
D O R P S K R A N T  V A N  W I J K  A A N  Z E E  •  J A A R G A N G  3 9  •  F E B R U A R I  2 0 2 0  •  N U M M E R  2 

Sinds een kleine twee jaar zit Bruut Bikes aan  
De Zwaanstraat. Naast verhuur van fietsen, 
tours met speciale ‘fat bikes’ en – niet te verge-
ten – reparatie en onderhoud van fietsen heeft 
Jeffrey Eijking nu ook een eigen fietsmerk. 

Een half jaar nu timmert Eijking aan de weg 
met handgemaakte fietsen geheel naar wens 
van de klant. “Voor de klant en voor mij zit 
er een visie achter. Bij een fiets van grote 
leveranciers blijft er altijd wat te wensen 
over. Bij mij wordt de fiets op maat 
geleverd.”
 
Het speelde de laatste vijf jaar al door zijn 
hoofd, vertelt Eijking. Het idee is ontstaan 
vanuit zijn passie voor fietsen. ‘Custom 
made’ fietsen maken. “Ik wilde eigenlijk 
gewoon fietsenfabrikant worden.” Er rijden 
nu zo’n 22 Bruut Bikes rond in de regio, ook 
in Wijk aan Zee. De frames worden volgens 
zijn eigen specificaties gelast in België en 
vervolgens op maat opgebouwd. 
Hij is trots op dat feit. “Ik vind dat zelf het 
leuke, het kleine dorpje waarin we wonen 
heeft nu gewoon een eigen fietsmerk! 
We zijn heel goed in dat soort dingen, alles 
lekker groot trekken. Net als dat we 
Cultureel Dorp van Europa zijn.”

Nog een mooi wapenfeit is dat Eijking 
fietsen levert voor het Nederlandse Rode 
Kruis, niet te verwarren met het ziekenhuis 
in Beverwijk. De afdeling Velsen-Zuid nam 
Bruut Bikes af voor de EHBO dienst bij 
evenementen zoals marathons. Deze fietsen 
moeten voldoen aan speciale eisen. “Zo’n 
fiets moet in stilstand kunnen schakelen 
en hufterproof zijn. Hij moet tegen een 
stootje kunnen. Die fietsen worden door de 
hulpverleners alle kanten opgesmeten als ze 
mensen in nood moeten helpen.” Ook zit er 
een speciale tas op met daarin een AED. 
De bedoeling is dat ook andere regio-
afdelingen van het Rode Kruis in Nederland 
Bruut Bikes bestellen. 
 
Je zou verwachten dat de beurs flink moet 
worden opengetrokken voor een handge-
maakte Bruut Bike. Maar dat valt mee aldus 
Eijking. “Ik heb een fiets gebouwd van 5000 
euro, maar ik heb er net een afgeleverd voor 
1350 euro. Kijk, voor 600 euro kan ik geen 
fiets maken. Daar kan ik niet achter staan, 
het is tenslotte geen gewone fabrieksfiets. 
Maar voor wat meer heb je ook wat, ik 
luister naar de klant en maak wat zij willen.”

       Tekst: Merei Dekker/Foto: Hans de Bruijn 

         IJmondgemeenten ondertekenen landelijk ‘Schone Lucht Akkoord’

  ‘Dit dorpje heeft een eigen fietsmerk’
    Bruut Bikes maakt fietsen op maat

In 2030 50 procent gezondheidswinst door 
schonere lucht ten opzichte van 2016. Dat staat 
centraal in het ‘Schone Lucht Akkoord’. Ruim 35 
gemeenten en 9 provincies ondertekenden op 
13 januari dit landelijke akkoord, met minister 
Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). 

Namens de IJmondgemeenten ondertekenden 
de wethouders Haydar Erol (Beverwijk), Krijn 
Rijke (Heemskerk), Jelle Brouwer (Uitgeest) en 
Sebastian Dinjens (Velsen) het akkoord, dat het 
startschot is om aan de slag te gaan. Inwoners en 
het bedrijfsleven worden bij de uitwerking van de 
plannen betrokken.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 
90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog
11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht
“Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken”,

vertelt wethouder Sebastian Dinjens van de 
gemeente Velsen. “In 2016 hebben we als 
IJmondgemeenten in het rapport ‘Ruimte voor 
schone lucht’ de wens uitgesproken de IJmond 
gezonder te maken en de luchtkwaliteit te ver-
beteren. Het ‘Schone Lucht Akkoord’ (SLA) gaat 
hier ook van uit en is daarmee een trendbreuk. 
Waar de afgelopen jaren is ingezet op het behalen 
van de Europese grenswaarden voor fijnstof en 
stikstofdioxide, gaat het SLA verder en werkt 
het toe naar de strengere gezondheidswaarden 
van de WHO, die strenger zijn dan de Europese 
grenswaarden.” 

Vermindering uitstoot fijnstof 
en stikstofioxiden
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft de
opdracht samen met de gemeenten, GGD en 
andere betrokken partijen een uitvoeringsplan 

te maken en dit vervolgens uit te voeren. 
Concreet gaat het ‘Schone Lucht Akkoord’ om 
een vermindering van de uitstoot van fijnstof 
en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele 
werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie 
en huishoudens.

Gemiddeld 4 maanden langer leven
Luchtverontreiniging behoort, naast over-
gewicht, tot de belangrijkste risicofactoren voor 
de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders 
door luchtverontreiniging 9 maanden korter. 
Het streefresultaat is dat mensen in Nederland 
ten gevolge van de verbetering van luchtkwaliteit 
gemiddeld 4 maanden langer leven. 
De IJmond is een dichtbevolkt gebied met relatief 
hoge concentraties luchtvervuiling. De afgelopen 
jaren is nationaal, regionaal en lokaal ingezet op 
het behalen van Europese grenswaarden voor 

fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. 
Het ‘Schone Lucht Akkoord’ gaat hierin echter 
een stapje verder: gezondheidswinst staat cen-
traal, waarbij wordt toegewerkt naar de WHO-
advieswaarden (gezondheidswaarden).

