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Wijk aan Zee wint weer Kern met Pit prijs
Zaterdag 18 januari ontving Wijk aan Zee voor de tweede maal het predicaat Kern met Pit van de Nederlandse Heidemaatschappij, mét een cheque van
duizend euro voor het realiseren van een wandeling door het dorp. De prijsuitreiking vond plaats in kasteel Marquette. Eerder won Wijk aan Zee ook al
zo’n bedrag voor het ‘Rondje Wijk aan Zee’, een wandeling rondom het dorp. De tweede wandeling is op verzoek van senioren ook geschikt voor ouderen
en mindervalide bewoners: een wat makkelijker begaanbare en kortere wandeling.
De eerste wandelroute ‘Rondje Wijk aan Zee’ viel
eerder al in de prijzen, in de vorige editie van
de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit. Toen
werd een wandeling rond het dorp uitgezet,
waarmee diverse historische overblijfselen beter
toegankelijk werden. De veelgeprezen wandelroute voert langs de Radarbunker en langs de
plek waar eeuwen geleden een vuurbaak heeft
gestaan. Verder leidt de route langs de overblijfselen van een lunet, een verdedigingswal uit de
tijd van Napoleon. Op markante punten staan
historische informatieborden en voor kinderen is
een speurtocht gemaakt.
Onbegaanbaar voor mindervaliden
De wandeling is 5,5 km lang, maar het pad is
smal en bezaaid met klimmetjes en afdalingen.
Voor senioren en ook patiënten van revalidatiecentrum Heliomare is Rondje Wijk aan Zee
dan ook niet goed toegankelijk. Daarom is de

tweede wandeling bedacht. Ook die begint op het
Julianaplein, bij de dorpskerk, maar gaat door het
centrum over het verharde pad. Een rondje van
twee à drie kilometer. De werkgroep spreekt zelf
van een eb- en een vloedronde.
Ook dit project is weer ingediend bij Kern met
Pit, en werd samen met zeven andere projecten
geselecteerd. Zaterdag 18 januari was de provinciale prijsuitreiking, waarbij de dorpswandeling
op een mooie tweede plek eindigde.
Tweede prijs
Het juryrapport vermeldt: ‘Een sterke zelfstandige groep bewoners, die met hun dorpsbewoners goed bezig zijn om hun omgeving wat meer
kleur, beleving en beweging te geven’.
Een rapport om trots op te zijn.
De prijsuitreiking vond plaats in kasteel Marquette. Wethouder Jacqueline Dorenbos
feliciteerde de groep met de prijs en de behaalde

In dit nummer:

tweede plaats. Op 4 mei bij de start van het
seizoen zal de tweede dorpswandeling officieel
geopend worden. Ook vindt dan de première
plaats van de tweede film van Jan van der Land
over de ervaringen van senioren in de Tweede
Wereldoorlog.
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Routebeschrijving
De tweede wandelroute is inmiddels uitgezet en
voorzien van borden met oude foto’s en historische informatie. De folder met routebeschrijving
kost vijftig cent en is te verkrijgen bij de TIP,
Primera en de Spar. Suggesties en reacties: info@
rondjewijkaanzee.nl of via Facebook.

teveel zand

Foto rechts: Wim Aardenburg en Rob van Kampen plaatsen het bord in de Zwaanstraat.
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Foto links: De Schelpentet in vroeger tijden.

Gezonsheidsmonitor: hinder en bezorgdheid

De GGD heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsbeleving in de IJmond. Tegelijkertijd
heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uitgevoerd naar medicijngebruik op basis van apothekersgegevens in de IJmond. Beide onderzoeken vormen samen de
Gezondheidsmonitor IJmond. De uitkomsten, de zogenoemde nulmeting, zijn nu bekend.
In de rapporten is onderscheid gemaakt tussen hoog belaste gebieden, (direct rondom de
basismetaalindustrie) en laag belaste gebieden.
Er worden geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor nadelige gezondheidseffecten in relatie
tot de basismetaalindustrie wat betreft astma/
COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en
medicatiegebruik voor deze aandoeningen. Het
onderzoek laat wel zien dat in het hele onderzoeksgebied blootstelling aan fijn stof door wegverkeer samenhangt met een hoger gebruik van
bloeddrukverlagende medicatie. Tot ruim een
derde van de inwoners in de hoogst belaste gebieden ervaart geurhinder, stof/roet/rookhinder

en/of geluidhinder van bedrijven/industrie in de
IJmond. Ook is bijna een derde van de inwoners
bezorgd over de eigen gezondheid gerelateerd
aan bedrijven en industrie. Deze percentages zijn
duidelijk hoger dan de percentages in de lager
belaste gebieden.
Vinger aan de pols
De onderzoeken zijn uitgevoerd in 2012. De
huidige opzet, gericht op ‘monitoring’, is nieuw
voor de IJmond en geldt als 0-meting. Door
de onderzoeken periodiek uit te voeren kan de
‘vinger aan de pols’ worden gehouden als het gaat
om gezondheid in de IJmond.

