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VAN DE REDACTIEDe schapen staan er weer. Ik heb ervoor gekozen 
om te beginnen in het niet paardenstuk rechts 
naast de ingang, niet wetende dat dat nu voor een 
middag verhuurd is.
Op het stuk waar ik begonnen ben, staat aardig 
wat jacobskruiskruid nog net niet in bloei. Van-
daar dus deze keuze. Jacobskruiskruid is voor de 
schapen heerlijk, maar voor de paarden giftig. 
Eromheen staat een net van schrikdraad, om te 
voorkomen dat de schapen hun eigen weg kiezen. 
Natuurlijk moeten de hondenliefhebbers die 
ervoor kiezen om hun hond los te laten lopen op 
het weiland hier even rekening mee houden. 

Marleen de Bie

Schapen in de wei

Vanaf nu kunnen inwoners van Beverwijk en 
Wijk aan Zee ook via WhatsApp vragen stellen 
aan de gemeente. De gemeente Beverwijk wil 
dat de dienstverlening voor iedereen dichtbij en 
toegankelijk is. Inwoners kunnen zelf bepalen 
op welke manier zij in contact willen komen met 
de gemeente: via website/e-mail, sociale media, 
telefoon, balie en nu ook WhatsApp.
Gemeente Beverwijk is een proef gestart waarbij 
via WhatsApp vragen aan de gemeente gesteld 
kunnen worden. Meer dan de helft van de 
Nederlanders gebruikt WhatsApp en daardoor 
is WhatsApp een mooie toevoeging aan de 
andere communicatiemiddelen. In de periode 
van een half jaar moet blijken of het gebruik van 
WhatsApp in een behoefte voorziet. Belang-
rijke voorwaarde is dat dit communicatiekanaal 

gemak oplevert voor de inwoners. Als de proef 
slaagt, wordt deze werkwijze voortgezet.
Het WhatsApp-nummer van de gemeente Be-
verwijk is 06-11614998. Dit nummer kan alleen 
worden gebruikt om WhatsApp-berichten te 
sturen. Medewerkers van het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Beverwijk beantwoorden 
de WhatsApp-berichten op maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur (uitgezonderd 
feestdagen). Reactie zal in veel gevallen binnen 4 
uur volgen. Het is niet mogelijk om naar dit spe-
ciale WhatsApp-nummer een sms-bericht te ver-
sturen of dit nummer te bellen. Er wordt alleen 
gereageerd op individuele WhatsApp-gesprekken 
en niet op een groeps-WhatsApp. Privacygevoeli-
ge informatie kan niet via een WhatsApp-bericht 
worden opgevraagd.

Inmiddels is het een beetje in evenwicht, reva-
lidatie en onderwijs hebben allebei 30 miljoen 
euro omzet. Daarnaast is arbeidsintegratie heel 
sterk gegroeid. Toen ik hier kwam, waren dat 
twee formatieplaatsen. Nu is het een afdeling 
met 8 à 9 miljoen euro omzet. Dat is wel even 
andere koek natuurlijk. 
Als je er zo in vogelvlucht op terugkijkt dan is er 
heel veel gebeurd. Waar 
ik het meest trotst op ben is de holistische 
benadering van mensen met een beperking die 
we in de loop van de jaren hebben ontwikkeld. 
Dat we dus écht een integraal pakket hebben: 
arbeid én wonen én dagbesteding én revalidatie 
én onderwijs én sport. Daarmee zijn wij uniek in 
Nederland.”

Nieuwbouw school 
“De groei van de school maakte een uitbreiding 
noodzakelijk. Omdat ik problemen voorzag met 
een grote uitbreiding op dit terrein, heb ik een 
brief geschreven naar de gemeente Beverwijk, 
dat we meer lokalen moesten bouwen en grond 
tekort hadden. Ik vroeg hoe we dat zouden 
kunnen oplossen. Toen kwam de gemeente met 
een voorstel om de school te verhuizen naar het 
Stationsplein. Ik zei: ‘dat zou ik een fantastisch 
idee vinden’. Het was natuurlijk een wens van de 
gemeente Beverwijk, maar ook van de provincie, 
om grond vrij te spelen hier, om woningen op 
te kunnen bouwen. Het is er uiteindelijk nooit 
van gekomen op het Stationsplein. Maar volgend 
jaar gaat de school dan toch verhuizen naar de 
nieuwe locatie in Heemskerk. Uiteindelijk is dat 
een fantastische plek: veel ruimte voor de kinde-
ren, heel veilig tussen allemaal woningen. Dus 
alles bij elkaar ben ik blij dat het gelopen is zoals 
het is gelopen.”

Minder busjes, meer woningbouw  
“Ik weet de impact van de verhuizing niet op 
het dorp, maar het goede nieuws is natuurlijk 
wel dat er grond vrijkomt voor woningbouw. Er 
zijn al ambtenaren langs geweest om te praten 

over verandering van het bestemmingsplan. Dat 
komt nog in de inspraak. Over een week of acht 
gaan ze naar de Dorpsraad toe, daar gaan ze een 
plan voorleggen, hoeveel huizen ze willen gaan 
bouwen en wat voor huizen ze willen bouwen. 
Een ander gevolg van de verhuizing is dat er heel 
wat minder busjes door het dorp rijden. Er gaan 
toch ruim vijfhonderd kinderen en driehonderd 
medewerkers van het terrein af. Er blijven er 
meer achter hoor, want het revalidatiecentrum 
blijft natuurlijk gewoon bestaan, en daar zitten 
elke dag ook zo’n 900 mensen.”