IJmondcommissie kritisch
De gemeenteraadsleden uit de IJmond waren 
uiterst kritisch over het ‘Schone Lucht Akkoord’.
Tijdens de vergadering van de IJmondcommis-
sie op dinsdag 21 januari in Beverwijk kwam de 
vraag boven: Is dit ‘Schone Lucht Akkoord’ een 
kans om de IJmondiale ambitie van een betere 
luchtkwaliteit vast te leggen? Of een lege huls, die 
vooral de burgers tot last zal zijn en industriële 
uitstoot nauwelijks beperkt? De maatregelen 
voor de industrie blijven in het akkoord namelijk 
beperkt tot een proefpoject, waarin onderzocht 
wordt of er scherper vergund kan worden.
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Voor het eerst in de rubriek Dorpsgenoten, niet één 
maar twee dorpelingen. Familie de Graaf heeft een 
verhaal dat alleen verteld kan worden door beiden.

“Ik ben een kind met wortels in drie continenten, 
Azië, Zuid-Amerika en Europa”, zegt Guil-
lerma, “Mijn opa, Gerrit Vlietstra, is geboren 
in Friesland en op jonge leeftijd geëmigreerd 
naar Argentinië, daar is hij getrouwd met mijn 
Argentijnse oma. Toen mijn moeder vier jaar oud 
was stierf haar moeder en is opa met zijn drie 
kinderen naar Nederland teruggekeerd. 
Gerrit begon een pension in de Gasthuisstraat in 
Wijk aan Zee. Mijn moeder Wilma Vlietstra 
ontmoette een Indische man, die na de dekoloni-
satie gedwongen werd naar Nederland te verhui-
zen en hier belandde. Hij heette Fischer en heeft 
wellicht behalve Indische ook Duitse wortels”. 

“Ik ben een geboren Heemskerker en heb een 
klein beetje een band met Wijk aan Zee, een 
broer van mijn moeder woonde in Primavera aan 
de Relweg”, zegt Henny, “Als hobby heb ik maar 
één ding, motorrijden en mijn beroep is trucker, 
maar sinds een paar jaar werk ik als Fueloperator 
op Schiphol, mijn taak is het tanken van 
vliegtuigen. Er zijn twee manieren van tanken 
voor vliegmachines, op verscheidene plekken 
waar de vliegtuigen staan kunnen wij direct van-
uit de grond een aansluiting maken met een slang 
naar het vliegtuig. De andere manier is met de 
tankauto, die gebruiken wij voor de plekken waar 
geen grondaansluiting is. Dan koppelen wij een 
slang vanuit de tankauto naar de vleugels van het 
vliegtuig en pompen wij de gevraagde hoeveel-
heid brandstof in. De gezagvoerder berekent 
hoeveel kilo hij nodig heeft. Wij berekenen 
hoeveel liter dat is, want wij leveren in liters. 
Je moet rekening houden met het soortelijk 
gewicht van de brandstof. Dat kan verschillen 
omdat bij warmte de brandstof uitzet en er dus 
minder kilo’s in een liter gaan. En dan zijn er nog 
vliegtuigen waar alles in gallons en pounds wordt 
berekend”. 

“Sinds een jaar doe ik aan mijn conditie en loop 
ik een paar keer per week door de duinen en over 
het strand naar de pier”, zegt Guillerma, “Ik werk 
al twintig jaar in de buitenschoolse opvang bij de 
stichting Welschap in Heemskerk, de laatste jaren 
op de locatie Bso in de Broekpolder. Het is heel 
leuk werk, ik heb vier collega’s en samen hebben 
wij veertig kinderen. Wij hadden een Stint tot het 

ongeluk in Oss, wij hebben hem meteen na het 
ongeval en voordat er een verbod kwam aan de 
kant gezet. Ik heb plezier in mijn werk, er is ook 
een vestiging in Wijk aan Zee, waar ik zou kun-
nen werken, maar ik heb zulke leuke collega’s dat 
ik er voor heb gekozen in de Broekpolder te blij-
ven. Voor wij hier kwamen wonen, woonde wij in 
de Broekpolder en hoefde ik alleen de straat over 
te steken om op mijn werk te komen. Nu fiets ik 
het hele eind, maar ik vind het daar zo leuk”.

“Wij hadden beiden een relatie achter de rug toen 
wij elkaar tegenkwamen bij gezamenlijke 
vrienden”, zegt Guillerma, “Wij kenden elkaar 
al wel, want wij hebben bij elkaar in de straat 
gewoond in Heemskerk. De avond dat ik Henny 
terug zag klikte het. Ik had enkele jaren daarvoor, 
na een periode in mijn leven, waarvan ik dacht 
wat is het leven, wat heeft het leven mij te bieden, 
is dit alles? Ik wilde een ander leven, ik was niet 
gelukkig, wat is het doel in het leven, ik leefde 
behoorlijk losbollig, zonder nadenken, we zien 
wel wat de toekomst ons te bieden heeft. 
Tot ik iemand aan de deur kreeg, die mij vroeg 
wat ik van het leven verwachtte, het was een 
Jehovah getuige. Ik ben de bijbel gaan lezen, ging 
naar bijeenkomsten van de Jehovah’s getuigen 
en wilde mij laten dopen tot een getuige van 
Jehovah. God, of Jehovah zoals wij zeggen, trekt 
mensen”.

“Ik had ook een relatie achter de rug, waaruit ik 
een zoon heb, Ruben, hij is nu 26 jaar en studeert 
aan de Hogeschool Amsterdam, hij heeft Game 
Design afgerond en is nu bezig met Game 
Development. Hij kent Guillerma al bijna zijn 
hele leven, hij was twee en een half toen zij in 
zijn leven kwam. Ik had een schaakvriend”, zegt 
Henny, “die vertelde mij van Jehovah’s getuigen. 
Wij raakten in discussies en van het een kwam 
het ander, ik ging mee naar bijeenkomsten, leerde 
mensen kennen en aanvaardde de bijbelstudie.” 

