
Berichten voor deze rubriek kunnen dagelijks
tussen 9 en 10 uur worden doorgegeven via
tel. 0223-672201 of per e-mail: redac-
tie.hc@nhd.nl

bioscopen
UTOPOLIS, Willemsoord, vandaag 21.30
uur: The Lincoln lawyer; 18.30 en 21.30
uur: Fast & Furious 5; 18.45 en 21.30 uur:
Arthur; 18.45 en 21.30 uur: Thor (3D);
21.30 uur: Scream 4 (16+); 18.45 uur: Alle
tijd; 18.45 uur: Just go with it; 18.45 en
21.30 uur: Gooische Vrouwen.
CINEMA TEXEL, Gravenstraat 33 te Den
Burg, vandaag 20.15 uur: Mystery Movie;
20.30 uur: Fast & Furious 5.
FILMHUIS ZEVENSKOOP, Julianaplein, van-
daag 20.30 uur: The King’s speech.

vergaderingen
Stadhuis, Drs. F. Bijlweg, 19.30 uur Helder-
beraad.

bingo
De Viskom, Vijzelstraat 193, 19.30 uur (vol-
wassenen); De Beuk, Hertzogstraat 7, 20
uur.

klaverjassen
De Kroft, Hortensiastraat 22, 20 uur; Wijk-
steunpunt Centrum, Bernhardplein, 13.30
uur (ouderen); De Eendracht, Texelstroom-
laan 5, 20 uur.

cultureel
Verpleeghuis Den Koogh, Drs. F. Bijlweg 4,
19 uur optreden Big Band Triade, € 1,50.

zwembaden
Zwembad De Schots, vandaag vrijzwem-
men van 7-8.30 en 15-18 uur; ouder en kind
10-10.30 uur (speciaal voor 3-jarigen); vol-
wassenen 21-22 uur; trimzwemmen 20-21
en 21-22 uur. Bij mooi weer is het buiten-
bad open.
Zwembad Ooghduyne te Julianadorp, van-
daag van 10-20 uur open.
Zwembad Den Krieck, Ceresplein 1 te Bree-
zand, vandaag diep: 8.30-9.30 en 10-11 uur
recreatiezwemmen (O.V.); 20-21 uur vrij-
zwemmen (banen).
Zwembad De Venne, Hortensialaan 2 te
Hippolytushoef, vandaag vrijzwemmen
van 18-19 uur; banen zwemmen (14+) van
19.45-20.45 uur.
Zwembad Molenkoog, Den Burg (TX), van-
daag 8.30-9 en 10.30-19.30 uur.

uitleen
KopGroep Bibliotheken vandaag: Juliana-
dorp 14-17 uur, overige vestigingen geslo-
ten.
Stichting Kunstuitleen Den Helder, Wil-
lemsoord, gebouw 52a, vandaag gesloten.
Kunstuitleen Windkracht 13, Weststraat,
vandaag gesloten.
Sport- en Speluitleen, via Sportservice, Drs.
F. Bijlweg 45, tel. 0223-684726, e-mail:
mdevries@sportservicedenhelder.nl.

wijkhuiskamer
Wijkhuiskamer, achter Boerderij De
Schooten, Gr. M. van Waardenburglaan 22,
geopend op werkdagen van 9-16 uur voor
ontmoeting, koffie, etc.

wijkconciërge
De wijkconciërge van Julianadorp houdt
van 13-14 uur spreekuur in het Service- en
Informatie Punt (SIP) aan het Boterzwin
3435.

politie
Voor spoedgevallen politie, brandweer en
ambulance: 112; niet-spoedeisende politie-
zaken: 0900-8844; anonieme misdaadmel-
ding: 0800-7000.

storingsdiensten
Elektriciteit en gas: tel. 0800-9009 (dag en
nacht); Openbare verlichting: tel. 14 0223
(dag en nacht); Water: tel. 0800-0232355.
Klachten Woningstichting: centrale ver-
warming/geisers tel. 0223-635545 (Ener-
gie Service); overige klachten (dag en
nacht): tel. 0223-677677.
Klachten Stichting Woontij: centrale ver-
warming/geisers: tel. 0223-635545 (Ener-
gie Service); overige klachten: tel. 0223-
611999; urgente klachten buiten kantoor-
uren: 072-5763341.
Kabeltelevisie: 0900-1884 (dag en nacht).
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DIRECTIE:
Mr. Tim Klein, algemeen directeur.
Drs. Monique Moos, directeur operations.
email: directie@hdcmedia.nl

HOOFDREDACTIE:
Geert ten Dam, Jan Geert Majoor, 
Peter Hovestad (adj.) en Hugo Schneider (adj.).

