderd. Bloemperken, wilde bloemen, 
boeketten, gras, moestuinen, van alles. 
Ik werk in periodes, ook qua techniek. 
Met een paletmes bijvoorbeeld. Dit geeft het 
werk een heel andere textuur, een andere verf-
huid. Of met penseel en kwast.’

Lydia is geboren in Den Haag waar haar 
familie vandaan komt. Haar ouders verhuisden 
al vroeg naar Maasland vanwaar zij naar de 
middelbare school in Vlaardingen fietste. Later 
volgde zij de kunstacademie in Rotterdam met 
eindexamen in Plastische Vormgeving. 
Hierna volgde een paar jaar Rietveld Aca-
demie. ‘Daar heb ik industriële vormgeving 
gedaan want dan leer ik toch wat praktisch, 

dacht ik’, zegt ze lachend. ‘Maar na twee jaar 
wist ik dat ik liever mijn eigen dingen wilde 
doen. In die tijd maakte ik houten beelden die 
ik beschilderde. Dat schilderen werd steeds 
belangrijker. Dus stapte ik over naar houten 
panelen. Later werden dat tweeluiken, drie-
luiken, veelluiken. Het werk werd steeds 
groter en zwaarder en aangezien een schilderij 
op linnen lichter is, stapte ik daarop over.’

‘Vorige week waren we met de kleindochter 
van Hans, mijn partner, in Kröller Müller. 
Ik heb een voorliefde voor Marino Marini 
en ga altijd kijken naar zijn prachtige houten 
beeld met ruiter. Vroeger kroop mijn zoontje 
daar onderdoor als de suppoost niet keek. 
Ik liep daar rond en zag een werk van Monet. 
Je denkt: ja, ik weet het allemaal wel, die 
impressionisten; dat heb ik al zo vaak gezien. 
Hoogmoedig natuurlijk want mijn oog viel 
op “De Schildersboot”. Daar werd ik ineens 
enorm door getroffen. Je hebt water dat 
stroomt, te zien aan rimpelingen of dingen die 
voorbij drijven. Maar als het wateroppervlak 
helemaal glad en kalm is dan verschuift het 
enkel, en dat zie je op dat schilderij. Ik dacht: 
wat raakt me zo? En dat was dat schuiven van 
het water. De stilte en rust die het uitstraalt. 
Ik vond het fantastisch. Dan denk ik dat je de 
maker ervan aanraakt.’ 

‘Veertig jaar geleden was er een docent op de 
academie, Arie de Groot. Dat was een in zich-
zelf gekeerde, verlegen man. Hij maakte grote 
papieren dingen met pigmenten en verf, en 
plakte er dingetjes op, zoals zilverpapiertjes. 
Heel groot maar zo mooi, poëtisch en echt. 
Deze poëzie zat dus in die ontoegankelijke 
man. Dan maak je woordeloos contact met 
iemand. Dat fascineert me.’ Ze staat op en pakt 
een schilderij van Willem Westbroek vanuit 