“Ik was op een avond bij vrienden en zag de 
vrouw, die bij mij in de straat heeft gewoond en 
het klikte, het was 1996 en in 1998 zijn wij 
getrouwd. Wij woonden in de Broekpolder en 
sinds een paar jaar wonen wij in Wijk aan Zee. 
Guillerma stond op het punt om zich te laten 
dopen en ik stond op het punt om mij te verdie-
pen in de bijbel. Het is geen moeten, maar wij 
willen de straat opgaan om aan te bellen bij 
mensen om hen de bijbel te laten kennen. 

De tijd dat wij met de voet tussen de deur 
stonden is voorbij, als de mensen geen interesse 
hebben gaan wij naar de volgende deur. 
Die voet tussen de deur stamt uit de tijd van de 
colportagewet, als je een voet op de mat hebt ben 
je als het ware welkom. Wij komen ook in Wijk 
aan Zee en in Beverwijk en Velsen-Noord”. 

“Of wij saaie mensen zijn, nou nee, wij houden 
wel van een feestje en wij voelen ons prima in dit 
dorp waar vroeger onze familie heeft gewoond. 
Het strand, de duinen en natuurlijk Sonnevanck 
en andere gezellige eettentjes. 

’s Zomers op het strand met alle anderen en in de 
winter is lekker het dorp en het strand van ons ”. 
Als laatst zegt Guillerma: “Mijn favoriet is de 
kofferbakmarkt, waarover ik altijd een rondje 
doe”.

Om het beeld wat ik had van Jehovah’s getuigen 
compleet onderuit te halen gebeurde mij iets wat 
mij in al die honderden interviews voor de Jutter 
nog niet eerder was overkomen, ik kreeg een 
biertje aangeboden. 

        Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn

Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke 
dag en op elk moment. Veel vervliegt, gebeurtenis-
sen zijn voetstappen in het zand: ze stuiven snel 
weer onder. In deze rubriek mengen historische 
feiten zich met fantasie van de schrijver. Geschie-
denis: hoe het misschien wel geweest is.

Aflevering 2: Inspiratie.
Brief van pensionhoudster Kniertje Geul aan 
haar zus Truus, mei 1899.

Lieve Truus, 
Vanmorgen wandelde ik langs de Verlengde 
Voorstraat. Wat is het daar veranderd! Op de plek 
waar ons witte huisje stond met de werkplaats 
waar Jan zijn manden maakte, Is nu het nieuwe 
hotel Duinlust van Andries Schelvis gekomen. 
Dat is wel even iets anders dan ons eenvoudige 
pension, maar onze badgasten waren altijd wel 
erg tevreden. Ik mis het wel dat contact met de 
gasten. Weet je wie ik vanmorgen nog tegen 
kwam? Meneer Heijermans, je weet wel hij 
schrijft in de krant De Telegraaf. Dat was een van 
onze vaste gasten in het pension. Ik zei: “Goeie 
morgen meneer Heijermans!  Kent u me nog?”  
“Ja zeker, Kniertje. Jou vergeet ik niet zo mak-

kelijk!” Meneer Heijermans kwam net terug van 
een strandwandeling. Dat heeft hij nodig om 
zijn gedachten te ordenen en ideeën op te doen. 
Ik zeg: “wil het een beetje lukken met schrijven, 
meneer Heijermans?”  Hij staarde een beetje 
vaag voor zich uit, zoals kunstenaars wel kunnen 
kijken, alsof ze in een andere wereld verkeren. 
“Ik probeer een toneelstuk te schrijven over 
vissers op de Noordzee” zei hij. Hij moest terug-
denken aan de periode, dat vissers met hun 
bomschuiten naar de kust voeren en hun schepen 
op het strand zetten. In Wijk aan Zee kan hij zich 
dat voorstellen, bij Scheveningen is dat al moei-
lijker, want de badplaats heeft daar een boulevard 
en een pier gekregen. Vissers komen daar binnen 
in een haven, niet meer op het strand. Het wordt 
dus echt een toneelstuk over het ruige en zware 
leven van de vissers. Het was hier in het dorp ook 
altijd armoede en onzekerheid toen we nog van 
de visserij moesten zien te leven. 
Zo met de verhuur aan de badgasten, is het leven 
een stuk aangenamer en zekerder geworden. 
Ik zeg: “Nou, meneer Heijermans, een stuk over 
vissers en de zee op het toneel, dat lijkt me best 
een moeilijke opgave. Hoe kun je het moeilijke 
leven van die vissers verbeelden?” Ik zeg, 

Voetstappen in het zand

Dorpsgenoten
    Guillerma en Henny de Graaf

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

“meneer Heijermans, u heeft het zich niet 
makkelijk gemaakt, zee en vissers op het toneel. 
Ik zou zeggen: op hoop van zegen!” 
“Je brengt me op een idee, Kniertje!” zei meneer 
Heijermans. Wat hij daarmee bedoelde? Ik zou 
het niet weren. Lieve Truus, ik doe je de groeten 
van Jan en kom nog weer eens een keertje langs 
in ons dorp, want als je er een tijdje niet geweest 
bent, dan is er steeds weer iets nieuws te zien.
Een hartelijke groet, Kniertje

In 1900 publiceert Herman Heijermans (1864-
1924) zijn toneelstuk “Op Hoop van Zegen” met 
als hoofdpersoon de vissersvrouw Kniertje. 
Het zou een van de meest gespeelde Nederlandse 
toneelstukken worden.

                                                     Tekst: Jan de Wildt.
                         Bron: Jan v.d.Linden en Wim Spruit
                           “Wijk aan Zee 125 jaar badplaats”
      Afbeelding: Beeldbank Museum Kennemerland
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Op 30 december 1959 gaven Antonius de Boer 
(1931 geboren in Wijk aan Zee en Duin) en 
Elisabeth Pirovano (1938 geboren in Wijk aan 
Zee) elkaar het ja-woord. 
JP: “Nu 60 jaar later zijn jullie zonneklaar nog 
steeds samen. Is het een goed huwelijk?” 
E: “Ik denk het wel! Ha ha ha.” 
JP: “Hebben jullie een filosofie, hoe doe je dat?“
E: “Een beetje geven en nemen.”
A: “Gewoon normaal doen. Geen uitspattingen. 
We hebben nooit ruzie gehad, we verschillen wel 
eens van mening, maar dat is iets anders.” 
E: “Dat hoort erbij vind ik. Maar ruzie niet, 
anders was ik allang weggelopen! Vroeger kon je 
ook niet zo makkelijk weg. Waar moest je naar 
toe? Tegenwoordig zeggen ze: gedag. Nee hoor, 
we zijn nog veel te blij met elkaar. En ik hoop dat 
we nog wat jaartjes samen mogen zijn.”