Band met het dorp  
“De band met het dorp is natuurlijk altijd heel 
sterk geweest. Niet in de laatste plaats omdat er 
heel veel mensen bij Heliomare werken uit Wijk 
aan Zee. Die band blijft ook groot natuurlijk, 
want het revalidatiecentrum verhuist niet. Ik 
heb zelf ook een verbinding met Wijk aan Zee, 
hoewel ik nou niet vaak op het strand kwam. Af 
en toe kwam er wel eens een collega die vroeg 
of we een eindje over het strand zouden gaan 
wandelen. Dan vind ik dat heerlijk, maar als 
ze vragen of ik dat elke week doe, dan moet ik 
bekennen dat ik geloof dat de laatste keer drie 
en een half jaar geleden is. Ik ben hier om te 
werken, niet om over het strand te lopen. Nu ik 
met pensioen ga, ga ik weer terug naar Breda, 
waar ik vandaan kom. Dat is een heel eind van 
Heliomare en Wijk aan Zee vandaan. Ik ga me 
niet vervelen, denk ik. Ik ben nog voorzitter van 
de Raad van Toezicht in de ouderenzorg, ik wil 
vrijwilligerswerk gaan doen en we gaan een hond 
nemen. We fietsen veel, ik speel graag piano en ik 
ga gitaarles nemen. Ik ga mijn broek niet zitten 
verslijten, maak je geen zorgen. Ik kijk met trots 
terug op mijn tijd bij Heliomare, maar nu ga ik 
mijn ‘kind’ loslaten. Me dunkt dat die na 31 jaar 
wel volwassen is. Dan hoort hij eigenlijk al het 
huis uit te zijn he?”

Tekst: Marian van den Hul
Foto: Heliomare

Na 31 jaar neemt Cees Raaijmakers afscheid 
als voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Heliomare. Hij gaat met pensioen, en dat 
voelt wel een beetje dubbel: “Afscheid nemen 
van mijn kind, vind ik wel lastig. Want zo 
voelt Heliomare voor mij. Maar als ik er 
rationeel naar kijk, dan zeg ik: het is mooi 
geweest Cees. Laat er maar eens een nieuw 
persoon komen, met frisse ideeën.”

Hij heeft alle vertrouwen in zijn opvolgster 
Patricia Esveld, die per 1 juli het roer van hem 
overneemt, maar dat maakt het afscheid er niet 

makkelijker op. “Het voelt een beetje geampu-
teerd”, vertelt Raaijmakers. En na 31 jaar Helio-
mare is dat goed voorstelbaar. Het bedrijf heeft in 
die jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
“Ik ben hier gestart in 1985. Er was toen alleen 
een revalidatiecentrum in Wijk aan Zee, een 
schooltje met 98 kinderen en een piepkleine 
afdeling arbeidsintegratie, in twee lokaaltjes. 
Wat het snelst groeide was de school. Vooral 
door het gecombineerde aanbod van onderwijs 
en revalidatie. Dat is voor ouders heel aantrek-
kelijk. Kinderen komen hier uit de hele provincie. 
Onderwijs werd toen een heel groot onderdeel.

De gemeente Beverwijk gaat WhatsAppen

Wijk aan Zee heeft een watertappunt. Vrijdag 17 
juni opende wethouder Van Weel het watertap-
punt op het Julianaplein in Wijk aan Zee.
Met de watertappunten wil gemeente Beverwijk 
het gebruik van plastic wegwerpflessen tegen-
gaan en het drinken van kraanwater stimuleren. 
Kraanwater in Nederland is duurzaam en van 
topkwaliteit. Het behoort tot de beste van Europa. 
Met een watertappunt wordt het drinken van 
kraanwater mogelijk op openbare plaatsen. Zo 
voorziet de gemeente inwoners en bezoekers van 
gratis drinkwater voor onderweg. Drinkwater 
is gezonder dan frisdrank. Daarnaast levert het 
watertappunt ook een bijdrage aan een schoner 
milieu. Dagelijks worden in Nederland 500.000 
plastic flesjes weggegooid. 

Water tappen

Afscheid Cees Raaijmakers

“Weg bij Heliomare, 
dat voelt een beetje 
als het loslaten 
van je kind”

In het vorige nummer van de Jutter stond een artikel van drie jaar geleden over Vondeloord.  
Helaas is de tekst met de geplaatste datum weggevallen zodat het net leek of een een recente 
tekst was. Dit was dus niet zo. Het artikel was “uit de oude doos” van 3 jaar geleden. 
De avondvierdaagse is weer gelopen. Ik kan in ieder geval melden dat het stokje is overgeno-
men door Ruud Korten van de Moriaan. Natuurlijk zal hij hulp nodig hebben. Ik kan denk ik 
wel namens alle Wijk aan Zeeërs zeggen: “Silvia, Simone en Jaqueline, ontzettend bedankt voor 
de afgelopen jaren. Silvia voor de organisatie en Simone en Jaqueline die iedere avond voor de 
inschrijving zorgen. Jullie hebben een oude hollandse traditie weer leven in geblazen en fantas-
tisch geregeld. Dank jullie wel!

Angela van Tunen: Jutter@live.nl
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Dorpsgenoten

De deur gaat gastvrij open en even later zet Annemarieke Bechtold twee koppen heerlijke gember-
citroen-thee op de lange eettafel. 
„Ga zitten", trekt ze de stoel iets achteruit. Haar vrolijke ogen kijken aandachtig de wereld in. In 
Brabant geboren verhuisde ze als negenjarige met het gezin naar Nijmegen. „In Nijmegen heb ik een 
restaurant gehad, Billie Turf, in de wijk Bottendaal. Het personeel bestond vooral uit studenten, net als 
de helft van onze gasten. Bottendaal was een smeltkroes van culturen en we werkten veel samen. Van 
twee Turkse vrouwen aan de overkant van de straat leerde ik bijvoorbeeld geweldige linzensoep koken. 
Meer tijm, was het, als ze zich over mijn soeppan bogen." De verschillende culturen om haar heen 
inspireerden haar.