het huis achter haar atelier. ‘Toen ik in 
Rotterdam op de academie zat, maakte ik 
gebruik van een atelier in het Henkespand, 
Delfshaven. Willem had daar een woonboot. 
Ik dronk wel eens koffie bij hem. Hij was ook 
zo’n eigenheimer. Zijn boot was afgestampt 
met kranten, oude meubels, van alles. Hij liep 
zelfs over een laag van ouwe troep heen. 
Een paar jaar later huurde ik een atelier in 
dat zelfde pand. Willem zat er inmiddels ook 
omdat zijn boot vol was. Ook hier liep je 
tussen opgestapelde spullen door. Hij had een 
piepkleine ruimte uitgespaard waarin hij sliep 
en at en koffie zette in zo’n pruttelpannetje 
op een gasstel. Hij was een “naïeve schilder” 
en maakte veel schilderijen met paardjes en 
koetsjes met landhuizen op de achtergrond. 
Ik vroeg hem hoeveel zo’n werk kostte. 
Veel, zei hij; hoezo? Toen hij hoorde dat ik er 
eentje wilde kopen, zei hij: da’s veel te duur 
voor jou. Want voor hij ging schilderen, was 
het al verkocht. Ik spaarde en ging uiteindelijk 
naar hem toe voor een schilderij. Hij maakte 
er eentje speciaal voor mij. In die tijd had ik 
lang blond haar, net zoals de vrouw op het 
paard in het schilderij. Hij heeft me bloot op 
het paard gezet, met rode pumps aan die ik 
toen droeg. Hij zei: “Jij bent degene op dat 
paardje. Je krijgt ooit één zoon en die komt in 
vrede.” Daarom staat er een ooievaar afgebeeld 
met een jongensbaby in de snavel die met 
een wit doekje naar mij wuift. Ongelooflijk 
want ik wilde heel graag kinderen maar dat 
wist Willem niet. Toen het klaar was en ik het 
schilderijtje ging ophalen, had ik het geld in 
een envelop. Willem haalde het eruit en telde 
het na. Toen halveerde hij het; ik hoefde maar 
de helft te betalen. Schattig he? Het is een hele 
goede herinnering.’ 

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.

“Tekenend voor Wijk aan Zee”     Lydia Nederlof
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Belangrijke
informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
www.meldpuntoverlasttata.nl
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/iets-melden
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, 
Sociale Samenhang en Bewoners-
participatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
Dorpsverbinder Wijk aan Zee:
Jolanda van der Wal 06-1969 5231
vanderwal@welzijnswb.nl

Juttertjes
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
(maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd 
worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

e Omgevingsdienst IJmond heeft 
een vergunning gegeven aan 

TenneT voor een klantaansluiting voor 
Tata Steel bij het nieuwe transformator-
station. Diverse bewonersorganisaties, 
waaronder de Dorpsraad, hebben daar 
tegen bezwaar aangetekend. De zorg 
betreft de te verwachten geluidsoverlast. 
De vergunning is uitermate vaag hierover. 

De stroom van de TenneT-transformator 
gaat via een schakelstation straks naar het 
Tata-terrein. Tata Steel zet de stroom met 
een eigen transformator om naar een wat-
tage dat het bedrijf nodig heeft. Overigens 
heeft Tata Steel voor deze eigen transfor-
mator straks ook een vergunning nodig.
Het schakelen maakt lawaai. Het is een 
harde knal. TenneT vergeleek het geluid 
vroeger wel met een kanonschot, maar de 
ervaringsdeskundige die deze vergelijking 
debiteerde, werd teruggefloten en moet 
nu spreken over een ‘pistoolschot’. 

Volgens akoestisch onderzoek van inge-
nieursbureau Arcadis blijft de geluids-
overlast gemiddeld binnen de toegestane 
norm. Bovendien zou het maar ‘af en 
toe’ voorkomen. Maar dit piekgeluid is 

volgens de toelichting bij de vergunning 
‘wel dermate frequent dat het als onder-
deel wordt gezien van de representatieve 
bedrijfssituatie’. 

De bewonersorganisaties hebben zware 
kritiek op de Omgevingsdienst IJmond. 
De vage formuleringen geven de netbe-
heerder de vrijheid om zijn gang te gaan. 
Waar is de Omgevingsdienst met heldere 
regels om bewoners te beschermen en 
te kunnen handhaven? In plaats van de 
vage omschrijvingen moeten er getallen 
komen. Hoe vaak mag deze knal voor-
komen? Onder welke omstandigheden? 
Zonder duidelijke en meetbare referenties 
valt er  niet te handhaven. En hetzelfde 
geldt voor de hoorbaarheid van de knal. 
Een dikke kans dat je van een kanonschot 
’s nachts wakker wordt. Daarom willen 
de bezwaarmakers ook vastgelegd dat het 
piekgeluid niet tussen 22.00 uur en 07.00 
uur klinkt. Verder hebben zij gevraagd 
om een onderzoek naar geluidsisolerende 
maatregelen en een nieuwe berekening 
van de geluidsruimte. Daarvan werd eer-
der gezegd dat deze vol is met de komst 
van het transformatorstation. 
Met een in allerijl georganiseerde bijeen-