Naar huis brengen
JP: “Hoe is jullie verbinding tot stand gekomen? 
De eerste ontmoeting?”
E: “Ik was een jaar of 16 toen ging ik dansen met 
een vriendin in Beverwijk. Dat was in de Peper-
straat.” A vult aan: “De KSA.” E: “ Ja, toen vroeg 
hij: mag ik je naar huis brengen? Ik zei: nou, ik 
ben met de bus, doe dat maar niet. Toen zei hij: 
Nou dan breng ik je naar de bus. Dus hij bracht 
me naar de bus. En ik ging toch alleen naar huis. 
Want ja, de bus stopte bij ons voor de deur en 

mijn vader stond altijd te kijken. 
Daarna heb ik hem een paar jaar niet gezien. 
En toen ging ik met een vriendin Marjanne de 
Rooij een ijsje halen bij ijssalon Gerritse op de 
hoek van de Relweg/Verlengde Voorstraat. in 
Wijk aan Zee. We hadden net een ijsje gehad en 
toen kwam hij binnenlopen met een vriend en 
ik dacht: aah, dat is die jongen, jeumig, wat een 
spetter! Ik was hem nog helemaal niet vergeten. 
En (kijkend naar hem): Toen heb je me naar huis 
gebracht.” 
A: “En zo is het  begonnen.” 
E: “Tot 60 jaar aan toe.”

Speler in betaald voetbal
E: “Hij speelde toen betaald voetbal en de 
weekenden waren leuk voor ons want ik ging 
altijd mee naar de thuiswedstrijden.”
A: “Ik speelde bij Stormvogels uit IImuiden. 
We speelden in het hele land. Wedstrijden in 
Limburg. Ik verdiende 45 gulden als we 
wonnen. Bij verlies was het een tientje. 
Dat was in die tijd zo. Ik was altijd een sportman. 
Ik heb ook gevoetbald bij Wijk aan Zee bij de 
veteranen, dat was heel leuk met bekende Wijk 
aan Zeeërs Jaap Scholten, Gerard Niesten, Joop 
Valkhof en Witsie, de bijnaam van Gerard de 
Winter. Maar toen was Wijk aan Zee zonder 
trainer. Ik had al mijn trainersdiploma en ik 
wilde wel invallen. Dat werden drie jaren. 

Ik was toen dus gelijk uitgevoetbald want trainen 
en spelen dat ging niet samen.”

E: “We genieten van alle dingen die we nog 
kunnen doen. We zijn vorig jaar naar Curaçao 
geweest. Een maand. Om onze zoon te bezoeken. 
Die heeft ons het hele eiland laten zien. 
We hebben ervan genoten.”

Werken bij de buren
JP: Toon, wat voor werk heb je gedaan? 
A: “Ik heb 40 jaar bij de buren gewerkt. 
Bij Hoogovens. Ik ben begonnen in de praktijk, 
in de werkplaats. Een jaartje. Dat beviel niet zo. 
Later werden er tekenaars gevraagd bij het 
Centraal Laboratorium. Daar heb ik op 
gesolliciteerd en daar heb ik de rest van de 40 jaar 
volgemaakt. Ik was technisch tekenaar. 
Ik heb klarinet gespeeld in de Hoogoven 
Harmonie. Dat werd onderbroken door de 
militaire dienst. Die dienstjaren zijn eigenlijk 
verloren jaren want in die periode dan speel je 
dus niet meer. De klarinet die ik toen gekocht 
heb hangt nu nog hier in de gang.” 
A: “We wonen hier prima boven de Spar, vlakbij 
de bushalte en met een mooi uitzicht.” 
E: “Hier kunnen we oud worden. Maar, dan 
lachen we: oud? dat zijn we al!”

                     Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij
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baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

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

 Echtpaar de Boer-Pirovano 60 jaar getrouwd
                                              ”Jeumig, wat een spetter!”
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 Aan de Keukentafel met gestoofde gehaktballen
In deze jaargang van de Keukentafel deel ik met 
jullie lekkere en bijzondere recepten die ik heb 
gelezen, gemaakt, gedeeld of gewoon kreeg door-
gestuurd. Zonder interview maar, met credits en 
vaak een leuke anekdote.

Deze keer kreeg manlief Fons een recept door-
gestuurd van zijn vriend Ron, gestoofde gehakt-
ballen. Nou zijn ze allebei gek op koken en altijd 
in voor een jongensachtige strijd met elkaar, dus 
gingen zij de gehaktballen simultaan klaarmaken. 
Fons in Wijk aan Zee en Ron in Amsterdam, met 
appjes en foto’s over en weer.
En het resultaat mocht er zijn, heerlijke, perfect 
ronde gehaktballen die je het meest doen denken 
aan de ouderwetse ballen die je vroeger bij de 
voetbalkantine op een broodje kreeg en de dag 
ervoor al in de pan lagen te soppen, dat waren 
toch de lekkerste… 

Voor de ballen:
500 gram gehakt half om half
1 ei
20 gram paneermeel
Zout/peper/nootmuskaat/1 teen knoflook
Eventueel 10 gram broodkruim om door de 
gehaktballen heen te kneden

Voor de jus:
Smelt 50 gram boter in een hoge pan.
Voeg daarbij een halve liter runderbouillon.
Een klein schepje Buisman of een scheutje soja.
Naar believen nog wat kant-en-klare jus.