Van de redactie
Deze maand heb ik voor het eerst direct te
maken gekregen met de term ‘buitenstaander’.
Ik ben een buitenstaander, zoveel werd mij duidelijk, want ik woon pas sinds 1999 in Wijk aan
Zee. Ik bevind mij overigens in goed gezelschap,
want er wonen in Wijk aan Zee nogal wat buitenstaanders. (Zelfs al ben je hier in de zestiger/
zeventiger jaren komen wonen, val je namelijk in
deze categorie.) Die maken de dienst uit, zo werd
mij ook verweten. En dat mag dus kennelijk niet.
Eerlijk gezegd vind ik het best bijzonder, dat zoveel mensen van ‘buiten’ in Wijk aan Zee komen

wonen, en het dorp zo’n warm hart toedragen,
dat ze zich in willen zetten voor allerlei activiteiten. Ik heb Wijk aan Zee in elk geval in mijn hart
gesloten, met alle bewoners, of ze hier nu lang
wonen of pas sinds kort. En mocht het nu echt
bezwaarlijk zijn, dan laat ik mijn jongste zoon de
Jutter maken. Die is immers wel geboren in Wijk
aan Zee...
			
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Ton Duin

Op negenjarige leeftijd kwam hij met het gezin Duin in Wijk aan Zee wonen, Ton, met zijn broers
Wim en Peter, een van de drie uit het gezin die muzikale talenten heeft. Op achtjarige leeftijd was hij
begonnen met het pianospel en in Wijk aan Zee was het mevrouw Ledder die hem privéles gaf.
“Na drie jaar zei mevrouw Ledder dat ik beter
naar de muziekschool kon gaan. De muziekschool in Beverwijk gaf praktijkles en in Heliomare werd theorie gegeven. Doordat ik de lessen
van mevrouw Ledder had doorlopen mocht ik
twee jaar theorie overslaan. De lessen bestonden
uitsluitend uit klassieke muziek, tot meneer de
Groot als docent kwam, die speelde ook wel eens
Boogie Woogie. Dat was voor mij een openbaring, ik moest wel gewoon klassiek blijven
spelen, maar wist wel wat ik later zou gaan
spelen, lichte muziek. Ik wilde naar de Haarlemse
muziekschool, maar toen ik door had dat ik weer
helemaal moest beginnen met klassieke muziek
heb ik daar maar van afgezien, daar had ik geen
zin in.”
“Toen kwam ik in aanraking met een jazz combo.
Daar ging ik mee samenspelen. Piano is alleen
solo, maar als je in de praktijk muziek wil maken
zul je met andere mensen moeten leren werken
om samen te spelen. De bekende Amerikaanse
trompettist Frank Grasso, die in Nederland
woont, kwam als docent bij de Beverwijkse muziekschool. Frank heeft nog gespeeld in Massada.
Als je met zo’n muzikant in aanraking kwam
dan gebeurde er wat met je. Hij speelde in een
Jazz Big Band. Hij kreeg het voor elkaar om met
een aantal leerlingen een orkest te vormen. De
manier waarop Frank het aanpakte was geweldig,
dan liep hij met zijn trompet langs de blazers, gaf
een paar loopjes aan en dat moest hij spelen en
weer een ander loopje voor een volgende blazer.
Hij begon bij mij en met een paar akkoorden gaf

hij bij mij het ritme aan. Als er tekort spelers in
de band waren, nam Frank gewoon een aantal
spelers van zijn eigen band mee. Daardoor kwam
je in aanraking met heel goede muzikanten en
daar leerde je echt van. Het leuke was, dat er
steeds meer muzikanten bij waren die niet van de
muziekschool waren. André Kwant heeft ook nog
bij ons gespeeld. Wij speelden door het hele land,
Frank had overal connecties. Na een paar jaar
was het afgelopen, want de leiding van de school
was het er niet mee eens dat Frank muzikanten
van buiten de school met ons liet spelen.
Ik heb in heel wat bandjes gespeeld, in de Musicalband, met Nico Mijnen en André Kwant.
Hieruit ontstond ‘Lotus’ met Suzanne Bakker
als zangeres, die later met André is getrouwd.
Daarna kwam ik in ‘Juicy Fruit’, dat was ook heel
leuk om te doen, waarin wij ook zelf geschreven
nummers speelden. Toen kreeg ik een uitnodiging om auditie te doen voor een funky disco
band en werd aangenomen. Het bleek dat die
band gevestigd was in Düsseldorf. Ik had een
baan als assistent accountant, die heb ik gelijk
opgezegd en ben naar Duitsland vertrokken. Wat
een ervaring, Ivor Mitchell was de bassist, een
van de beste funkbassisten van Nederland, die
nog heeft gespeeld met Jan Akkerman. De leider
was Keith Plummer. Hij was choreograaf van de
musical Hair in Londen. Wat een ervaring was
het dat na elk optreden in Duitsland een hele rij
bezoekers kwam om handtekeningen te vragen.
Dan werden de posters van de bomen gerukt en
moesten wij onze handtekening erop zetten. Dat
was een ervaring die wij in Nederland helemaal

niet kenden. Een keer zat de platenmaatschappij
CBS op ons te wachten. Zij vroegen of wij voor
hen een extra concert konden geven in Münster.
Uiteindelijk is er geen platencontract gekomen.
Keith raakte in een echtscheiding ging bijna
failliet en de band ging te gronde. Maar die paar
maanden waren voor mij een enorme leerschool
en een fantastische ervaring.
Ik heb nog gespeeld in Juicy Fruit en in de

Bluezband, met de gebroeders Schoone. Daarna
in de ‘Duinen’ met broer Peter en Annemarieke
toen kwam Jan Aardenburg erbij en die bedacht
de naam Wazco. Het mooie van Wazco is dat
iedereen kan aanschuiven. Naast muziek is schaken een liefhebberij. Elk jaar ga ik twee keer naar
Stroebeck, een keer met Wazco en een keer met
het Paard van Ree om te schaken.
~ Tekst: Georges van Luijk ~