komst van bewoners met vertegenwoor-
digers van TenneT, de gemeente en de 
Omgevingsdienst IJmond begin mei 
hoopten bedrijf en gemeente de lucht 
te kunnen klaren en de bezwaren van 
tafel te krijgen. TenneT voelt niets voor 
een omkisting, omdat het geluid als een 
explosie is en ‘het moet wegkunnen’. 
Ook voor beperkingen in de nacht is 
het bedrijf niet te porren omdat er zich 
‘calamiteiten’ kunnen voordoen waardoor 
schakelen nodig is. 

Calamiteiten horen niet in een omge-
vingsvergunning thuis aldus de bewoners. 
Een calamiteit kan voorkomen, maar 
dan is er of een fout gemaakt, of er is 
iets buiten het bedrijf gebeurd. Kortom, 
een calamiteit vereist bijna altijd onder-
zoek en waarschijnlijk ook handhaving.  
De schakeling zou alleen voor gepland 
onderhoud nodig zijn, en dat kan ook 
volgens TenneT prima overdag. Dus wat 
is het probleem? De bewoners hielden 
daarom voet bij stuk. De gemeente en de 
Omgevingsdienst IJmond hebben toege-
zegd de vergunning te zullen bekijken. 
De bewonersorganisaties handhaven hun 
bezwaar tot nader order.

Verzet Dorpsraad tegen parkeerplan PWN
WN wil het parkeerterrein bij de 
ingang van het duinreservaat in de 

toekomst niet meer rechts van de toegangs-
weg maar links inrichten. Het huidige 
parkeerterrein – dat nu overigens tijdelijk 
een bouwplaats van TenneT is – wordt dan 
weer natuur. De Dorpsraad is tegen. 

Zij vindt het zonde om aan de linkerzijde 
een parkeerplaats te maken. Het is een 
van de weinige vrije stukjes grond in Wijk 
aan Zee waar wellicht iets veel leukers 
van te maken valt dan enkel een parkeer-
terrein. De strook grond in kwestie is nu 
een geïmproviseerde parkeerplaats zolang 
netbeheerder TenneT nog kabels aan het
trekken is. Daar huizen bouwen gaat 
volgens het huidige bestemmingsplan 
niet lukken, maar misschien kan je er 
iets anders ten bate van de dagrecreatie 
neerzetten. Onze entree naar het duin-
gebied zou zoveel mooier kunnen, meent 
de Dorpsraad. Het stuk grond vlakbij 

camping Aardenburg is van de gemeente 
Beverwijk. De Dorpsraad klimt in de pen 
om gemeenteraadsleden te waarschuwen.
Zij wil voorkomen dat de gemeente de 
strook ‘weggeeft’ aan PWN. 

Hans Dellevoet van de werkgroep Ruim-
telijke Ordening: ‘Als dorp zitten wij klem 
tussen Natura 2000 en industriegebied. 
Dit is een van de laatste stukjes grond 
waar je nog iets mee zou kunnen!’
Het huidige parkeerterrein rechts is 
grond van PWN. Volgens het water-
leidingbedrijf is het te groot. Bovendien 
was toezicht vanwege de begroeiing een 
probleem. 

De Dorpsraad vindt de argumenten niet 
overtuigend. Zij stelt ook vast dat ‘terug-
geven aan de natuur’ zelden vrijblijvend 
is. Meestal is dit om bebouwing elders in 
de natuur te compenseren. Of daar hier 
sprake van is, is onduidelijk.

P
Bezwaar tegen geluid als ‘kanonschot’ bij transformator
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Bouwplannen voor de Dorpsduinen: haast is geboden

Reünie Heilig Hartschool in
”Grand café Gewoon”

Groep 1961-1969

e Dorpsraad is bezorgd over het 
gebrek aan urgentie bij de 

gemeente Beverwijk met betrekking tot 
de bouwplannen voor Wijk aan Zee.