Maak de jus en laat hem enigszins inkoken, houd 
de jus warm. Meng alle bestanddelen van het 
gehakt door elkaar (niet te lang kneden). 
Draai vier gehaktballen en rol deze door wat 
extra paneermeel. Leg de ballen op een plaat in 

de oven bij 180 graden en laat ze 10 minuten 
voorgaren. Schuim de jus af alvorens de gehakt-
ballen erin te leggen. Haal de ballen uit de oven 
en leg ze in de jus, zorg dat ze onder staan. 
Laat de ballen ongeveer een uur op een zacht 
vuurtje gaar worden. 
Serveer ze met een augurkje.
                  Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes

Er ligt een asbak in de prullenbak...
zou ze het dan toch menen, gaat ze echt 
stoppen? Dat was zes weken geleden en nog 
steeds staat er geen nieuwe op tafel. 
Deze keer gaat het haar lukken. 
Voor mij is het alweer bijna dertig jaar geleden 
dat ik mij door die eerste helse weken moest 
worstelen, waarin ik meer keer per dag dacht, 
wat doe ik mezelf aan. Na een paar maanden 
kwam ik in het stadium dat ik dacht, als ik nu 
weer begin heb ik helemaal voor niets de hel 
moeten doorstaan en overwonnen. En heb ik 
maandenlang aan niets anders gedacht dan: 
eentje dan, dat kan toch geen kwaad en zou alles 
voor niets zijn geweest. 
Maar dan dacht ik wat zou je toch een slapjanus 
zijn als je nu opgeeft. Gelukkig, elke keer was 
mijn wil sterker dan de nicotine. Dan kom je in 
het laatste stadium; ik ben er door. Ik heb het 
gehaald en voel je je trots en ben je blij dat je 
een lastig halfjaar achter de rug hebt, met vanaf 
nu minder hoest en dat je meer kan, alles weer 
proeft en ruikt zoals alles hoort te proeven en te 
ruiken. Het gaat haar ook lukken, ik zie de wils-
kracht in haar ogen.

Een Wijk aan Zeeër, die op verzoek van zijn vrien-
din anoniem wil blijven, u begrijpt wel waarom. 

Tijdelijk werk en woonruimte gezocht voor neef 
Henri-Bert Gross die binnenkort overkomt uit 
Zuid-Afrika. Een vriendelijke en handige knaap 
van 33 jaar die alles aan wil pakken, in het bezit 
van een groot rijbewijs. Graag reactie naar:
fam. Gross alhier  0251-656577

Op zondag 23 februari is er een gezellige 
rommelmarkt van 12.00 - 15.30 uur in 
De Moriaan. Toegang 1 euro; kinderen gratis.
Voor inlichtingen: 0251-375925

Een aantal edities geleden werd er aandacht 
besteed aan het negentig jarig jubileum van 
SV Wijk aan Zee. De reünie en daarbij behorende 
activiteiten waren een succes. Met grootse 
inspanning heeft het bestuur ervoor gezorgd dat 
een feestelijke dag werd georganiseerd.

SV Wijk aan Zee is in de afgelopen negentig jaar 
van een groepje rouwdouwers tot het kloppende 
hart van ons dorp uitgegroeid. Een ‘vereniging’ 
van mensen die er samen voor gezorgd heeft dat 
sport mensen met elkaar verbindt. Een ieder weet 
nog hoe hij/zij op de jonge leeftijd in tenue kwam 
aanfietsen. En zoals het bekende liedje beaamt: 
het liefst twee uur te vroeg. 

Hoewel de romantiek tijdens het schrijven van 
dit artikel opborrelt, moeten we helaas ook 
stilstaan bij de keiharde realiteit: SV Wijk aan 
Zee verkeert momenteel in financieel zwaar weer. 
De afgelopen jaren heeft de club harde verliezen 
geleden en ook dit jaar werd er een begrotings-
tekort gepresenteerd tijdens de jaarvergadering. 
Door misgelopen inkomsten, zoals het stopzetten 
van de Rens Acda Cup, en hoge vaste lasten krijgt 
de club het niet voor elkaar om financieel gezond 
te blijven. Hoewel er nog een aantal reserves 
zijn, is de toekomst van onze dorpsvereniging 
onzeker.

Daarom doen wij een oproep aan alle leden, 
supporters, dorpsgenoten, initiatiefnemers en 
creatievelingen. Mensen met een hart voor een 
dorpsvereniging die ons kunnen helpen het tij 
te doen keren. Ideeën zijn er genoeg. Zo ook de 
stuurlui aan wal. Als één vereniging zullen we er 
samen uit moeten gaan komen. 
Momenteel worden er binnen de vereniging 
projectgroepen opgestart. Positieve dorpelingen 

met bepaalde kennis, interesses of vaardigheden 
worden gemobiliseerd. We gebruiken de 
expertise binnen de vereniging om problemen 
op te lossen. Een ander voordeel is dat projecten 
eindig zijn. Deelnemers zetten zich in totdat het 
project is afgerond, zodat zij niet meteen aan 
beklemmende verbintenissen vastzitten. 
De lengte van een project is zeer verschillend. 
De inzet kan variëren van één zaterdag tot inzet 
verspreidt over een heel jaar. 

Op dit moment zijn er twee projectgroepen 
gestart: project Onderhoud en project Energie. 
Binnen deze projectgroepen zijn deelnemers op 
zoek naar oplossingen, sponsoring en man-
schappen. Heeft u zelf een goed idee en wilt u 
hier een project van maken? Neem dan contact 
op met het bestuur.

Mocht u na dit alles denken: ‘Dit is niet voor mij 
weggelegd, maar ik wil toch iets doen!’ 
Dan is er altijd nog de mogelijkheid om te spon-
soren, zoals een reclamebord of de beeldkrant. 
Neem contact op met Cees de Kieviet via 06-
28876697. Daarnaast kunt u lid worden van de 
Club van 25. Daarvoor kunt u contact opnemen 
met Frans Heine via 06-52383856. 

Als laatste hebben we het inzamelen van het oud 
papier. De prijs per kilo oud papier is gezakt, dus 
laten we dan maar meer kilo’s op gaan halen. 
Elke zaterdag na de derde woensdag van de 
maand. Of houd het informatiebord bij de ingang 
van het dorp in de gaten.