Angela en Eduard, haar Nijmeegse buren, gingen altijd naar Sonnevanck. „Waarom kom je niet naar 
Wijk aan Zee?", nodigden ze haar uit. Ze kreeg kamer 14 met uitzicht op de kerk. „Ik was heel snel 
verliefd op Wijk aan Zee." Haar kooktalent kwam ter ore en zo werd ze gevraagd om als kok te komen 
werken op het strand. Na een periode van seizoenswerk bij de Instuif, Slot Assumburg, Timboektoe en 
een winter in Oostenrijk, kwam ze als kok in de zorg terecht. „Daar ben ik uiteindelijk vervangen door 
de diepvriesmaaltijden, dat vond ik heel erg." Een omscholing volgde. Naast haar werk in de zorg, ge-
niet ze van haar groene vingers en van haar zangkunst. Haar recept is romige champignonsoep. Daar 
had ze eerder succes mee in haar restaurant. Zomersoep? „Ja, je kan er ook lenteuitjes in doen.”

Romige champignonsoep van Annemarieke

Het keukenraam

Recept
Benodigdheden:

Twee pannen
Garde
Soeplepel
Ga naar de Spar en haal:
1 doos champignons
1 flesje kookroom
Uit keuken en koelkast:
Versgemalen peper
50 gram échte boter
5 eetlepels bloem
Twee bouillonblokjes
Tot slot:
Zoek in de duinen wat verse tijm of oogst deze 
uit eigen tuin of vensterbank
Snij de champignons in fijne plakjes en doe ze in 
een pan met een ruime liter water.
De tijm en de peper erbij en aan de kook bren-
gen. Minimaal 5 minuten door laten koken en 
dan het vuur zacht zetten.

In de andere pan:
50 gram boter laten smelten, niet bruin laten 
worden.

5 eetlepels bloem erbij.
Met de garde roer je dit tot een gladde pap.
Vuur zacht zetten.
Met de soeplepel schep je een lepel champignon-
bouillon (ontwijk de champignons) uit de andere 
pan, doe deze bij de bloempap.
Flink roeren tot een gladde pap, zorg dat je geen 
klontjes krijgt.
Dit doe je steeds weer, beetje bouillon erbij, 
roeren tot een gladde pap , bouillon erbij, roeren. 
Als de soep op sausdikte is, kun je ook de cham-
pignons mee gaan scheppen tot de ene pan leeg is 
en de soeppan vol.
Zet het vuur onder de soep wat hoger, blijf 
roeren.

Als de soep weer kookt kan het vuur zacht, bouil-
lonblokjes erbij, scheut kookroom erbij.
10 minuten door laten pruttelen, af en toe roeren 
en ….Klaar!

Annemarieke serveert haar soep in een witte 
stijlvolle soepterrine van Regout uit Maastricht, 
voor weinig gekocht op de kofferbakmarkt in 
Wijk aan Zee. Eet smakelijk!

Foto en tekst: Heleen Vink

Nog niet zolang is hij een dorpsgenoot van ons, nog maar twee jaar woont Dick van Schagen op 
misschien wel het mooiste plekje van Wijk aan Zee met zijn vriendin Jorie. Dick en Jorie zijn 
het beheerderspaar van Camping Vondeloord.

Dick van Schagen

“Ik was nog maar net gepensioneerd toen ik in 
het blad van de IOOF, de organisatie van ‘Odd 
Fellows’, las dat er een beheerderspaar werd 
gezocht voor hun vestiging in Wijk aan Zee. 
Ik dacht direct, dat is het. Ik wilde geen baan 
meer, maar ik wilde wel iets te doen hebben. 
Dit leek me een uitgelezen kans. Ik was lang 
geleden wel eens in Wijk aan Zee geweest, ik 
had familie in Haarlem en bij een logeerpartij 
gingen we in de omgeving wel eens toeren. 
Ook heb ik met mijn werk verscheidene keren 
bijeenkomsten gehad in het ‘Hoge Duin’. Ik had 
als jongere gekampeerd en dacht toen vaak; 
wat lijkt me dat een mooi beroep, campingbe-
heerder. 
Sinds 2013 ben ik campingbeheerder en Wijk 
aan Zeeer. Mijn eerste klus op de camping was 
overstappen naar een andere provider voor in-
ternet, nou dat heb ik geweten. Het bestuur had 
zojuist besloten om over te stappen. Wij heb-
ben te maken met een iets andere situatie als in 
huis. Wij hebben drie masten om op het hele 
terrein Wifi te kunnen ontvangen, het heeft me 
drie dagen geduurd na talloze telefoontjes met 
de nieuwe provider, doorverbonden nog eens 
doorverbonden, en na ettelijke keren tuut, tuut, 
tuut te hebben gehoord, opnieuw bellen en ja 
hoor, eindelijk werkte alles.”