Wijk aan Zee schaakdvd

Collages in de KOP van WaZ van bijzondere kunstenaars
Vanaf 20 februari zal er in de KOP van WaZ een expositie te zien zijn met de titel ‘Collages’. Er is
werk te zien van Harald Vlugt, Marjolein van Haaften en Inez Streefkerk.
Plat beeldhouwen
Een kunstvorm die meer een vorm is van “plat
beeldhouwen” volgens kunstenaar Harald Vlugt.
Collage is “het sturen van ’t toeval”, een ogenschijnlijke tegenstelling waarbij totaal verschillende afbeeldingen uit verschillende culturen,
diverse tijden en uiteenlopende bronnen bijeen
worden gebracht. Twee werken zullen te zien
zijn van deze visual artist met een zeer lange en
uitgebreide cv.
Meer info: haraldvlugt.com. Tijdens de tentoonstelling is er een filmpje te zien hoe Harald een
collage maakt; in de etalage, 24 uur.
Een verhaal openbaar zich
Marjolein van Haaften werkt intuïtief: een veelgehoorde term in de teken-en schilderwereld. Maar
wat betekent dit eigenlijk?
Bij de collages start Marjolein vrijwel nooit met
een vooropgezet idee. Ze tekent en knipt, ver-

zamelt van alles, stelt iets samen en ineens is er
een moment dat dingen op hun plaats vallen. ‘Er
openbaart zich een verhaal dat ik nog niet kende’,
zegt Marjolein. De collages hebben titels als Sneu,
Ontrollen en Binnenstebuiten Buitenstebinnen.
Het gaat vaak over emoties of relaties tussen
mensen. ‘Ik probeer het allemaal te vangen in
beelden’.
Breng bomen tot leven
Inez Streefkerk is een wandelgids woonachtig in
Connemara aan de ruige westkust van Ierland.
Alhoewel zij geen professionele kunstenaar is, is
ze opgegroeid in een kunstzinnige familie met
vader en broer als kunstschilders. De enkele
bomen in Connemara die de Atlantishe stormen
trotseren dwingen een diep respect af. Er zijn ongeveer 100.000 verschillende boomsoorten in de
wereld met een grote variëteit in vorm, kleur en
textuur. Collage is een passend medium om recht

te doen aan die verscheidenheid waarbij kleuren,
texturen en gemengde technieken de bomen tot
leven brengen.
Genoeg te zien, de volgende maanden in de KOP
van WaZ, kom gewoon eens binnen wandelen
om versteld te staan van de mogelijkheden van
collages en de bijzondere werken te aanschouwen
en wellicht (renteloos) op afbetaling te kopen,
want ook dat is mogelijk bij de KOP van WaZ…
KOP van WaZ
Stichting Kunst Ontmoetings Plek van Wijk aan
Zee. Voorstraat 12,
1949 BH Wijk aan Zee
06 81468816
info@kopvanwaz.nl
Altijd open op:
donderdag en vrijdag 12 tot 18 uur. Zaterdag en
zondag 12 tot 17 uur.

Meer dan een jaar zijn Jan van der Land en
Bert Kisjes bezig geweest met het maken van de
film op DVD ‘Wijk aan Zee, schaakdorp van de
wereld’. Donderdag 16 januari is hij gepresenteerd in café de Zon waar een enthousiaste groep
belangstellenden aanwezig was. Daarbij waren
o.a. aanwezig Jeroen van den Berg, directeur Tata
Steel Chess, Dook van den Boer directeur Tata
Steel, Donald Voskuil, regional manager Tata
Steel en zijn voorganger Hans Goossens. Dolf
Vos en Joop Haasbroek, oud voorzitters van het
organisatiecomité van Tata Steel Chess en Han
Lokhorst. In een toespraak na afloop benadrukte
Dook van den Boer heel sterk de verbinding
tussen het schaaktoernooi en Wijk aan Zee. Bert
Kisjes heeft voorgesteld om voor het schaakdorp
het predicaat ‘Koninklijk’ aan te vragen, op grond
van de prestatie van de drie partijen; schakers,
staalfabriek en het dorp om samen zo’n bijzonder evenement tot stand te brengen. De film
toont hoe belangrijk de schaakwereld en Wijk
aan Zee voor elkaar zijn. De dvd is verkrijgbaar
in de KOP van WaZ, bij de kraam van Bob en
Annemiek Vos, bij Primera en café de Zon, kost
tien euro en is zeker de moeite waard.

Romantisch hotel

Villa de Klughte is uitgeroepen tot het beste
romantische hotel van 2013. Bent u op zoek
naar romantiek, bijvoorbeeld op 14 februari,
Valentijnsdag, dan hoeft u niet ver te zoeken.
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Beheersplan ontbreekt