Als we nog minimaal negentig jaar willen 
bestaan, dan zijn alle initiatieven welkom.

                                                       Tekst: Wouter Bol.

Op naar de volgende 90 jaar… 
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                         75 jaar vrijheid !
 Zangworkshop & Projectkoor Vrijheidsliederen
                                                        door Frank Edam

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. In het hele land zal dit 
worden herdacht en gevierd. Ook in Wijk aan 
Zee zal hieraan in die eerste week van mei volop 
aandacht worden gegeven. 
Eén van de evenementen die plaatsvinden is een 
Projectkoor Vrijheidsliederen.

Iedereen die van zingen houdt kan hieraan deel-
nemen. De liederen zullen in de maanden ervoor 
worden aangeleerd in een zangworkshop die 
wordt gegeven door Frank Edam. Frank is 
muzikaal aangever van o.a. het Alkmaars 
Straatorkest en de Straatklinker. Hij geeft 

daarnaast jaarlijks een 3-daagse cursus “Bevlogen 
Zingen” en workshops aan diverse koren.
De liederen zullen een mix zijn van bestaande 
liederen die over vrijheid gaan en liederen die 
door Frank zijn geschreven. De zang is meer-
stemmig, maar ook voor ook mensen die geen of 
minder ervaring hebben goed te volgen. 
De dagen waarop de workshop in Wijk aan Zee 
wordt gehouden zijn: 
Dinsdagavonden 17, 24 en 31 maart 
van 19.30 – 22.00 uur;
Zaterdag 18 april overdag van 11.00 – 17.00 uur, 
met het eerste optreden aan het eind;
Zondag 19 april overdag van 12.00 – 16.00 uur, 

met het tweede optreden. 
Dan vindt namelijk ook de presentatie plaats van 
o.a. het liedboek vrijheidsliederen met CD.
Verder zijn er 2 optredens gepland op 3 mei in 
Wijk aan Zee en hoogstwaarschijnlijk op 5 mei 
elders in de IJmond, maar daarover zijn we nog 
in gesprek. Mochten er nog meer vragen komen 
dan wordt gekeken of men dan kan.
 
De kosten voor het hele project, inclusief 
liedboek en CD, bedragen € 25,00 

Informatie en aanmelden bij Frank Edam: 
frankedam1@gmail.com/tel 0251-656585.

Nu de komende maanden overal wordt stilgestaan 
bij 75 jaar bevrijding, doet café De Zon nog een 
extra stapje terug in de tijd. De kroeg neemt op 
21 maart zijn gasten mee naar de jaren dertig, 
met een Diner Dansant zoals dat in die tijd 
gebruikelijk was. Na afloop wordt de kroeg 
omgetoverd tot een vooroorlogse nachtclub.

Greta Garbo zien in Tuschinski. De Bonte 
Dinsdagavondtrein luisteren met Snip en Snap. 
Naar de revue van Louis Davids in de TipTop en 
aansluitend dansen op muziek van De Ramblers 
in La Gaité. De jaren dertig van de vorige eeuw 
waren allesbehalve somber en zwart-wit. 
De organisatoren hopen dat ze met de omlijs-
ting van het diner vooral de mooie kant van het 
decennium kunnen laten zien.
Voor kroegbaas Ad van Schie is het hoe dan ook 
een droom die uitkomt. ,,Ik loop al jaren met dit 
idee rond en heb nu een groep mensen om me 
heen verzameld die het programma vorm gaan 
geven’’, meldt hij opgetogen. Die groep bestaat 
onder meer uit Martin de Vlugt, Saskia van der 
Meij, Annemarieke Bechtold en Jan Aardenburg. 
Zij gaan ervoor zorgen dat de jaren dertig straks 
overal voelbaar zal zijn in De Zon, zowel in het 
interieur van de kroeg, als in de muzikale 
omlijsting van het diner.

De gasten worden tijdens het diner met meer-
dere gangen vermaakt met een bont programma. 
,,Eigenlijk een soort revue, zoals ze dat in die tijd 
kenden’’, aldus Annemarieke Bechtold. 
,,Met liedjes uit die tijd, varieté en een paar 
sketches, maar vooral ook veel muziek om lekker 
op te dansen.’’ Voor de omlijsting wordt een band 
gevormd, die zich in de vooroorlogse muziekstij-
len gaat verdiepen. ,,De bedoeling is dat we echt 

teruggaan naar die tijd’’, aldus bandleider Martin 
de Vlugt. ,,Niet alleen aan de artiesten, ook aan 
de mensen die zich voor het diner opgeven, 
vragen we om zich in de stijl van die jaren uit te 
dossen.’’

De organisatoren gaan daar een handje bij 
helpen. Op de Sawaz-site komen kleedtips en 
in de weken voor het diner kun je meedoen 
aan diverse dansworkshops. Ook worden lokale 
kappers ingeschakeld om je haar te stylen in de 
‘thirties-look’. ,,Nu het al veel over oorlog gaat dit 
jaar, leek het ons mooi om juist de mooie kant 
van die tijd te laten zien’’, vult Saskia van der Meij 
aan. Informatie over de workshops  en de artis-
tieke omlijsting is te vinden op de site van Sawaz. 
,,Overigens is het programma nog lang niet rond, 
wie mee wil doen als artiest of mee wil helpen is 
van harte welkom en kan ons mailen.’’

Na het diner dansant wordt De Zon rond 22 uur 
in de avond omgetoverd tot een nachtclub, waar 
de ‘jaren dertig na middernacht’ tot leven komt. 
Een kaartje voor dat onderdeel kost vijf euro en 
uiteraard toegankelijk in gepaste kledingstijl. 
Daarin komen vooral de rauwe randjes aan bod, 
zoals de muziek van Bertold Brecht en de 
jarretels van Marlene Dietrich.

Het Diner Dansant is op 21 maart en begint om 
17 uur. Het diner bestaat uit vijf gangen en de 
entree kost 35 euro. Na 22 uur (nachtclub) is de 
toegang voor nieuwe bezoekers 5 euro. 
Kaarten bestellen kan via sawaz.nl 

Wie mee wil doen als muzikant of artiest of wil 
helpen bij het programma kan mailen naar 
info.sawaz@gmail.com
                          Foto: The Ramblers uit de jaren 30.