Rij-instructeur
“Ik ben geboren in Nieuwendam, Amsterdam-
Noord, op mijn vierentwintigste ben ik naar 
Soest verhuisd. In mijn studietijd zag ik een ad-
vertentie van een autorijschool in Amsterdam. 
Ik solliciteerde en zonder mij te hebben gezien 
zei de eigenaar, kun je morgen beginnen. ‘Nou 
zei ik, ik wil eerst wel wat instructie’. ‘Waar is 
dat voor nodig? Nou als je zo nodig wilt kun je 
vanavond achterin meerijden met een ervaren 
instructeur en kijk je wat hij doet’. Toen mocht 
je al lesgeven als je drie jaar je rijbewijs had. 
Na een tijdje zei de baas, ‘Ik heb een leerling 
die moet morgen afrijden in een vrachtwagen, 
maar wil nog een les, kun jij die even geven, 
dan neem ik jouw les wel over.’ ‘Maar ik heb 
nog nooit in een vrachtwagen gereden.’ ‘Geeft 
niks, het werkt het zelfde als een Opel Kadett.’ 
Het is gelukt en de man heeft de volgende dag 
zijn rijbewijs nog gehaald ook.”

Wegenbouw
“Ik heb gewerkt als hoofduitvoerder en project-
leider in de wegenbouw. Het grootste project 

waarvan ik de leiding had was de bouw van 
de tweede Coentunnel. Daar komt heel wat 
bij kijken, het is niet alleen het ontwerpen en 
bouwen, maar ook de financiering. 
We maken in de bouw natuurlijk van alles 
mee, maar wat me het eerst te binnen schiet, 
is een winterse dag, het was glad. De kantoren 
en werkplaatsen van ons bedrijf, Hogenbirk in 
Laren, was gelegen in een villawijk. Een collega 
kwam die dag aanrijden en wilde de bocht 
nemen, maar belandde in de tuin van een villa. 
Hij was dwars door de schaaldelen, dat zijn 
planken waar de vorm van de boomstam nog 
in zit,  van een tuin heen gereden. De schade-
formulieren werden met de bewoonster in orde 
gemaakt en hij ging naar het werk. Een andere 
collega kwam enkele minuten later aan op de 
zelfde plek en maakte de zelfde glisser en be-
landde  in dezelfde tuin. Hij had geen schade, 
het hek was al weg. Mevrouw kwam naar bui-
ten en vroeg: ‘Werkt u ook bij Hogenbirk?”

Vaste werkzaamheden
“De organisatie IOOF, heeft twee campings 
in Nederland, in Epse, gemeente Lochem in 
Gelderland is die andere, maar die heeft geen 
vaste huisjes en is alleen een passantencamping 
en bestaat dit jaar voor het laatst en wordt 
opgeheven. Jorie en ik doen samen het werk, 
er zijn zaken die dagelijks terugkomen, zoals 
de toiletgebouwen moeten natuurlijk elke dag 
schoon zijn. 
Het gras moet gemaaid, dat is een dag werk 
en moet bijna elke week gedaan worden. Dan 
is de administratie ook een dagelijkse klus en 
natuurlijk de kandidaatkampeerders, de pas-
santen melden zich telefonisch of via internet. 
Kijken of er plek is, wij hebben twaalf plekken 
voor passanten. Alle kampeerders zijn lid van 
de Odd Fellows.”

Vriendelijke mensen
“Ik begin steeds meer een Wijk aan Zeeer te 
worden, ik ga regelmatig uit eten in het dorp. 
Wat mij zo opvalt in Wijk aan Zee is dat de 
mensen zo vriendelijk zijn, ze groeten je altijd 
als je ze op straat tegenkomt, nou ik verzeker 
je, dat kom je in het Gooi echt niet tegen. Het 
bevalt me prima en ik blijf dit doen zolang als 
ik het fysiek aankan en ik hoop dat dat nog 
heel lang is.  

Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink.

Misschien heeft u het in de media gelezen 
of gehoord: er heerst een zeer besmettelijke 
konijnenziekte in de IJmond. Konijnen die ziek 
worden, overlijden helaas vrijwel altijd. Voor 
mensen is er geen risico. Ook bij hazen en 
andere diersoorten komt de ziekte niet voor. 
U wordt aangeraden uw konijn(en) te laten 
inenten door een dierenarts. Neem daarvoor 
altijd eerst contact op met uw dierenarts.
Om welke ziekte gaat het precies? De ziekte 
RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) is een 
specifieke konijnenziekte veroorzaakt door een 
calicivirus. 
Meer informatie: http://bit.ly/28PKIZj

Konijnenziekte in de IJmond
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Het team in Wijk aan Zee bestaat alweer 5 jaar en 
er zijn volop ontwikkelingen, want vanaf heden 
is de Buurtzorg in Wijk aan Zee Buurtzorg Plus 
geworden. Buurtzorg Plus is een toevoeging 
aan het reguliere zorgaanbod van de thuiszorg-
organisatie. Bij Buurtzorg Plus werken gespeci-
aliseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten 
nauw samen met de wijkverpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden. Zij brengen in kaart wat het 
functioneren van thuiswonende cliënten belem-
mert en bedenken oplossingen op maat. Het gaat 
bijvoorbeeld om aanpassingen in huis en cliënten 
gerichte oefentherapie waardoor ze beter kunnen 
bewegen en hun conditie vooruitgaat. Buurtzorg 
Wijk aan Zee werkt samen met ergotherapeuten 
van Ergotherapie Kennemerland en fysiothera-
peuten van Fysiotherapie Wijk aan Zee.

Door de samenwerking heeft Buurtzorg nu al 
veel beter inzicht gekregen in de toegevoegde 
waarde van fysiotherapeuten en ergotherapeuten, 
die verder gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg 
in de thuissituatie. Onderzoek toont aan dat deze 
werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Cliënten 
worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich 
ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd 

en het werk van de wijkverpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden wordt minder zwaar. De 
verwachting is dat de kosten zullen dalen omdat 
veel cliënten uiteindelijk minder zorg nodig zul-
len hebben.