Het lijkt zo simpel. Twee gebouwen in 
de Dorpsduinen (de basisschool en 
Dorpshuis De Moriaan) moeten de 
komende jaren ingrijpend gerenoveerd 
of vervangen worden. De eigenaar van de 
dagbestedingslocatie voor gehandicapten 
Juttersoord, ook in de Dorpsduinen, staat 
open voor iets anders. En Heliomare wil 
graag meer integreren in het dorp en 
beschikt straks over een groot braak-
liggend bouwterrein. De vier genoemde 
partijen willen wel iets samen doen.
Nieuwbouw op het Heliomare-terrein 
ligt voor de hand. Bijkomend voordeel: 
dan komen er drie bouwterreinen in 
de Dorpsduinen vrij voor iets anders. 
Daar mogen woningen komen. Ook het 
terrein van Heliomare biedt ruimte voor 
woningen. Kat in het bakje zou je zeggen. 
Maar nee. De uitwerking loopt vast in 

tijdsschema’s, krappe budgetten en een 
gemeente die nog geen voortrekkersrol 
voor zichzelf ziet en zich vooralsnog 
formeel opstelt.

Neem de deadlines. De Moriaan is 
afgeschreven. Binnen vijf tot zeven jaar 
moet daar wat mee. Maar de school kan 
misschien langer mee. Dat loopt dus niet 
synchroon. Of neem geld: opgeteld is er 
niet genoeg voor nieuwbouw van drie 
instellingen. En renovatie is onder de 
streep nog duurder; dus geen alternatief.
En nog een hobbel: zowel voor de school 
als De Moriaan geldt dat je de dienstver-
lening niet een jaar of langer kunt stil-
leggen omdat er gebouwd (of verbouwd) 
moet worden. 
De gemeente stelt zich tot nog toe 
terughoudend op. Wijk aan Zee moet 
zelf aangeven wat het wil en dat gaat zeker 
gebeuren. Ondertussen werkt Heliomare 
verder aan herinrichting van het eigen 
terrein. De instelling verwacht op tijd een 
toezegging van de andere belangstellen-

den. De Dorpsraad is bang dat deze 
het tempo van Heliomare niet kunnen 
bijbenen. Het is nu of nooit: er komt 
nooit meer zo’n braakliggend terrein 
beschikbaar. Het aanzien van het dorp 
maar ook het sociaal weefsel kan sterk 
verbeteren als er nu een doordacht bouw-
plan voor de Dorpsduinen en omgeving 
komt. Ieder voor zich stenen stapelen op 
vrijgevallen plekken brengt dat niet.
De Dorpsraad denkt dat de gemeente een 
gedegen bouwplan kan faciliteren. Hoe? 
Door kaders aan te geven: wat waar niet, 
wat waar wel? En de gemeente kan een rol 
spelen bij het slechten van hobbels zoals 
de overgangsfase en de termijnen om het 
proces snel op gang te helpen. 
En het goede nieuws: het wiel hoeft niet 
uitgevonden te worden. Er zijn al 
maquettes die de diverse opties illustre-
ren. De Dorpsraad wil, met maquettes en 
al, graag aan de gemeenteraad laten zien 
wat de scenario’s zijn.
Meer info op: www.spaceandmatter.nl/
work/wijk-aan-zee

ans Ypma en Gina Stolp hebben 
op 26 november 1993 de eerste 

reünie georganiseerd. Ook de leerkrach-
ten waren toen uitgenodigd. De basis 
was gelegd. Inmiddels hebben Gina Stolp, 
Anneke Tromp en Astrid Aardenburg de 
organisatie voortgezet. Op zaterdag 9 april 
werd de 4e reünie gevierd. Eigenlijk stond 
deze avond in maart 2020 gepland, maar 
door de Corona was er twee jaar uitstel. 
Misschien daardoor nog meer een feestje.