Dorpsduinen stuiven teveel
Onze eigen Dorpsduinen zijn één van de belangrijkste Natura 2000 gebieden in Nederland.
Belangrijk vanwege het verder in Europa nergens
voorkomende zeedorpenlandschap met bijbehorende planten en dieren. Sinds kort is er ’s avonds
op de weg Dorpsduinen zelfs af en toe een haas
te zien die in de Dorpsduinen een leger moet
hebben. Het is een prachtig gebied maar kwets-

baar omdat het nauwelijks wordt beheerd. Ter
vergelijking: het Noord-Hollands Duinreservaat
wordt door het PWN beheerd en onderhouden.
Er wordt een beheersplan gemaakt en er zijn
regels waaraan bezoekers zich moeten houden.
Logisch want het is tenslotte een beschermd
natuurgebied.
De Dorpsduinen hebben dezelfde status. Ze zijn

door de Europese Unie uitgeroepen tot prioritaire habitat maar het lijkt erop dat de eigenaar
van het gebied, de gemeente Beverwijk, dit onvoldoende beseft. En dat terwijl het in goede staat
houden van het gebied juridisch afdwingbaar is.
De ‘Vereniging tot behoud van de duinen in en
om Wijk aan Zee’ heeft bij een inventarisatie tal
van onrechtmatigheden in de Dorpsduinen bij de
gemeente gemeld. Zoals illegale stort van puin,
gebroken afrasteringen, rondslingerend asbest,
mountainbikers die er geen toegang hebben
omdat het voetgangersgebied is en honden die
overal gaten graven.
Het grootste probleem in de Dorpsduinen is het
grote stuifduin in de hoek tussen de Moriaan
en het Neeltje Snijdershof. Niet alleen geeft het
stuivende zand overlast voor omwonenden, ook
leveren de afgekalfde zandhellingen gevaar op
voor spelende kinderen. Nu is een beetje stuivend
zand niet erg want dat brengt kalk in de grond en
gaat verzuring tegen maar het zandoppervlak is
onderhand wel erg groot geworden.
Stuifduinen groeien normaal vanzelf weer dicht
maar niet in de Dorpsduinen door het veelvuldige belopen van het zand. De oplossing is dan ook
dat er weer helm op de toppen van de stuifduinen
komt. De vereniging heeft aan de gemeente voorgesteld om er een buurtproject van te maken: de
gemeente levert helm en vrijwilligers gaan het
planten.
De Vereniging tot behoud van de duinen in en
om Wijk aan Zee houdt op 13 februari haar jaarlijkse ledenvergadering. Wie daarbij wil zijn en/of
lid wil worden voor een tientje per jaar kan zich
opgeven bij Nora van der Zwet: 0251 – 374612 of
via: behduinwaz@gmail.com

Hospice zoekt vrijwilligers in Wijk aan Zee
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland is een ‘Bijna thuis huis’ waar
mensen in het laatste stadium van hun
leven terecht kunnen om op hun manier te
sterven. Het Hospice wordt gedragen door
twee coördinatrices en een heleboel vrijwilligers die zowel in het huis als bij mensen
thuis hulp bieden.
Vorig jaar besteedde De Jutter aandacht aan Jaap
en Elly Durge, zij zijn op dit moment de enige
vrijwilligers van het Hospice in Wijk aan Zee.
“Als Jaap en Elly niet kunnen, moet er iemand
vanuit Beverwijk komen voor de thuishulp in
Wijk aan Zee en dat is jammer,” vertelt Irene Alderliefste, coördinatrice van het Hospice. “Het is
juist zo fijn als iemand in de buurt woont en even
langs kan gaan, een mooie manier om dorpsgenoten te helpen.”
Als mensen thuis willen sterven kan dat zwaar
zijn voor de partner en de familie. Naast de zorg
voor hun geliefde ontvangen ze vaak veel bezoek
en moeten natuurlijk ook hun boodschappen en
dagelijkse dingen doen. Een vrijwilliger kan uitkomst bieden om de familie te ontlasten. Soms is
het al genoeg dat de vrijwilliger er is en naast het
bed kan zitten zodat de familie met een gerust
hart even weg kan gaan. De verpleging komt wel
langs voor de verzorging maar heeft geen tijd om
een uurtje te gaan zitten en te luisteren. “Het kan
juist fijn zijn om je verhaal kwijt te kunnen aan
iemand die minder dicht bij staat en niet emotioneel betrokken is,” vertelt Irene.
In eerste instantie komt er altijd iemand van het
Hospice kennismaken en praten om te kijken
waar iemand mee geholpen is. “Het is heel
belangrijk dat er een klik is, mensen die terminaal ziek zijn kunnen het als zwaar ervaren om
weer kennis te moeten maken met een nieuw
iemand, maar meestal voelt het al snel vertrouwd
en wordt de vrijwilliger een beetje familie.” Het is
belangrijk dat degene die stervende is helemaal
zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Het gebeurt
ook wel dat iemand juist sterft als de familie even
weg is. “Soms zoeken mensen de ruimte om te
gaan en sterven ze juist als hun dochter even de

deur uit is. Familieleden voelen zich vaak schuldig als ze er niet waren en dan is het fijn dat je als
vrijwilliger kunt uitleggen dat het vaker gebeurt
en hoe dat komt.” Vaak hebben vrijwilligers zelf
iemand verloren en weten dus goed hoe het is.
Als het thuis toch niet meer gaat, kunnen mensen alsnog naar het Hospice komen. “Mensen
knappen hier vaak weer op.” Er is rust in het huis
en warmte. Ook midden in de nacht is er iemand
die nog even een lekker hapje kan maken als daar
dan ineens behoefte aan is. “Thuis is het toch
vaak vermoeiend en kan het lastiger zijn om te
sterven omdat mensen het moeilijk vinden om
de controle uit handen te geven.” De ontvangst in
het Hospice wordt vaak als een warm bad ervaren door degene die gaat sterven, maar ook door
de familie want voor iedereen is er een luisterend
oor. Bovendien doen de coördinatrices en de
vrijwilligers er alles aan om aan alle wensen en
behoeften te voldoen. “Er zijn geen bezoektijden,
mensen die heel dichtbij staan mogen blijven
logeren en als het even kan mogen huisdieren
mee. Dag en nacht is er iemand aanwezig en dat
geeft rust en voelt veilig,” legt Irene uit.
Om vrijwilliger te worden in het Hospice krijgen
mensen eerst een uitgebreide training zodat ze
leren omgaan met de verschillende situaties maar