HOOFDKANTOOR:
Edisonweg 10, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar
Telefoon: 072-5196196. Fax: 072-5124152.
E-mail: redactie@nhd.nl

REGIOREDACTIE:
Chef: Ronald den Boer.
Kantoor: Prins Hendriklaan 55-59, Den Helder.
Postadres: Postbus 1, 1780 AA Den Helder.
Telefoon: 0223-672200. Fax: 0223-672222.
Buiten kantooruren: 06-20211093
E-mail regioredactie: redactie.hc@nhd.nl
E-mail Texel: texel.hc@nhd.nl
E-mail regiosport: sport.hc@nhd.nl

NHD OP INTERNET: www.nhd.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur,
indien u vóór 11.00 uur belt of via website
klacht meldt. Anders nabezorging volgende dag.
Za: Nabezorging vóór 15.00 uur, indien klacht-
melding vóór 12.00 uur, anders nabezorging
maandag.

LEZERSSERVICE: 088-8241111

ADVERTENTIEVERKOOP
Rensgars 3, Postbus 26, 1740 AA Schagen.
Personeeladvertenties: 072-5196305. Overige
detailhandel: 0224-224422. Familieberichten:
072-5196699, e-mail: familieberichten@hdcme-
dia.nl. Reclamebureaus kunnen contact opne-
men met: 072- 5196433. De advertentiecontrac-
ten en -opdrachten worden afgesloten en
uitgevoerd volgens de advertentievoorwaarden
van HDC Media, te vinden op www.hdcmedia.nl.

ABONNEMENTEN
Voor alle informatie over o.a. abonnementen en
tarieven, postverzending, automatisch betalen
of vakantie/verhuizing, zie www.nhd.nl, of bel
de afdeling Lezersservice, 088 - 8241111.
Onze leveringsvoorwaarden abonnementen
vindt u ook op de site. Opzeggen abonnemen-
ten: schriftelijk: t.a.v. afdeling Lezersservice, 
postbus 2, 1800 AA Alkmaar, of via de service-
button op www.nhd.nl. Telefonisch, 088-824
1111. Met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand voor het einde van de
lopende (kalender-)betalingstermijn.

HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees,voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten
van HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media
zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven om
gerichte informatie over voordeelaanbiedingen
te kunnen geven. Indien u geen prijs stelt op
deze informatie, kan dit schriftelijk (HDC Media,
afd. Lezersservice, Postbus 2, 1800 Alkmaar) of
per e-mail (lezersservice@hdcmedia.nl) kenbaar
worden gemaakt.
Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij HDC Media BV 
© HDC Media BV, 2011
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Helderse Courant

Al die kleine stapjes helpen hem
om zich, naast zijn muziek, in te
zetten voor de natuur. Het is niet
of/of maar én/én, meent Mat-
thijs, die in Goedereede woont.
Met Texel heeft hij een bijzonde-
re band. De Slufter lijkt qua na-
tuurgebied op zijn geliefde De
Kwade Hoek op het Zuid-Hol-
landse eiland en hij kwam als
klein jongetje al geregeld bij zijn
familie op Texel. ,,Wij kampeer-
den op de boerencamping van
mijn oom Jaap van Exel op De
Postweg. Heerlijk vond ik het
daar. De Slufter en De Hors zijn
mijn favoriete plekken.’’

Rotzooi
Matthijs struint zijn heel leven al
door de natuur. Met zijn vader
ruimde hij alle rotzooi op het
strand op. Mooie dingen namen
ze mee. ,,Als ik het opruim ziet
niemand het. Ik maakte een berg
van afval en plaatste er een hou-
ten bordje bij met de tekst ’Doe
mee, verlos de zee!’ Deze sponta-
ne gekke actie werkte. Het afval
werd weggehaald, het bordje
bleef staan. Mensen bleven afval
verzamelen. Mijn actie werd op-
gemerkt door Natuurmonumen-
ten.’’