‘Buurtzorg Plus past perfect in de visie van 
Buurtzorg, namelijk het zo veel mogelijk vergro-
ten van de zelfstandigheid van de cliënt. Met dit 
initiatief laten we ook zien dat we blijven strijden 
voor een betere thuiszorg voor cliënten, die 
minder kost, de bureaucratie uitbant met een be-
vredigend werkkwaliteit voor het personeel. Wij 
hebben aangetoond dat we efficiënter en goed-
koper kunnen werken. Ik hoop dat Den Haag 
nu niet alleen ons, maar de hele thuiszorgsector 
steunt door onze manier van werken verder te 
helpen invoeren’, aldus Buurtzorg-directeur Jos 
de Blok.

Meer informatie over de werkwijze van Buurt-
zorg Plus: Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056 
wijkaanzee@buurtzorgnederland.com Lydia 
Zoetelief: 06-44062547 info@ergotherapieken-
nemerland.nl Sandra Klous; 0251-375976 info@
fysiowijkaanzee.nl

Buurtzorg Plus in Wijk aan Zee
Zoals u misschien al weet is Buurtzorg een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande 
uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om 
verpleging en persoonlijke verzorging.

het dorpsplein? De Smaakmarkt is gewoon niet 
te vergelijken met welk foodfestival dan ook.

Wat kunnen we deze zomer verwachten? Onze 
eigen lokale koks natuurlijk, van Sonnevanck tot 
Tarantella, van de SunseaBar tot Gewoon. Ook 
het nieuwe Zomerhuis komt zich presenteren. 
En uiteraard zijn er de gewokte groenten van 
Sandor, de saté van Asih, de gehaktballetjes van 
Brasserie Begijnenhof, de krabtaartjes van Silvia 
en de tapas van Mi Cocina…. Plus vertrouwde 
gezichten als The Beefchief en Joeri Tandoeri. 
Zijn er dan geen nieuwe verrassingen? Jazeker 
wel, kom maar kijken!

De muziek: op 8 juli trappen we af met een 
fantastische Spaanse bigband uit Madrid. En 
behalve instrumenten, nemen ze ook een grote 
paella-pan mee… Op 15 juli volgt Scheepska-
meel, met een ‘mix van koppige Noordzeebalkan 
en tranentrekkende Roma traditionals’. Op 22 juli 
en 29 juli volgen respectievelijk Duo Live.FM en 
King Cake. 
Op 5 augustus gaan we er een speciaal feestje 
van maken. Op de vooravond van de Canal 
Parade van de Gay Pride in Amsterdam, krijgt de 
Smaakmarkt een roze tintje. DJ Ibis komt draaien 
en Miss Kiki Boops komt (écht) zingen. Op 12 
augustus eindelijk dan een volledig optreden van 
Bangers and Mash (voor wie het nog weet: 2 jaar 
geleden moesten zij overhaast in een stortbui de 
boel inpakken). Op 19 augustus is het podium 
voor WazCo en op 26 augustus 

sluiten we feestelijk af met The Bloes Broers.

Tot slot: de organisatie van de Smaakmarkt is 
volledig in handen van ons team van vrijwilli-
gers. We bouwen iedere vrijdagmiddag op vanaf 
14.00 uur, breken de boel weer af vanaf 22.00 uur 
en ook tijdens de markt is er van alles te doen. 
Vind je het leuk om een keer te komen helpen, 
dan ben je meer dan welkom. Kom gewoon langs 
op het plein, bij de kraam van de organisatie of 
stuur een mailtje naar smaakmarktwaz@gmail.
com. www.smaakmarkt.com / www.facebook.
com.smaakmarkt

Foto’s: Heleen Vink

Op vrijdag 8 juli starten we met de jongste traditie van het dorp: De Smaakmarkt. De vierde edi-
tie inmiddels, en niets staat in de weg om er met elkaar 8 heerlijke zomeravonden van maken. De 
deelnemers staan te trappelen, de vrijwilligersploeg draait zich warm en werkelijk iedereen die je 
spreekt heeft er zin in. Hoe dat kan? Tsja, de Smaakmarkt heeft nu eenmaal een heel unieke sfeer.

Smaakmarkt van start!

Activiteiten beeldenpark Een Zee van Staal

Iedere zondag in augustus start om 14 uur vanaf 
de entree van het beeldenpark een gratis rondlei-
ding van ongeveer een uur. De thema’s zijn:

STAAL RIJMT OP TAAL: 7 augustus

Deelnemers worden meegenomen op een wande-
ling langs de metershoge stalen kunstwerken in 
de duinen naast de staalfabriek. Bij ieder beeld 
wordt een korte toelichting op het werk gege-
ven en een verrassend, passend of niet passend 
gedicht voorgedragen.

DE STAALEXPEDITIE (voor kinderen): 14 
augustus

Wat stellen al die rare grote beelden eigenlijk 
voor? Ben je nieuwsgierig? Neem je opa, oma 
of wie dan ook mee op staalexpeditie in het 
beeldenpark. Een leuke gids vertelt je alles over 
die enorme stalen monsters. De beelden mag je 
aanraken en op sommigen mag je zelfs klimmen. 
In welk museum kan dat nou?

DROMEN VAN STAAL: 21 augustus

Bert Kisjes uit Wijk aan Zee droomde van een 
park met gigantische stalen beelden erin. Veer-
tien kunstenaars uit heel Europa droomden over 
een beeld dat ze voor dit park gingen maken. 
Waar droomden ze van en hoe werden die 
dromen gerealiseerd? U hoort het van de gids op 
deze rondleiding.