bijvoorbeeld ook hoe ze iemand kunnen helpen
met naar het toilet gaan. Ook een vrijwilliger die
bij de mensen thuis helpt, loopt even mee in het
Hospice om ervaring op te doen. De taken van
een vrijwilliger lopen enorm uiteen en het is heel
afwisselend werk. “Het is ook gebeurd dat een
vrijwilliger ging zwemmen met de kindjes van
een jonge vrouw die hier op sterven lag.” Een
vrijwilligster vertelt: “Veel mensen snappen niet
zo goed waarom ik dit werk doe. Dat is toch met
allemaal mensen die dood gaan, zeggen ze dan.
Maar het gaat hier niet voortdurend over doodgaan en mensen lopen niet de hele dag te huilen.
Natuurlijk sterven de mensen hier uiteindelijk en
zijn ze soms verdrietig maar ze willen ook dat er
gewoon gedaan wordt en er wordt hier ook gewoon gelachen en gezongen.” Mensen die in het
Hospice terechtkomen hebben er meestal al een
heel traject op zitten, er is sprake van berusting
en acceptatie. Als redenen waarom ze dit werk
doen zeggen de vrijwilligers: “Ik leer zo veel hier,
van de gastbewoners en van de familie, achter
iedere persoon zit een mooi verhaal.” “Er is hier
tijd en rust, voor de gastbewoners en voor hun
partners en familie.” En de vrijwilligers krijgen
enorm veel waardering. “Niet dat ik het daar
voor doe hoor, maar het is wel heel fijn.”
~Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

Gesprek van de maand
Over zingende mannen gesproken
Wat leuk dat ik je tref, we moeten nodig eens bijpraten. Schikt komende donderdag jou?
– Dat zal helaas niet gaan, want dan moet ik zingen
in De Zon. Maar we kunnen het combineren. Jij
zingt mee en na afloop drinken we een biertje.
Maar ik kan niet zingen, ik kreeg vroeger van meester Heijnis een zesje op mijn rapport voor zingen als
ik mijn kop hield, dat zegt genoeg…
– Ach, het gaat bij ons niet om de kwaliteit, maar
om het samenzijn.
Dus zoiets als de Olympische gedachte; meedoen is
belangrijker dan zingen?
– Zoiets, maar ik moet je zeggen, door flink te
oefenen is ons koor inmiddels het stadium van een
verzameling badkamerchansonniers voorbij.
Een koor? Toe maar, en hoe mag jullie gezelschap
dan wel niet heten?
– WaZManK, het Wijk aan Zeese gemengde mannenkoor.
Een gemengd mannenkoor? Heeft het koor vrouwen
met de baard in de keel?
– Nee, geen vrouwen in ons gemengd mannenkoor,
al zingen wij wel over de vrouwtjes.
O, Ave Maria, Aida, Carmen, dat soort werk?
– Voorlopig houden we het bij Tante Mina.
Wat is er dan zo gemengd aan jullie koor?
– Nou, dat is niet in twee zinnen uit te leggen,
onze kracht zit hem in de diversiteit.
Leg uit.
– Nou, zo hebben wij bijvoorbeeld een hele kleine
man in ons koor die niet toevallig ook bier kan
tappen, een hele dikke met een woeste baard,
een aantal die wel eens vaker bij Variant langs
mag komen, een aantal die de oorlog nog heeft
meegemaakt, onze burgervader in deeltijd en zelfs
iemand die noten kan lezen.
Dat is wat je noemt een bont gezelschap!
– We zijn op de goede weg, maar ook al tellen we nu
zo’n 25 koppen, onze dirigent wil doorselecteren met
het oog op juni 2014.
Juni 2014? Het WK? Heet jullie dirigent Louis van
Gaal of zo?
– Nee joh, het Jutterspad, zeg maar het WK voor
muzikale gezelschappen. We mikken op een podiumplaats onder leiding van Appie Winkel.
Welke kwaliteiten kunnen jullie nog gebruiken?
– Wij willen ons versterken met een lange spits.
Wij hebben Bas van Genderen op het oog, maar hij
mag alleen meedoen als hij stopt met stijldansen.
En verder?
– Verder zouden we meer couleur kunnen gebruiken, wat rijksgenoten erbij, dat smoelt toch beter.
Hebben jullie al een Duitser?
– Noch nicht.
Nou, dat wordt dan de hoogste tijd. Denk eens aan
de mogelijkheden: optredens op Duitse kerstmarkten, altijd mooi weer bij je optredens…. En een stem
als een klok!
– Ik bel Horst meteen!
Al gedacht aan NJ Vrijburg, ooit de sterkste man
van het dorp?
– Wat hebben wij daaraan?
Kan mooi de apparatuur tillen en is in het bezit van
een scooter, altijd makkelijk!
– Hmm, als hij dan maar niet voor het zingen de
kerk uit gaat!
Peter Zuid al benaderd? Kan jullie gratis naar een
optreden rijden, want hij is amateur buschauffeur.
Martin Poliste al gebeld? Denk aan gratis drank!
– Wel leuk al die suggesties, maar straks hebben we
geen publiek meer. Is het niks voor jou?
Nee, ik ben weer sigarenbandjes gaan verzamelen.
– Jammer, we zoeken nog iemand waar we slim bij
afsteken.
Zo kan ie wel weer. Is er ook ruimte voor mannen
met een andere geaardheid?
– Jazeker!
Je wilt toch niet zeggen dat er plaats is voor…
– Zo ken ik je niet, jij bent toch sociaal-liberaal in
hart en nieren? Wat is er mis met Beverwijkers?
Niets…
~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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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