Begin maart plaatste de ge-
meente in samenwerking met
Staatsbosbeheer een afvalbak bij
strandafslag Paal 17, waarna Paal

9, 15, 20, 28 en 33 volgden. Blij is
Matthijs met het enthousiasme
van de gemeente Texel die al snel

de zes bakken plaatsten. Wel wil
hij binnenkort in gesprek. ,,Som-
mige afvalbakken staan op de

parkeerplaats. Dan gaat het idee
toch zijn doel voorbij en gooien
badgasten er sneller hun gewone

afval in’’, aldus Matthijs.
Voor de toekenning van de

Vroege Vogels-ereprijs luidde de
motivatie: ’Mensen die zich op
een bijzondere manier inzetten
voor natuur, milieu en/of duur-
zaamheid mogen af en toe best
in het zonnetje gezet worden’.

Info: www.verlosdezee.nl

Matthijs Lievaart (24) krijgt prijs Vara programma Vroege Vogels

’Verlos de zee van afval’

Een van de afvalbakken. De jeugd weet hem in ieder geval te vinden. FOTO HELEEN VINK

door ingrid spelt

T E X E L - ,,Honderd procent
was ik verrast toen ik afgelo-
pen week de ereprijs van
Vroege Vogels kreeg voor
mijn project ’Doe mee, ver-
los de zee!’. Met die waarde-
ring ben ik zo blij. Het sti-
muleert alleen maar om mij
nog meer in te zetten voor
de kust’’, zegt musicus Mat-
thijs Lievaart (24).

Doe mee, verlos de zee!

Texel was de eerste gemeente die Matthijs Lievaart enthousiast kreeg voor het afvalproject Doe mee,
verlos de zee! De gemeenten Vlissingen, Zandvoort, Bloemendaal, Ouddorp, Ter Heijde, Oostvoorne en
Goedereede volgden.

D E N H E L D E R - Het jaarlijkse
concert in mei is voor Winnubst
altijd het hoogtepunt van het
muziekseizoen. Er wordt dan
groot uitgepakt. Alle facetten
van de vereniging komen aan
bod, het optreden heeft veel
showelementen en ieder jaar
wordt een solist van faam ge-
contracteerd.

Zaterdag was dat Sander van
der Loo, soloklarinettist bij de
Marinierskapel. Die keuze was
voortreffelijk, want wat de
Marinierskapel op hoog profes-
sioneel niveau brengt, brengt
Winnubst op hoog amateurni-
veau. Van der Loo was dan ook
een grote inspiratie voor Win-
nubst. Hij begreep wat het
orkest nastreefde en wist het
orkest vanuit zijn professionele
ervaring naar een hoger plan te
tillen.

Een klarinetconcert van jazz-
musicus Artie Shaw had dan
ook alles wat het publiek maar
kon wensen. Veel technische
hoogstandjes, momenten van
bezinning en muzikale knip-
ogen naar composities van
tijdgenoten van Shaw. Boven-
dien wist solist Van der Loo een
couleur locale op te roepen, waar-
in het werk nog beter tot zijn
recht kwam. Hij soleerde op
mondharmonica overigens ook
bij het optreden van het brugor-
kest. Dit orkest bestaat uit le-
den die nog niet het technische
niveau voor het A-orkest heb-
ben, maar zaterdag wel de inzet
en het enthousiasme toonden
die onontbeerlijk zijn voor een
opgaande lijn. Spelen met een
solist als Van der Loo zal dan
ook alleen maar motiverend

hebben gewerkt om nog harder
aan de weg te timmeren.

Was het A-orkest op haar best
met Van der Loo, ook zonder
hem kwamen andere populaire
composities goed tot leven. Er
viel met name in zachte passa-
ges regelmatig op de zuiverheid
af te dingen, maar de opbouw
van ieder stuk was goed door-
dacht. Zo was men aan het eind
van ieder stuk de onzuiverhe-
den al weer vergeten. Het bleef
voor Winnubst echter een punt
van aandacht. Dirigent Bert
Willemsen wist de ijzersterke
maar vaak overenthousiaste
trompetsectie gelukkig goed in
de hand te houden. Zo bleven
de uitvoeringen evenwichtig.