STAALDAG IJMOND: 28 augustus

Bouten en moeren, roest en fundering staan 
centraal in deze Materiaal & Techniekwandeling 
met gids. De rondleiding is onderdeel van Staal-
dag IJmond. Deelnemers kunnen ’s ochtends een 
rondrit per stoomtrein maken over het terrein 
van de staalfabriek en daarna het Hoogovens-
museum in Velsen bezoeken. ’s Middags is er een 
rondleiding in het beeldenpark te volgen. 

www.eenzeevanstaal.nl
www.hoogovensmuseum.nl
www.csy.nl

Beeldenpark Een Zee van Staal

Wijk aan Zee is nu eenmaal een bijzonder dorp, 
en dat geldt ook voor onze Smaakmarkt. Die is 
ontstaan vanuit de behoefte een plek te creëren 
om elkaar te kunnen ontmoeten. Om met oude 

en nieuwe vrienden te eten, te drinken, een goed 
gesprek te voeren of te dansen. Kortom, om ver-
binding te maken. En waar kun je beter samen-
komen op een mooie zomeravond dan op 
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Sport in Wijk aan Zee

Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

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

Helaas is het op zondag 12 juni ons eerste voet-
balteam niet gelukt om promotie te realiseren 
naar de 2e klasse.

In de juni editie van de Jutter konden we het nog 
spannend houden, omdat op dat moment de pro-
motie – degratie wedstrijden nog in volle gang 
waren. De start was goed, aangezien ‘v.v. Kleine 
Sluis’ uit Anna Paulowna over 2 wedstrijden knap 
verslagen werd. De laatste horde, de finale, werd 
eveneens gespeeld over 2 wedstrijden. SV Wijk 
aan Zee wist eerst op een geweldige manier met 
1-2 te winnen bij Alkmaarsche Boys. 

Bij de thuiswedstrijd was de sfeer fantastisch, om-
dat honderden toeschouwers waren afgekomen 
op DE wedstrijd uit de geschiedenis van onze 
club. Tijdens de reguliere speeltijd wist Alkmaar-
sche Boys 1 x te scoren, waardoor het uitdraaide 

op een spannende verlenging en daarna zelfs op 
penalties. Helaas heeft SV Wijk aan Zee in deze 
zenuwslopende penalty serie aan het korste eind 
getrokken. Alkmaarsche Boys wist zich zo alsnog 
veilig te stellen en SV Wijk aan Zee was voor 
even ondergedompeld in tranen. Heel even maar, 
aangezien we al snel met trots kunnen terugden-
ken aan dit resultaat. We  kunnen en willen niet 
anders doen dan onze jongens bedanken voor 
een geweldig seizoen, heerlijke wedstrijden, met 
prachtige doelpunten en een fantastisch span-
nend slot. Ondanks het verlies heeft SV Wijk aan 
Zee, nog nooit zo’n sportief resultaat gehaald.

Namens het bestuur willen wij graag de selectie, 
de staf, sponsors en de vele toeschouwers bedan-
ken voor het seizoen 2016 - 2017.

Geniet van jullie zomer en tot volgend jaar.

Geen promotie voor SV Wijk aan Zee

Gedurende de zomervakantie is het Sociaal team 
gewoon bereikbaar. Er is wel iets anders, namelijk 
dat er geen spreekuur is op donderdag van 12.00 
tot 14.00 uur in dorpshuis de Moriaan. De Mori-
aan is tijdens de zomerperiode gesloten.

U kunt voor een afspraak contact opnemen 
met het Sociaal team als u een vraag heeft op 
het gebied van zorg, welzijn, gezondheid, werk, 
financiën of wonen. We spreken graag bij u thuis 
af. Is dit niet mogelijk, dan kunnen we tijdens de 
zomervakantie ook op een van onze spreekuurlo-
caties afspreken, namelijk in het stadhuis aan het 
Stationsplein in Beverwijk of in buurthuis Wijk 
aan Duin (Wilgenhoflaan 2C in Beverwijk). 

Op beide locaties is er eveneens de mogelijkheid 
om zonder afspraak langs te komen: op woensdag 
bij het inloopspreekuur in het stadhuis, tussen 
13.30 en 16.00 uur, en op donderdag tijdens de 
koffieochtend in buurthuis Wijk aan Duin, tussen 
10.00 uur en 11.30 uur. 

Het Sociaal team is bereikbaar onder telefoon-
nummer 06-11035327. U kunt ook mailen 
naar sociaalteam@beverwijk.nl

Bereikbaarheid

Wat is het toch duur parkeren in Wijk aan Zee.
Het is een terugkerend beeld op stranddagen; 
automobilisten die zeer langzaam door het dorp 
rijden en goed om zich heen kijken. Zijn het 
voorzichtige rijders, die om onze veiligheid den-
ken? Nee, het zijn mensen die geschrokken zijn 
van het bord bij de ingang van het dorp, waarop 
staat dat het 3,50 euro kost om een hele dag op de 
Dorpsweide te parkeren. Ze rijden liever nog een 
half uur door het dorp om dan tot de ontdekking 
te komen dat het waar is, wat op het bord stond: 
Dorpskern vol. 

Misschien een idee voor Sawaz of de Dorpsraad 
om er een bord bij te plaatsen met de tarieven 
van het parkeren op de volgende plekken: In de 
berm, op de stoep met twee en vier wielen, voor 
een uitrit, in een straat voor vergunninghouders. 
Dat is in vergelijk met de 3,50 euro misschien 
een afschrikwekkend middel. Wij hebben gebeld 
met de heer Daan, coordinator van het bureau 
Handhaving, wat dat allemaal moet kosten. 
Parkeren buiten de vakken:  90 euro.
Verkeershinderlijk of gevaarlijk parkeren: 140 euro  
(Hiervoor kun je worden weggesleept.)
Invalideplek zonder kaart: 370 euro.
Laden en lossen: 90 euro. 
(Hiervoor kun je worden weggesleept. )
Twee wielen op de stoep: 90 euro.
Strandopgang Relweg: 140 euro.
(Hiervoor kun je worden weggesleept.)
Wegslepen: 225 euro.