Hij was in Ruygoord aangekomen, een eilandje
in het Y, waar alleen een paar boeren woonden.
Toen hij wakker werd, het was al ver voorbij de
hoogste stand van de zon, kwam hij overeind en
keek om zich heen of het veilig genoeg was om
de omgeving te verkennen. Hij rammelde van de
honger, maar toen hij wat huisjes en schuurtjes
zag,herinnerde hij zich ineens zijn avontuur in
Wijck op Zee, toen hij een kip wilde stelen en
vond hij het verstandiger om dat risico niet nog
eens te nemen. Met een lege maag ging hij weer
liggen in zijn bootje en wachtte tot het donker
werd. Maar dat hield hij niet lang vol, de honger
knaagde onhoudbaar en Pierre stond op en liep
regelrecht op de huisjes af. Honden begonnen te
blaffen en dansten om hem heen, maar zonder
een krimp te geven liep hij recht op een van de
deuren af en klopte aan.
Niet gewend dat er volk kwam verscheen een verschrikte vrouw aan de deur en vroeg de vreemdeling wat hij kwam doen. Pierre begreep niets van
het taaltje van de vrouw en toen hìj begon te praten snapte ook zij niets van wat de man zei. Pierre
gebaarde dat hij van ver kwam en dat hij honger
had. Dat had zij snel begrepen want zij liep naar
een kast pakte een stuk brood en sneed er een
stuk van af, daarna gaf zij hem een stuk kaas en
een kom melk. Zij schrok hoe snel hij het eten op
had. Onderuitgezakt zat Pierre op een stoel en
wreef met een tevreden gezicht over zijn buik.
			
			 ~ Georges van Luijk ~
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Zeerovers in Wijck op Zee

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
1949 BS Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.

In het aardedonker lag Pierre onder de struiken,
uren is hij bezig geweest met het doorbijten van
de touwen. Zijn polsen schrijnden hevig en toen
het touw door was heeft hij nog enige tijd zitten
wrijven om het gevoel in zijn handen terug te
krijgen. ‘Nu moet ik zorgen niet meer in hun
handen te vallen, want dan zullen zij me ongetwijfeld ophangen, eerst eens nadenken waarheen
ik zal gaan. Ik moet een stad proberen te vinden,
daar zal ik minder opvallen. Daarvoor zal ik het

kustgebied uit moeten.’
Met de bescherming van de volledige duisternis
en de hulp van de sterren en de maan liep Pierre
oostwaarts. Veel schoot hij niet op kruipend
door het struikgewas. Na de hele nacht te hebben
gelopen kwam hij bij een groot water. ‘Nondeju,
ben ik in een kringetje gelopen, ben ik weer bij de
zee? Hij bukte en nam een handje water en rook
eraan, nee het is zoet water, dan is t goed. Even
later roeide Pierre in een bootje weg wat aan de
waterkant van de Wijckermeer had gelegen. Geen
idee had hij waarheen hij zou gaan, oostwaarts
dat is het veiligste. Toen de ochtend begon te gloren voer hij het riet in en verstopte zich, plukte
wat riet en maakte daarvan een bed en een deken
en viel in slaap.

Bodyshape

Schilderen en tekenen

Yoga

Op woensdag 5 februari start de cursus Bodyshape in de Moriaan. Cursusleidster is Inge de
Snaijer. Aanvangstijd is 19.30 uur.
De kosten bedragen € 62,- voor 17 lessen. Als u
belangstelling hebt voor deze cursus, kom dan
gewoon een keer kijken en eventueel een keer
meedoen.

Op donderdag 6 februari gaat de schilder- en
tekengroep weer van start onder begeleiding van
Nico Mijnen. Plaats: De Moriaan, aanvang om
13.30 uur. Prijs € 22,50 voor 12 bijeenkomsten.
Ook hiervoor geldt: heeft u zin om eens te kijken
doe dat gerust. Misschien ontdekt u wel een
verborgen talent.

Op dinsdag 4 februari start de cursus Yoga in de
Moriaan. Cursusleidster is Joke Jurriëns. Aanvangstijd is 20.00 uur.
De kosten bedragen € 51,- voor 14 lessen. Als u
belangstelling hebt voor deze cursus, kom dan
gewoon een keer kijken en eventueel een keer
meedoen.

Ouderen vitaal

Winterfeuilleton: Hotel Duinlust

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
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’
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom)
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: R. Spijker P. Duin en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 30 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.
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Wat vooraf ging: Toen Krelis hoorde dat zijn
dochter zwanger was van de opgesloten piraat ging
hij door het lint en vloog de piraat aan. Maar deze
was net even slimmer en wist te ontsnappen en
beet vezel voor vezel het touw door.

In het kader van Ouderen Vitaal beginnen
woensdag 29 januari de gymnastieklessen weer
vanaf 9.30 uur in de Moriaan. Na de warming-up
worden oefeningen gedaan om de spieren soepel
te houden. Na afloop wordt gezamenlijk koffie
gedrongen. Deze lessen worden door de Stichting
Welzijn Beverwijk georganiseerd en lopen door
tot mei 2014. Docent is Roeland Scholsberg. Ook
hierbij geldt: kom kijken en doe mee. Deze lessen
zijn zowel voor dames als voor heren.

