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Benefietlunch Muziekids Rode Kruis 
ziekenhuis Beverwijk 
 

WIJK AAN ZEE – PUUR ZEE restaurant | hotel | bistro, gevestigd in Villa de Klughte, organiseert op 

10 juni een benefietlunch voor de stichting Muziekids. Met begeleiding en instrumenten maken zij 

met de zieke kinderen muziek en zorgen daarmee voor afleiding, plezier en liefde voor muziek. 

Met het geld dat we 10 juni te hopen vergaren wordt de eerste stap gezet in het Rode Kruis 

ziekenhuis door de aanschaf van een heuse “Troubadour Trolley” met een ruime verzameling aan 

instrumenten. 

Imko Binnerts verzorgt samen met zijn team en muziekproducer, liedjesschrijver en kookliefhebber 

Kees Koek,  de Koek & Ko benefietlunch. Samen gaan zij één middag aan het werk tegen kostprijs en 

verhogen de menuprijs met 100 euro als donatie voor de stichting Muziekids. Het totaalbedrag van 

de lunch bedraagt 150 euro. 

10 juni wordt een middag van PUUR Kees, PUUR ZEE en PUUR plezier. 

De aanvang is om 13:00 uur en u wordt ontvangen met een heerlijk glas bubbels. 

Tijdens het aperitief laten we wat lekkere kleine amuses van Koek & Ko de revue passeren. 

Daarna gaan we aan tafel voor een heerlijke 5 gangen lunch inclusief Cathy’s bijpassende wijnen. 

En natuurlijk besluiten we de middag met koffie/thee en wat heerlijk zoet snoepgoed. 

 

Hoewel, besluiten doen we niet helemaal. We denken dat het zo gezellig gaat worden dat niemand 

echt naar huis wil. Om die reden hebben wij “Good Old” DJ Bert (Coster) bereid gevonden een 

gezellige nazit van muzikale omlijsting te voorzien. Dan kunnen we nog lekker even bijkletsen en 

genieten van het hedonistische leven. 

Wilt u reserveren, wacht dan niet te lang. We hebben maximaal 44 plaatsen beschikbaar en dan is 

het restaurant helemaal vol!! U kunt uitsluitend telefonisch reserveren bij PUUR ZEE by Imko’s op 

nummer 0251-374304. 

Over PUUR ZEE 

PUUR ZEE by IMKO’s is gevestigd in Villa de Klughte, tegen de duinen van Wijk aan Zee. De imposante 

witte villa is sinds begin 2016 in handen van SVH Meesterkok Imko Binnerts en vinologe Cathy 

Moerdijk. Eerder waren Cathy en Imko al gevestigd in Haarlem en IJmuiden, waar het restaurant 

beloond werd met een Michelinster. Het NRC noemde Imko’s vis ‘onberispelijk’ en de Volkskrant 

ervaarde een diner van zijn hand als een waar visfeest.  

PUUR ZEE biedt een restaurant, bar, bistro en een terras met zwembad, waardoor het op ieder 

moment van de dag mogelijk is om hier te vertoeven. Het hotel is 365 dagen per jaar geopend. In het 

restaurant en de bistro worden van dinsdag tot en met zondag gasten verwelkomd. 
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NOOT VOOR DE REDACTIE – NIET VOOR PUBLICATIE Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Imko Binnerts via imko@imkos.nl of telefonisch op +31 6 47586841.  

https://www.puurzee.nl/
mailto:imko@imkos.nl