Toen was “Geluk “nog heel Gewoon.
Werd het daarom in deze gelegenheid 
gevierd? Zo begon het welkomstwoord. 
Jammer genoeg konden niet de adres-
gegevens achterhaaald worden van Sesan 
Lemmers. Acht van onze klasgenoten 
waren jammer genoeg verhinderd. 
Ter nagedachtenis werd deze avond een 
kaars aangestoken voor de op veel te 
jonge leeftijd overleden klasgenoten: 
Gerard Snijders, Peter de Winter, 
Luc Tromp en Monique van Son.

Met 31 klasgenoten werd de avond 
gevierd. Een gastvrij ontvangst met 
bubbeltjes drank en een heerlijk hapje. 

Inmiddels is iedereen rond de 65 jaar. 
Maar als wij elkaar zien dan is het of we 
zo uit de schoolbanken zijn gestapt. 
De verhalen worden zo weer opgepakt, 
het is een feest van herkenning. Van alle 
klasgenoten was de ouderlijke woning 
gefotografeerd en gevraagd aan de klasge-
noten om school/sport en club foto’s toe 
te sturen. Deze werden via een beamer 
getoond op een scherm. Dit gaf nog eens 
extra gespreksstof. Het was een feestje om 
elkaar te zien en te spreken. Om 23.30 
uur werd deze gezellige en goed verzorg-
de  avond afgesloten met een laatste toost 
op een weerzien in goede “Gezondheid”. 
2027???

D
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Donderdag 2 juni
Badgastenkerk: Gong-concert Big Bang 
Experience; 19:30
Vrijdag 3 juni 
De Moriaan: Dorpslunch; 12:00-13:30
Boegbeeld: Live muziek: Barnyard Tea; 20:00
Zaterdag 4 juni
Spar: startpunt bewoners ruimen 
zwerfvuil op; 10:00
Vondeloord: Sea-Side Festival; 13:00-21:00
Zondag 5 juni - Pinksteren
Badgastenkerk: Klankreis met Saskia, zang & 
Oosterse instrumenten; 12:00

Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14:00
Aardenburg: Burendag Aardenburg 75 jaar; 
14:00-17:00
Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni
De Moriaan: Startpunt Avond4daagse
Woensdag 8 juni 
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20:00
Vrijdag 10 juni
Badgastenkerk: Klankreis met Irene en 
Edouard: stem, gong, indianenfluit, lier; 19:30
Boegbeeld: Live muziek: Buskin’Belters; 20:00
Zondag 12 juni
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
De Moriaan: Verkoop expositie met werk van 
Jaap Scholten; 11:00-16:00
Badgastenkerk: Your Global Reset, 
verfrissende herstart voor body & mind met 
geluidsenergie, ‘De trilling is fullfilling’; 12:00
Vrijdag 17 juni
Julianaplein: Smaakmarkt; 17:00-22:00
Zaterdag 18 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
De Moriaan: Moriaan Darts; 20:00
Zondag 19 juni - Vaderdag
Badgastenkerk: Hatha Yoga met Yvon; 12:00
Maandag 20 juni
Huisartsenpraktijk: Spreekuur Sociaal Team; 
9:30-11:30
Badgastenkerk: Klankschalen met JP; 19:30
Dinsdag 21 juni 
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17:00

Agenda

Vrijdag 24 juni
Badgastenkerk: Mannen- en vrouwencirkel 
met Renata en Niels; 19:30
Boegbeeld: Honky Tonk Men; 20:00
Zaterdag 25 juni
Timboektoe: 25 Jaar Timboektoe Midzomer-
nacht Festival; 20:00
Zondag 26 juni
Aloha Beach: Breakfast Sessions; 10:00
Het Hoge Duin: Start Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerk: Menno Twisk strandvondsten, 
schelpenvisserij en streekverhalen; 12:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: opening 
zomerprogramma-Staal Kabaal; 19:30
Maandag 27 juni
Badgastenkerk: Klankschalen met JP; 19:30

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 4 juni vindt er weer een schoon-
maakactie van zwerfvuil plaats. Om 10.00 uur 
wordt er gestart vanaf de Spar. Gereedschap is 
aanwezig. In een uur zal een zo groot mogelijk 
gebied van zwerfvuil worden ontdaan. Na 
afloop kan er in Café de Zon nog nagepraat 
worden met een gratis drankje.