KNRM bedankt vrijwilligers voor jaren trouwe dienst
De KNRM heeft afscheid genomen van Fred Handgraaf (foto), na 28 jaar dienst als vrijwilliger. De
laatste jaren was hij actief als chauffeur van de Seatrac van de reddingboot. De maximale leeftijd
voor de chauffeurs bedraagt 65 jaar, maar voor Fred was dispensatie aangevraagd én gekregen om
een drietal nieuwe Seatrac-chauffeurs op te leiden. In december 2012 lanceerde Fred voor het laatst
de reddingboot waarna hij nog een jaar lang als Teamleider Boothuis voor het station Wijk aan Zee
functioneerde. Nu, met het bereiken van de 70 jarige leeftijd behoort Fred tot het ‘oud zout’, zoals
men dat reddersland betiteld. Verder heeft de KNRM ook een aantal vrijwilligersmedailles uitgereikt aan vrijwilligers die zich geruime tijd verdienstelijk maken voor het reddingstation in Wijk aan
Zee: Paula Geurds-Töning en Roel Welp voor 10 jaar vrijwillgerswerk, Hans Durge voor 25 jaar en
Hans Albers voor 35 jaar.

Vorige maand startte de Jutter met een feuilleton, dat door de lezers geschreven wordt. De Jutter
geeft alleen de eerste alinea van het verhaal en nu is het aan u om het af te maken. Het feuilleton zal
uit zes afleveringen bestaan en u, beste lezer en schrijver, bepaalt zelf hoe dit verhaal zich gaat ontwikkelen. Dat mag alle kanten uitgaan. Spanning, liefde, list en bedrog, historie, politiek of misdrijf,
wat gaat het feuilleton ons brengen? Dat is aan uw eigen fantasie. Voorwaarden voor plaatsing zijn
in ieder geval: continuïteit: zorg dat uw verhaal aansluit op de laatste alinea van het vorige deel.

Hotel Duinlust - deel 3

In de vorige aflevering: Bas werkt in de keuken van hotel Duinlust. Normaal gesproken is hij een kundig kok, maar vandaag is hij er met zijn gedachten niet bij. Als hij gevraagd wordt wat runderlapjes te
halen, ziet hij op de grond van de koelcel een lijk. Bas zegt niets tegen zijn chef. Hij maakt zich zorgen
dat de verdenking op hem zou kunnen vallen. Bas heeft immers een geheim, wat hij verborgen hoopt
te houden...
Bij het strandhuisje is het donker. Bas schrikt als hij beweging ziet op de veranda, dan ontspant hij.
Het is Hilde, zijn beste vriendin. Zij is de enige die op de hoogte is van zijn verleden. Even aarzelt hij,
dan vertelt hij haar over zijn lugubere vondst in de koelcel. Hilde is altijd goed geweest in het oplossen van ingewikkelde situaties. Ze stelt hem ook nu niet teleur. “Eerst moeten we zorgen dat we dat
lichaam daar weg krijgen,” stelt ze vast. “Niet ver van het hotel ligt een oude bunker, daar speelde ik
vroeger. De bunker is inmiddels volgestort met zand, daar komt nu niemand meer.”
Het is vier uur in de nacht, in de verte gloort het eerste licht van de ochtendschemering, als Hilde en
Bas bij de achterdeur van de hotelkeuken staan. Zacht opent Bas de keukendeur en loopt de donkere
ruimte in. Hilde loopt vlak achter hem. De koeling van de koelcel bromt zacht, als Bas de sleutel in
het slot steekt. Op de vloer ligt de dode man, precies zoals hij hem eerder heeft achtergelaten. Snel
wikkelen Hilde en Bas het lichaam in een deken en slepen het de koelcel uit. Buiten leggen ze de man
op een kruiwagen en duwen de zware last zo snel mogelijk naar de bunker. Het begint nu echt licht
te worden. Als ze het lichaam in de ingang van de bunker laten zakken, schuift de deken weg. Snel
scheppen Hilde en Bas een berg zand de bunker in, over het lichaam. Hijgend en bezweet leunen ze
tegen de ontluchtingskoker van de bunker. Hilde ziet bleek, maar glimlacht toch. “Zie zo,” zegt ze
nuchter. “Dat geeft ons tijd om te bedenken wat we nu moeten doen.”
Bas kijkt naar haar. Ze mag dan volwassen zijn, toch lijkt ze nog steeds op dat kleine meisje met de
vlechtjes, dat Bas ooit heeft leren kennen tijdens een vakantie aan zee. De beelden van die zomer komen terug, maar hij schudt zijn hoofd. Geen tijd om zich te verliezen aan herinneringen van vroegere
tijden. Eerst moet de kruiwagen terug en dan is het tijd om weer aan het werk te gaan. Net alsof er
niets is gebeurd. De zon komt al op als hij bij het strandhuisje terug is. Hij wast het zand en zweet snel
van zich af en trekt zijn werkkleding aan. Aan de slag!
Een vroege wandelaar loopt met zijn hond in de buurt van de bunker achter hotel Duinlust. De zon
raakt de top van de bunker, maar de ingang blijft in de schaduw. De wandelaar is al lang voorbij, als
een klein beetje zand van de verse zandhoop glijdt, en een stuk van een hand onthult.
Aan u de eer om het vervolg te schrijven. Uw inzending mag uit ongeveer 400 woorden bestaan en dient
voor de 15e van de maand per mail bij onze redactie te zijn: jutter@live.nl.
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Agenda
Zaterdag 1 februari
Sonnevanck: The Passengers vanaf 21.30 u
Zondag 2 februari
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Vrijdag 7 februari
Sonnevanck: Maddogs vanaf 21.30 u
Zaterdag 8 februari
Sonnevanck: Barnbees vanaf 21.30 u
Woensdag 12 februari
De Moriaan: Dorpraadvergadering 20.00 u
Sonnevanck: Backgammon toernooi
Vrijdag 14 februari
Sonnevanck: Love Sessions: Vleugel en Zang
vanaf 21.30 u
Zaterdag 15 februari
Sonnevanck: Different Cook vanaf 21.30 u
t/m zondag 16 februari
KOPvWaZ: expositie Mind and Soul
Vrijdag 21 februari
Sonnevanck: Livingroom Heroes vanaf 21.30 u
Zaterdag 22 februari
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Sonnevanck: Dublicators vanaf 21.30 u
Vrijdag 28 februari
Sonnevanck: The Bosquitos vanaf 21.30 u
Café De Zon: a Rory Gallagher Tribute, 16e
tribute; vanaf 20.00 u
Zaterdag 1 maart
Café De Zon: a Rory Gallagher Tribute, 16e
tribute; vanaf 15.00 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt:
ma, din en vrij 13.30 – 16.30 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u;
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl
De Moriaan: elke woensdag 50+ middagsport
met badminton, tafeltennis en koersbal 13.30 u;
recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woensdag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 u ;
zaterdag 11.00 – 15.00 u
Viva! Zorggroep, team Wijk aan Zee.
Locatie: De Moriaan, www.vivazorggroep.nl Tel.:
06-13598166. Inloopspreekuur wijkverpleegkundige: iedere vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Hoe kom ik de winter door