Ja, het is duur om in Wijk aan Zee te parkeren, 
maar toen ik vorige week met mijn vriendin en 
mijn moeder een kopje koffie ging drinken op 
een terras bij de Zaansche Schans, zei mijn vrien-
din: als jij de koffie betaalt, betaal ik het parkeren. 
Mijn vriendin moest voor een uurtje 9,00 betalen 
en ik was minder kwijt. Dus 3,50 voor een hele 
dag is dat nou zo erg?

Tekst: Georges van Luijk.

Parkeren duur?

Ga je niet op vakantie maar wil je wel relaxed de 
zomer door? Doe dan mee op woensdagochtend 
(09:00 tot 10:30) op het strand van Wijk aan Zee. 

In zes wekelijkse, op Haptonomie en Mindful-
ness gebaseerde lessen van anderhalf uur, leer je 
hoe je meditatie praktisch kunt integreren in je 
dagelijks leven. Deze cursus loopt van 20 juli t/m 
24 augustus.
Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald! 

Zomercursus: praktisch Mediteren op het strand
Kun je niet op woensdagochtend: kijk op 
haptonomie-time-out.nl of neem contact op voor 
andere tijden, andere mogelijkheden.
De hele cursus kost 87,- 

Aanmelden, informatie of een gratis proefles? 
Paulien Pinksterboer: 06-53675676 
of 0251-272660 
info@haptonomie-time-out.nl 
of www.haptonomie-time-out.nl 

Geboren

Op 25 mei om 18.08 uur is onze dochter Bente 
Bernadina van Doorn geboren. 
 trotse ouders

Cindy Vrijburg en Martin van Doorn

Nijmeegse Vierdaagse 

Op 17 juni om 22,59 zijn Simon Gretton en 
Brenda Zuiderduin voor de 3e keer ouders 
geworden van Jason John Gretton. Rian en Dylan 
zijn er blij met  hun nieuwe kleine broertje.

Lieve allemaal, 

Graag wil ik jullie hulp vragen. Niet voor 
mezelf maar voor Dappere Daan. Een 
stoere jongen van 14 jaar jong. Na 3 jaar 
hard vechten tegen leukemie leek het 
erop dat hij de strijd had gewonnen. Maar 
nu is deze vreselijke ziekte helaas terug.. 
Woensdag 4 mei zijn de chemokuren weer 
gestart. Maar doordat Daan het down-
syndroom heeft zijn de behandelingen 
extra zwaar voor hem. En nu heeft Daan 
een beroerte gekregen waardoor hij uitval 
heeft aan zijn rechterkant en zijn spraak 
kwijt is. Zijn situatie is zorgelijk....... 

Waar kunnen jullie mee helpen? Daan 
wordt heel blij van het krijgen van post. 
Daarom wil ik jullie vragen om Daan in 
deze moeilijke periode van zijn leventje 
zoveel mogelijk pleziermomentjes te 
geven door hem te verrassen met post. 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als de 
postbode elke dag vrachten vol kaarten 
voor Daan kan bezorgen. 
Daan zijn postadres is; 
Prinses Maxima Centrum 
Daan van de Poll 
Afdeling Giraf 
Postbus 85090 
3508 AB UTRECHT 

Veronique van Son

Ingezonden

“In 2014 was het dus eindelijk zover en mocht ik 
meedoen. We verblijven in groepsaccommodatie 
“De Oude Molen” in Groesbeek, waar ook de 
KLPD onderdak heeft. Nou die jongens zijn hart-
stikke gezellig... en het geeft toch wel een veilig 
gevoel al die politie-agenten in de buurt. ’s Mor-
gens vroeg gingen we met de bus naar de start. 
Mijn moeder was ook mee, maar die liep niet. Zij 
moest dienen als vangnet, voor het geval dat...
maar dat is niet nodig geweest. Ik heb de 1ste en 
2de keer van de Nijmeegse met succes volbracht. 
Dus van 18 t/m 23 juli zit ik in Nijmegen voor de 
100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse.” 

Robin: “In 2014 ging ik mee naar Nijmegen
als supporter. Ik verveelde me te pletter.
Gelukkig was er bij ‘De Oude Molen’ een
zwembad waar ik me een beetje mee kon
vermaken. Maar ik wilde ook meedoen. Op
de 2de dag zaten we aan de rand van Nijmegen, 
langs het parcours te wachten tot Oma en Melvin 
langs kwamen. Ik mocht toen de laatste 3 km. 
door Nijmegen meelopen naar de finish. Langs 
het parcours stonden duizenden mensen die alle-
maal begonnen te applaudiseren als ik langs liep. 
Ze dachten vast dat ik de hele 30 km.
gelopen had, want Oma had ook een rugzakje
op mijn rug gebonden. Nou ik vond het helemaal
te gek.”

“In 2015 mocht ik dus ook meedoen en wilde 
voor mijn broer natuurlijk niet onder doen. 
Omdat ik in november pas 12 jaar werd, was ik 
tijdens de Vierdaagse in juli nog 11 jaar en daar-
mee één van de jongste deelnemertjes. Na de 2de 
wandeldag wilde ik het eigenlijk al opgeven, maar 
de masseur van de KLPD zei dat ik ’s avonds 
maar even bij hem langs moest komen voor een 
massage en dat ik dan de volgende dag weer zou
lopen als een trein. Opgeven was géén optie. Dat 
hij ook nog Ajax-fan is, is mooi meegenomen. Ik 
had hem vorig jaar natuurlijk al ontmoet en kon 
hartstikke goed met hem opschieten.
En ja....na zo’n VIP-behandeling kan je natuurlijk 
niet opgeven.” 