   Café De Zon gaat met een Diner Dansant terug naar de jaren dertig

Column

Niemandsland
De Britten uitzwaaien op het strand. 
Het lijkt er dan toch van te komen op 
schrikkeldag 2020. 
Schrikkelen betekent oorspronkelijk op-
springen of overslaan. De Britten noemen 
een schrikkeljaar dan ook een ’leap year’. 
Minder gek dan het lijkt, maar daarover 
wellicht een andere keer.

Daar sta je dan op die de smalle strook 
tussen Nederland, de eindeloze zee en 
Engeland: een niemandsland waar je 
zelden niemand vindt. En ook nu vraag 
ik me weer af. Van wie is dat strand? 

In Nederland gedraagt de overheid, en 
dan met name het Rijksvastgoedbedrijf, 
zich als eigenaar. Gemeenten huren een 
gedeelte van het strand van het RVB om 
dat te (laten) exploiteren voor recreatief 
gebruik. Maar is dat eigenlijk wel terecht? 

Artikel 26 van het Burgerlijk Wetboek 
zegt: “De stranden zijn vermoedelijk 
eigendom van de Staat”, met als toelichting 
„De stranden der zee tot aan de duinvoet 
worden vermoed eigendom van de Staat te 
zijn.” Een interessante formulering. 
’Vermoedelijk’ betekent ’zoals op grond 
van bepaalde aanwijzingen gedacht kan 
worden’, zoals in ‘hij is de vermoedelijke 
dader’. Het is de tegenstelling van vast, 
zeker, gegarandeerd.....
Zou ik vastgoed mogen verhuren waar ik 
de ’vermoedelijke’ eigenaar van ben..... ? 

Hoe zit dat in Engeland? Daar was in het 
begin van deze eeuw 45% van de stranden 
in handen van de Kroon; de overige 
stranden waren bezit van de National 
Trust [vergelijkbaar met Natuurmonumen-
ten en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed], het ministerie van defensie en 
privépersonen. 
Grote delen van de kust waren niet meer 
of alleen tegen betaling toegankelijk 
voor gewone burgers. Dat leidde tot veel 
protest en de regering besloot in 2010 
het recht om vrij rond te lopen [the right 
to roam] uit te breiden tot de kusten. 
De elite verenigde zich om haar privileges 
te verdedigen. 

Ook in Nederland schijnt er even sprake 
geweest te zijn van privatisering van de 
stranden. Een aantal jaar geleden 
waarschuwde milieuhoogleraar Klaas van 
Egmond voor de gevolgen hiervan. 
Hij zei o.a.: „Door het strand te verkopen 
aan private personen kan de overheid op 
korte termijn veel geld besparen. 
Maar is de natuur niet van ons allemaal? 
In de samenleving van vandaag, is 
nadenken over de zorg voor eindige 
goederen zoals natuur, ruimte, milieu en 
grondstoffen belangrijk. 
Hoe kunnen we deze goederen het beste 
beheren: kan dat beter via collectief of 
privaat bezit?” 

Het is de oude discussie. Laten we blij zijn 
met onze gemeente die haar burgers laat 
meedenken en kiest voor een duurzaam 
‘familiestrand met een vleugje cultuur’.

                                                    Alie Blokhuis

CURSUSPROGRAMMA DORPSRAAD VOORJAAR 2020
BODYSHAPE 
Startdatum: Woensdagavond 5 februari a.s.
Aanvang:19.30 uur: Locatie: De Moriaan
Prijs: € 54,65 voor 15 lessen.
Kontaktpersoon Inge de Snaijer sportwaz@hotmail.com

SENIOREN-FIT (sport en spel)
Startdatum: Woensdagmiddag 5 februari a.s.
Aanvang:14.00 uur: Locatie: De Moriaan
Prijs € 25,-- voor 14 lessen
Kontaktpersoon Ellie Bodewes ellibodewes@hotmail.com

(ZIT)YOGA VOOR OUDEREN
Startdatum: Woensdagochtend reeds gestart 15 januari j.l. 
Aanvang: 10.30 uur: Locatie: De Gouden Gunje
Duur: 20 lessen: 10 rittenkaart € 50,--: per keer € 7,--
Kontaktpersoon Tineke Vos tineke.vos@ziggo.nl

TEKEN EN SCHILDERCLUB
Startdatum: Donderdagmiddag 6 februari a.s.  
Aanvang: 14.00 uur: Locatie: De Moriaan
Prijs € 22,50 voor 12 sessies
Kontaktpersoon Nico Mijnen nicomijnen@casema.nl 

Voor overige informatie en/of vragen namens de Dorpsraad Tineke Vos tel. 0251-375322

Lady’s Voice, een vocale groep van 14 vrouwen 
woonachtig tussen Castricum en Haarlem, is op 
zoek naar enkele hoge sopranen. 
De nummers die ze zingen zijn veelzijdig: 
van pittige nummers tot lichte a cappella en 
close harmony muziek. 

Vind je het leuk om op een uitdagend niveau te 
zingen en heb je tijd om thuis te oefenen en een 
aantal malen per jaar op te treden? 
Dan ben jij degene die ze zoeken. 
Probeer uit of Lady’s Voice bij je past! 
Ze nodigen je graag uit om een van de repetitie-
avonden bij te wonen. Ze repeteren elke dinsdag 
vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum De Stek in 
Velsen-Noord. 

Voor meer informatie kun je appen of bellen met 
Annelies de Gelder: 06-23789611, of mailen via: 
info@ladysvoice.nl. 
Zie voor meer informatie de website:
www.ladysvoice.nl. 