Evenals vorig jaar werd de
pauze tussen de podiumwisse-
lingen van beide orkesten voor
de coulissen opgevuld door een
optreden van de Knorhanen.
Deze onlosmakelijke afdeling
van Winnubst, die het uitste-
kend doet op feesten en partij-
en, hield de vaart in de voorstel-
ling en toonde vooral hoe ont-
zettend leuk muziek maken
kan zijn. De leden bleken ook
goed te kunnen zingen want
ouderwetse close harmony kwam
goed uit de verf. En ach ja...die
trompetten waren zonder diri-
gent natuurlijk niet te houden.

F R A N K  V I S S E R

M U Z I E K / R E C E N S I E

Enthousiasme bij
Winnubst is groot

Gehoord: Muziekvereniging Winnubst
onder leiding van Bert Willemsen en
Petra Elbertsen. Met medewerking
van Sander van der Loo, klarinet en
mondharmonica. Zaterdag voor 350
toeschouwers in schouwburg De
Kampanje in DEN HELDER.

DEN H ELDER - Richard van Heteren (foto) van toneelver-
eniging Nieuw Den Helder, deed het toch maar mooi!
Het spits afbijten van het vijftiende Helderse Eenak-
terfestival in schouwburg De Kampanje en dan ook

nog eens een keer in je eentje. In totaal werden er
gisteren vier monologen gehouden en twee eenak-
ters met meerdere spelers door verschillende toneel-
groepen. FOTOTEAM PETER VAN AALST

Monologen Vijftiende keer Eenakterfestival 

D E N H E L D E R - Een garagebox
met tweedehands spullen aan de
Visstraat in Den Helder is in de
nacht van vrijdag op zaterdag he-
lemaal uitgebrand.

De garage was tot de nok toe ge-
vuld met allerlei goederen voor
rommelmarkten. De spullen kun-
nen als verloren worden be-
schouwd.

Omdat de garages los van de
woningen staan, is er geen direct
gevaar geweest voor de omliggen-
de panden.

Laptops weg bij
woninginbraak
D E N H E L D E R - In een woning aan
de Cornelis Evertsenstraat in Den
Helder is zaterdagavond tussen
kwart over zes en tien over twaalf
ingebroken.

De daders kwamen binnen via
een keukenraam aan de achter-
kant van de woning. Ontvreemd
werden onder anderen een flats-
creen televisie, twee laptops en
geld.

Garagebox
uitgebrand

van onze verslaggever

Paranti organiseert in Nieuw
Den Helder allerlei activiteiten
voor bewoners, voornamelijk
voor de Antilliaanse gemeen-
schap. Omdat de stichting een
plek wilde om ook binnenactivi-
teiten te ontplooien, kreeg Pa-
ranti toestemming om tot 1 april
in het leegstaande gebouw De
Dintel te gaan zitten. Daarna zou
de stichting een plek moeten
krijgen in multifunctioneel cen-
trum ’t Wijkhuis aan de Texel-
stroomlaan.

Het is er nog niet van geko-
men. Volgens Paranti omdat ’t

Wijkhuis de groep daar eigenlijk
helemaal niet wil hebben. In een
gesprek met burgemeester Koen
Schuiling zijn nieuwe afspraken
gemaakt. ,,Wij hebben met het
bestuur van de stichting Paranti
en het bestuur van MFC ‘t Wijk-
huis afgesproken dat Paranti ac-
tiviteiten in ’t Wijkhuis gaat or-
ganiseren. ’t Wijkhuis is bedoeld
voor alle inwoners van Nieuw
Den Helder’’, zegt gemeente-
woordvoerder Remko van de
Belt.

Activiteiten
,,Paranti en het multifunctioneel
centrum gaan in de maanden
mei en juni minimaal vier activi-
teiten organiseren in ’t Wijkhuis.
In de tussentijd zullen zij een
plan van aanpak opstellen, waar-
in duidelijk staat wat zij precies

willen, wie welke rol, taak en ver-
antwoordelijkheid heeft en wat
de beide organisaties willen be-
reiken.’’

Van de Belt benadrukt dat de
gemeente waardering heeft voor
de bijdrage die Paranti en andere
organisaties leveren in Nieuw
Den Helder. ,,In de afgelopen
maanden zijn mede door de be-
langeloze inzet van Paranti en
organisaties als New Song en De
Parel, grote verbeteringen vast te
stellen in het sociale en veilig-
heidsklimaat in Nieuw Den Hel-
der. Het vraagt zowel van Paranti
als van ’t Wijkhuis de nodige in-
spanning om de activiteiten van
Paranti in te passen in die van de
andere huurders en gebruikers
van ’t Wijkhuis. Dat vraagt wat
meer tijd. Die tijd willen wij ze
geven.’’