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 2 februari
Ds. S. Kurtzahn
Zondag 16 februari
Ds. W. Westerveld te Haarlem-Noord
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 februari
19.00 uur themaviering		
voorganger p.P. Jacobs
themakoor
Zondag 9 februari
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 15 februari
19.00 uur familieviering		
voorganger p. R. Putman jeugdkoor
Zondag 23 februari
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. N. Smit
gemengd koor

Oecumenische bijbelkring

Maandag 3 februari er weer een bijeenkomst van
de oecumenische bijbelkring. Thema Marcus
6. Gespreksleider pastor Nico Smit, inloop om
19.30 uur met koffie en thee. Aanvang gesprek
20.00 uur. Plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Meewerken aan de Jutter?

De redactie van de Jutter is op zoek naar versterking: schrijvers, tekenaars, dichters, vormgevers
of meedenkers. Wilt u een stem over de inhoud
van de Jutter? Meewerken aan een krant met
karakter? Mail dan naar: jutter@live.nl

Programma SV Wijk aan Zee 1

02-02-2014 Wijk aan Zee 1 - Hercules Zaandam 1
16-02-2014 Meervogels’31 1 - Wijk aan Zee 1
23-02-2014 Wijk aan Zee 1 - Westzaan 1

Zaterdag 1 februari
Douchen of baden in heet tot warm water. Scrub
of pak een ruwe washand. Afdouchen koud/
lauw/koud. Lotion/huidolie smeren! Lekkere
badjas, baddoek, pyjama. In pasgewassen beddengoed kruipen, met relaxthee en wat lekkers.
Dinsdag 4 februari
De zintuigen verwennen. Vrij wandelen in ons
dorp, duin en strand. Kijk, ruik en voel.
Zaterdag 8 februari		
Vandaag-geen-lap-topdag. Je mag een wijntje
drinken en leuke herinneringen ophalen.
Donderdag 13 februari				
Eten wat jij lekker vindt, eis zelfredzaamheid van
je naasten.
Zondag 16 februari
Maak voor je ontbijt een strandwandeling. Kom
thuis en gooi wat eitjes in de pan.
Vrijdag 21 februari
Slordig met de tijd dag. Ontbijt om 11, 12, 13 u,
douchen, de mail, stofzuigen: je ziet het wel.
Zaterdag 22 februari		
Biljarten, bieren, op de koffie, bijkletsen. Maak
een afspraak met familie, vrienden of bekenden..
Dinsdag 25 februari				
Kook een nieuw gerecht, of maak je beste recept.
Donderdag 27 februari				
Doe iemand een plezier.
~ Ginny Bartholomée ~

Open dag VSO Heliomare

Op woensdag 5 februari organiseert het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Heliomare
onderwijs een open dag. Van 10.30 uur tot 14.15
uur zijn belangstellenden van harte welkom in
het schoolgebouw aan de Relweg in Wijk aan
Zee. Het is een gewone schooldag en dus een
unieke gelegenheid de school te bezoeken.
De leerlingen geven rondleidingen om een indruk te geven van alle activiteiten op school.
Zo kan men bij praktijkonderwijs de catering in
actie zien en leerlingen die bezig zijn met houtbewerking, dierverzorging, tuinieren, detailhandel
en horeca. Ook op het VMBO/Havo leiden de
leerlingen u graag rond, zodat bezoekers een
indruk krijgen van het dagelijks reilen en zeilen
op de afdeling. Leerlingen en professionals staan
klaar om vragen te beantwoorden.
Daarnaast wordt er informatie gegeven over de
stage van leerlingen, revalidatie, woonvoorzieningen voor jongeren, vervolgopleiding (REA College Nederland) en het aanmelden van leerlingen.

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 088-0800169
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 256260
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Wijkcoördinator: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