   Lady’s Voice zoekt
   hoge sopranen
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Dorpskerk
Zondag 2 februari 10.00 uur
Voorganger: dr. K. Bras te Haarlem

Zondag 16 februari 10.00 uur 
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Zaterdag 1 februari 19.00 uur 
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. N. Smit

Zondag 9 februari 9.30 uur 
Communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: d. M. de Haas

Zaterdag 15 februari 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. Kaleab

Zondag 23 februari 9.30 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Voorgangers uit de gemeenschap

Woensdag 26 februari 19.00 uur
Oecumenische Aswoensdagviering 
met Odulphuskoor 
Voorgangers: p. Kaleab en ds. A. van Nierop

Zaterdag 29 februari 19.00 uur 
Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Paul Vlaar

Oecumenische bijbelkring
Maandag 3 februari is de vijfde avond van de 
oecumenische bijbelkring waarin het boek Jona 
wordt besproken. Pastor Nico Smit leidt het ge-
sprek in. Plaats van samenkomst is de consistorie 
van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop 
met koffie/thee 19.00 uur, start gesprek 19.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
U bent van harte welkom.

Veertigdagentijd van start
 Op woensdag 26 februari  gaat in de christelijke 
traditie de veertigdagentijd van start, waarin de 
voorbereiding op het Paasfeest een centrale plaats 
krijgt. De kerken die aangesloten zijn bij de Raad 
van Kerken Beverwijk/Heemskerk organiseren 
elke woensdagavond op een andere locatie een 
vastenmaaltijd. Samen aan tafel voor een een-
voudige maaltijd van soep met brood, een korte 
meditatie en zang tussendoor en een inzameling 
voor een jaarlijks vast te stellen goed doel, dragen 
bij aan een goede voorbereiding. 
In de Odulphuskerk wordt elk jaar gestart met 
een oecumenische viering aansluitend aan de 
maaltijd. Wilt u dit eens meemaken, dan bent u 
van harte welkom. De maaltijd begint om half zes 
en de Aswoensdagviering om zeven uur. Graag 
wel even aanmelden bij Leny Stolp, tel. 375373.

Klankschalenconcerten
In het Badgastenkerkje aan de Julianaweg wordt 
in februari iedere donderdagavond een klank-
schalenconcert gegeven. Voor deelnemers is dit 
een speciale gelegenheid. Jezelf een moment gun-
nen van diepe ontspanning. Er klinken diverse 
soorten klankschalen, piano, handpan, chimes, 
gong en/of didgeridoo.

De klankschaalconcerten zijn op: 
donderdag 6 februari; 
donderdag 13 februari; 
donderdag 20 februari; 
donderdag 27 februari. 
Aanvang: 20:00 uur, inloop is vanaf 19:30 uur.
Tevens is er een klankschalenconcert op:
zondag 9 februari om 12:00 uur. 
De toegang is vrij. Met een vrijwillige bijdrage na 
afloop kun je bijdragen aan de instandhouding 
van de evenementen in het kerkje. 
Er is verse thee, het concert duurt ongeveer een 
uur.

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

Zaterdag 1 februari
Sonnevanck: Crazy Piano’s; 21.00 uur

Zondag 2 februari
Badgastenkerk: Visser & Folmer; 12.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Winterconcert Dockside; 15.00 uur

Donderdag 6 februari
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur

Vrijdag 7 februari
Sonnevanck: Slagzij; 20.30 uur

Zaterdag 8 februari
Sonnevanck: Pianoman Adam James; 21.00 uur

Zondag 9 februari
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 12.00 uur

Woensdag 12 februari
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur

Donderdag 13 februari
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur

Vrijdag 14 februari
Sonnevanck: Valentijn & The Warnars; 20.30 uur

Zaterdag 15 februari
Sonnevanck: Sixty Pound; 22.00 uur

Woensdag 19 februari
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 uur

Donderdag 20 februari
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Kim & Daan; 20.30 uur

Vrijdag 21 februari
Sonnevanck: Decades; 21.30 uur

Zaterdag 22 februari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Usual Dogs; 22.00 uur

Zondag 23 februari
Aloha Beach: Boxing clinic; 10.00 uur
Badgastenkerk: ’t Gevolg; 12.00 uur
De Moriaan: Rommelmarkt; 12.00 - 15.30 uur

Dinsdag 25 februari
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd - aanmelden 
0251-374320; 17.00 uur

Donderdag 27 februari
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.30 uur
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur

Vrijdag 28 februari
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 29 februari
Feesttent op het parkeerterrein Rijckert Aertsz-
weg: Brexit aan Zee - Waving the British Good-
bye; 16.00 uur
Timboektoe: Milou Mignon; 20.00 uur
Sonnevanck: Busquitos; 21.30 uur

Op zondag 2 februari om 12 uur spelen Visser 
& Folmer in het Badgastenkerkje. De Egmondse 
gitaarbouwer Piet Visser en bassist Wout Folmer 
laten zich inspireren door de klankrijkdom 
van de akoestische gitaar, de 12-snarige gitaar, 
de basgitaar en Fretless Bass. Er worden eigen, 
sfeervolle instrumentale composities, akoestisch 
gespeeld, waarin de gitaar en bas samensmelten 
tot bijna één instrument, waaruit een sterk eigen 
geluid groeit. De liefde voor muziek en speelple-
zier staat voorop, en de heren delen dit graag met 
het publiek. De inloop is vanaf 11:30.uur en de 
toegang vrij. Met een vrijwillige bijdrage na 
afloop kun je bijdragen aan de instandhouding 
van de artiesten en de evenementen in het kerkje.

Op zondag 23 februari om 12 uur speelt ’t Gevolg 
in het Badgastenkerkje. Traditionele volksmuziek 
uit Mexico, Zweden, Frankrijk, Macedonië en 
Nederland. Sprankelend repertoire met tegen-
stemmen, verrassende ritmische effecten en 
spanningsopbouw. Hans van Deelen, Doortje 
Schroevers, Marcel van der Vloet en Joop 
Wieringa spelen een gevarieerd muzikaal 
programma met viool, fluit, trekharmonica, 
gitaar, guitaron, darbuka en bodhran. 
De inloop is vanaf 11:30 uur.en de toegang vrij. 
Met een vrijwillige bijdrage na afloop kun je 
bijdragen aan de instandhouding van de artiesten 
en de evenementen in het kerkje.
                                     Foto: ‘t Gevolg (aangeleverd).
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