In Memoriam Ton Mars 1935-2022
rijwel meteen nadat deze markante 
Amsterdammer vanuit de Bijlmer 

in Wijk aan Zee kwam wonen, liet hij van 
zich horen. Hij was een echte doener die 
overal praktische mogelijkheden zag voor 
verbetering. Een uitgesproken kerel, die 
zich uitsprak in gesprek, met een ingezon-
den brief en in de rijmen die hij jarenlang 
maakte voor De Jutter. Diezelfde Jutter 
schreef in 2012 over hem: “Ton Mars blijkt 
een groot talent te hebben voor het oplossen 
van kleine ergernissen”.

Losse stoeptegels en dergelijke
“Laat mij alle kleine klachten maar op me 
nemen, de losse stoeptegels en dergelijke”,
zei Ton. Uiteindelijk richtte hij ‘Dorps-
belangen’ op. Geen politieke partij maar 
een aanspreekpunt voor alle kleine 
problemen. Een overbrugging tussen de 
dorpsbewoners en de gemeente. Dat liep 
als een trein. Hij had goede contacten met 
de gemeente en problemen konden snel 
worden opgelost. Ton Mars zette zich ook 
in voor een groepje jongeren die graag 
een eigen plek wilden. Ze hadden een 
bunker gevonden die daar geschikt voor 
leek. Maar de gemeente zag er geen heil 
in. “Die strijd hebben we helaas verloren” 
concludeerde Ton.

Warm hart
Maar hij bleef de jongeren een warm 
hart toedragen. Hij had een zwak voor 
jongeren die wat klappen van het leven 
hebben gekregen. In Amsterdam werkte 
hij 18 jaar lang in de jeugdgevangenis in 

het Lloyd Hotel met jongeren. In Wijk 
aan Zee ijverde hij jarenlang voor een 
vluchtroute bij calamiteiten en voor een 
veilige oversteekplaats voor voetgangers 
en fietsers ter hoogte van de Spar. 
Die oversteek is er zoals we nu kunnen 
zien gekomen en bij de feestelijke opening 
in december 2017 deed Ton nadat de 
wethouder was uitgesproken zijn relaas, 
natuurlijk op rijm. Als het rijmt, klopt 
het of het lijkt te kloppen. Wat krom was 
maakte hij rechter met rijmen en oplos-
singen. Verbeter de wereld en begin 
dichtbij. Een oplossing begon bij hem 
vaak met een irritatie en als hij daarover 
praatte dan ging zijn stem in toonhoogte 
en volume hoger, hoger en hoger. 

Het is echt wat stiller geworden in 
Wijk aan Zee want Ton Mars houdt voor 
altijd zijn ‘snars’. Op 3 april is hij veilig 
de laatste oversteekplaats overgestoken. 

Tekst: Jan Paul van der Meij/Foto: Archief.

Oud papier ophalen
Zaterdag 18 juni

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen

Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl Dorpskerk
Zondag 5 juni 10.00 uur - Pinksteren
Oecumenische dienst
Voorgangers: p. N. Smit en ds. M. Myburgh

Zondag 19 juni 10.00 uur
Voorganger: ds. A. Hoekstra te Amsterdam

Odulphuskerk
Zondag 5 juni 10.00 uur - Pinksteren
Oecumenische dienst in de Dorpskerk
Voorgangers: p. N. Smit en ds. M. Myburgh

Zondag 12 juni 10.00 uur
Communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: diaken M. De Haas

Zaterdag 18 juni 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: diaken M. de Haas

Zondag 26 juni 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Oecumenische 
Bijbelkring 
Dinsdag 7 juni is de laatste  gespreksavond van 
dit seizoen in de consistorie van de Dorpskerk 
aan het Julianaplein. Gespreksleider is pastor 
Nico Smit. De avond begint om 19.30 uur, 
vooraf een kopje koffie of thee. De entree is 
vrij, iedereen is van harte welkom.

V
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