“Dus ook voor mij de 100ste editie van de 
Nijmeegse Vierdaagse. Dan krijg ik net zo’n 
mooie medaille als Melvin. En als jullie me willen 
‘volgen’. Je kunt een app downloaden, waarop je 
precies kunt aflezen waar ik loop. Even op de site 
4-daagse.nl kijken.”

De Wijk aan Zeese broertjes Melvin en Robin 
Schelvis, beiden fervente voetballertjes van Wijk 
aan Zee, gaan de 100ste editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse wandelen. 

Melvin: “Onze oma doet al heel veel jaren mee 
aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wij gingen dan re-
gelmatig op woensdag en/of op vrijdag heen om 
Oma te supporten. Als we dan op vrijdag gingen 
mocht ik de laatste 5 km. van de intocht meelo-
pen naar de finish. Dat vond ik zo onwijs gaaf dat 
ik ook de Nijmeegse wilde lopen. Maar ik moest 
wachten tot het jaar waarin ik 12 jaar werd. 

In 2013 toen ik nog 11 jaar was, heeft Oma bij 
het KNBLO dispensatie gevraagd, maar niet 
gekregen, dus moest ik nog een jaartje wachten, 
want Oma wilde niet dat ik voor spek en bonen 
mee ging lopen.”
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Dorpskerk
       
Zondag 3 juli              
Dr. D. van Arkel te Castricum
Zondag 17 juli              
Ds. S. Schippers te Sumar     
Zondag 24 juli             
Zomerdienst in Dorpskerk, voorg, drs. J. de 
Wildt en mevr. J. van Wieren.                                                            
Zondag 31 juli              
pastor L.H. Stuifbergen  

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 2 juli 
19.00 uur themaviering 
voorganger Zr. JosephineThemakoor 
Zondag 10 juli 
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p. R. Putman. Odulphuskoor 
Zaterdag 16 juli 
19.00 uur familieviering
voorganger p. M. de Haas. Jeugdkoor 
Zondag 24 juli DORPSKERK 
10.00 uur oecumenische dienst
voorgangers H.van Heerden. samenzang 
J. de Wildt 
Zaterdag 30 juli 
19.00 uur eucharistieviering
voorganger p.R. Putman. samenzang

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

Vrijdag 1 juli:
De Zwaanstraat: Zeepkistenrace
aanvang 19.00 uur.
De Liefhebbers: Zeepkistenrace Afterparty: met 
DJ Kees Koek
aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck DinerClub: Slagzij
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 2 juli:
Zeeduin/Fletcher: Barbecue met live muziek van: 
Paulien Jonker
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanck: Singeltjesklubb
aanvang 21.00 uur.

Zondag 3 juli:
Jutterspad
Diverse woonhuizen in Wijk aan Zee: aanvang 
13.00 uur.

Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding thema: Dromen van Staal; 
aanvang 14.00 uur.
Club Star aan zee: Single day
van 14.00 -17.00 uur.

Donderdag 7 juli:
Sonnevanck: Brouwersavond
aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 8 juli:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Bas 
Kisjes Big Band uit Madrid 
van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 9 juli:
Sonnevanck:  The Bloes Broers 
aanvang 22.00 uur.

Zondag 10 juli:
Dorpsweide: Kofferbakmarkt
van 8.00 – 16.00 uur.
Duinpaviljoen Schoos: start rondleiding Atlantik-
wall; van 11.30 – 14.15 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding thema: Dromen van Staal
aanvang 14.00 uur.

Donderdag 14 juli:
Sonnevanck:  Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur. 

Vrijdag 15 juli:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
Scheepskameel
van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 16 juli:
Sonnevanck Crazy Piano: Annemieke de Boer; 
aanvang 21.00 uur.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners 
van zomerhuizen en andere belangstellenden 
kunnen de Jutter - zolang de voorraad strekt - 
ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

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

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, doch de redactie behoudt zich het recht 
voor deze om redactionele redenen in te korten. 
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van 
de inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen 
worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter 
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno 
Hamers                      
Opmaak: Angela van Tunen
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

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

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

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

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119 

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

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

Zondag 17 juli:
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding thema: Staal rijmt op Taal
aanvang 14.00 uur.

Donderdag 21 juli:
Sonnevanck: Leo van der Leden & Friends
aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 22 juli:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Duo 
Live FM
van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 23 juli:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck DinerClub: Bernard Broque
aanvang 21.00 uur.

Zondag 24 juli:
Hoge Duin: start rondleiding Atlantikwall
van 11:30 - 14:15 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding thema: De Staal Expeditie (speciaal voor 
kinderen); aanvang 14.00 uur.

Donderdag 28 juli:
Sonnevanck: SeventSevenSessie
aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 29 juli:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: King 
Cake van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 30 juli:
Aloha Beach: Reef Midsummer Night Party; 
aanvang 16.00 uur. 
Sonnevanck Crazy Piano: Annemieke de Boer; 
aanvang 21.00 uur.

Zondag 31 juli:
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding thema: Staaldag IJmond; aanvang 14.00uur.

Gezocht:
Voor rustige en werkende jongeman een 
appartement of ruime studio
Liefst ongemeubileerd en max. huuprijs 
€750 allin. 

bel Steven op 06-23325053
Of pellepaolo@hotmail.com
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