De gemeente wil niet opnieuw
een harde datum vaststellen voor
de overgang van Paranti van De
Dintel naar ’t Wijkhuis, stelt Van
de Belt. ,,Want we weten wat er
dan gaat gebeuren. Dan wordt
een uur daarna gebeld om te vra-
gen of Paranti al naar ’t Wijkhuis
is. Dat willen we niet. Maar met
het plan van aanpak moet straks
meer duidelijk zijn.’’

Goede moed
Shuramly Daniël van Paranti
zegt dat zijn organisatie met
goede moed gaat werken aan de
vier activiteiten en het plan van
aanpak. Daaruit moet blijken on-
der welke voorwaarden de stich-
ting naar ’t Wijkhuis gaat. ,,We
willen er niet zomaar in stap-
pen’’, legt Daniël uit. ,,Het moet
allemaal goed geregeld zijn.’’

Stichting gaat wél activiteiten in Wijkhuis organiseren

van onze verslaggever

D E N H E L D E R - De stichting Pa-
ranti mag tot in elk geval 1 juli in
De Dintel aan de Dintelstraat
blijven. Dat hebben burgemees-
ter en wethouders besloten.

Paranti blijft langer in Dintel

Afgelopen zaterdag was het weer
zo ver. Van half tien tot drie uur
werd in Julianadorp op diverse
plekken een zogeheten optuin-
dag gehouden. Een dag waarop
bewoners zelf de handen uit de
mouwen steken en het onkruid
in hun wijk te lijf gaan. De actie
wordt gesteund door welzijnsin-
stantie De Wering, de gemeente,
Woontij en Belangenvereniging
Julianadorp. Die had voor de ge-
legenheid nieuw gereedschap
aangeschaft.

Tientallen bewoners hielpen
zaterdag mee met het onkruid-
vrij maken van de wijk. Monique

Klijn woont al sinds 1997 in de
buurt en ziet wel degelijk effect
van de optuindagen. ,,De eerste
keer dat het werd gehouden,
stond er nog een grote vuilniswa-
gen van de gemeente voor al het
zwerfvuil. Dat zie je nu dus bijna
niet meer.’’ Bewoners voelen zich
door zo’n dag niet alleen meer
verantwoordelijk voor hun eigen
omgeving, je leert elkaar ook nog
eens beter kennen, is de ervaring
van Klijn.

Alle hondeneigenaren in de
buurt kregen uitleg over het
hondenpoepbeleid met daarbij
vier poepzakjes om de uitwerp-
selen van hun huisdier in op te
ruimen. De kinderen konden
zich uitleven op een springkus-
sen en ’s ochtends zorgde een
draaiorgel voor muzikale onder-
steuning van de arbeid. Aan het
eind van de dag was er nog een
feestelijke afsluiting in het
dorpshuis met onder andere een
poppenkastvoorstelling.

Monique Klijn (voor) steekt de handen uit de mouwen. FOTO HDCMEDIA

door marischka de jager

J U L I A NA D O R P - Was het nou de
vierde of al de vijfde keer dat er
in Doorzwin ’hoog’ (40 en 50)
een optuindag wordt gehouden?
Bewoonster Monique Klijn durft
het niet met zekerheid te zeg-
gen. Feit is wel dat de deelname
elk jaar groeit.

Steeds meer animo
voor optuindagen

Daarvoor moet de schroefas ver-
wijderd worden, wat de reden is
voor de droogzetting.

De motor zal,nadat deze is ver-
wijderd, worden overgebracht

naar de werkplaats bij de Stich-
ting Nautische Monumenten
waar de revisie plaats gaat vin-
den.

Liefhebbers
De Stichting Instandhouding
Motorreddingboot Dorus Rij-
kers is op zoek naar liefhebbers
met technische kennis om te hel-
pen dit project tot een goed ein-
de te brengen. Aanmelden kan
bij de voorzitter H. J. Cornelje,
tel. 06-53270403.

Liefhebbers gezocht
voor restauratie boot
van onze verslaggeefster

D E N H E L D E R - Motorredding-
boot Dorus Rijkers is bij scheeps-
werf Visser in het dok gegaan
voor een ingrijpende fase in de
restauratie van de boot. Zo wordt
de motor voor revisie uit de boot
gehaald.

A N NA PAU L OW NA - PvdA’er
Mark Versteeg van Anna Paulow-
na neemt afscheid van de ge-
meenteraad. Hij neemt ontslag
omdat hij sinds zijn verkiezing
tot provinciaal statenlid, afgelo-
pen maart, tijd te kort komt om

beide functies naar behoren te
vervullen. ,,Ik vind dat een volks-
vertegenwoordiger voor mini-
maal honderd procent zijn taken
moet kunnen vervullen,’’ zegt
hij. Versteeg is raadslid sinds
2006 en stapt op per 30 mei.

Raadslid stopt er mee

,,We zijn uitermate tevreden met
de aanmeldingen en houden be-

gin juni een trainingsweekend
voor de sollicitanten.’’ Daarna
wordt gekeken wie er echt ge-
schikt is voor het werk.

Conditie
,,Pakken ze het snel op, vinden ze
het leuk, hebben ze een goede
conditie: allemaal dingen waar
we op letten. Hoeveel we er uit-
eindelijk selecteren weet ik nu

nog niet. Maar per dag hebben
we zeker zestien man nodig.’’

Naast betaalde strandwachten
zoekt de Helderse Reddingsbri-
gade ook nog naar vrijwilligers.
,,Ook zij krijgen uitgebreide the-
orie- en praktijklessen die door
ons worden vergoed'', aldus De
Visser.
Aanmelden als vrijwilliger of meer infor-
matie: www.reddingsbrigadedenhelder.nl

Veel aanmeldingen strandwacht
door liset van ravenzwaaij

D E N H E L D E R - De Reddingsbri-
gade heeft 45 aanmeldingen ont-
vangen van jongeren die deze zo-
mer als strandwacht aan de gang
willen. ,,Zelfs een uit Duitsland
en een uit Italië’’, vertelt secreta-
ris Levien de Visser.

rijksweg

Pluktuin dicht,
winkel wél open
De tulpenpluktuin van de Julia-
nadorper Floratuin aan de
Rijksweg mag dan afgelopen
vrijdag zijn dicht gegaan, de
bijbehorende winkel is nog wél
open. ,,Tot 28 mei kunnen
mensen nog terecht bij ons om
bollen te kopen en te bestellen’’,
zegt Arno Kroon, één van de
eigenaren. In augustus her-
opent de pluktuin met dahlia’s.
Weer later kunnen er in de
Floratuin pompoenen worden
geplukt.

eerste les

Officiële opening
van Trimaran
Leerlingen van basisschool de
Trimaran krijgen vandaag voor
het eerst les in hun nieuwe
schoolgebouw in het Centrum-
plan aan de Marsdiepstraat. De
officiële opening van de school
volgt evenwel volgende maand,
op woensdag 29 juni. Eind mei
wordt nog een nieuw speeltoe-
stel geplaatst in de vorm van de
Ark van Noach.

In de aankondiging van de crea-
tiviteitsmarkt in Winkelcentrum
De Schooten, afgelopen donder-
dag in de rubriek En verder, is de
datum weggevallen. Deze markt
is zaterdag 28 mei van negen tot
vier uur.

A B U I S

Veteranen
H I P P O LYT U S H O E F - In hotel-
café de Harmonie aan het Kerk-
plein 1 in Hippolytushoef is don-
derdag 26 mei vrije inloop voor
veteranen.

Het maandelijkse treffen
duurt van 15 tot 18 uur. Veteranen
en hun partner uit de hele regio
zijn welkom. Op vertoon van de
veteranenpas is er tien procent
korting op alle consumpties.
Voor inlichtingen: tel. 0227-
592521 of d.c.doornik@quic-
knet.nl 

Creatief
J U L I A NA D O R P - Creacentrum
De Vlinder aan de Meester Daar-
nhouwerstraat in Julianadorp,
heeft de komende maanden een
flink aanbod aan workshops
voor volwassenen en kinderen. 

Hieronder het maken van een
zeepketting, vilten en mozaïe-
ken, maar ook het versieren van
een taart of bonbons, al dan niet
in combinatie met een high tea,
een lunch of diner.

Nadere informatie via
www.devlindercreatief.nl of tel.
0223-645447.
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