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Skatepark in Wijk aan Zee
Een skatepark in Wijk aan Zee, dat is wat een enthousiaste groep kinderen, in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, heel erg graag wil. “Het gaat om een goede
plek, centraal gelegen, zodat er ook sociale controle is. Een plek voor iedereen, voor jong en oud want het is gewoon leuk om naar te kijken”, aldus
Marije Pronk, één van de ouders, die de sportieve bezigheid van de kinderen graag stimuleert. “Eigenlijk hoeft het niet gecompliceerd, want ze rollen op
alles wat rond is.”
Lima, Lars, Daan, Dora, Joe, Kimo en Arthur
vertellen hoe het nu gaat. “In Wijk aan Zee zijn
niet veel geschikte plekken om te skaten. We
gaan nu naar Velsen-Noord, het Beeldenpark
of naar de pier. Of we skaten gewoon op straat,
maar dat is niet altijd veilig. We willen een plek
in het dorp, waar we trucjes kunnen doen.” Als
mogelijke plekken noemen de kinderen: een deel
van de speeltuin aan de Stetweg, de grasstrook
langs de Verlengde Voorstraat en het Beeldenpark. En als het om trucjes gaat, staan op de
wensenlijst: een halfpipe, een ‘grind’ en een ‘pool’.
“Met het skaten breng je verschillende leeftijds-

groepen naar één plek en je haalt kinderen achter
de Ipad vandaan”, vult Dennis Dusseldorp aan,
vader van twee skatertjes. “We willen aanhaken
bij sport, bij groen en bij cultuur, want het is
meer dan alleen skaten. We hebben een dorp met
kunstenaars en daar kun je wat mee. Het skaten
past zo bij sfeer van Wijk aan Zee, het surfen, het
buiten zijn.”
Over het plan hebben de initiatiefnemers een gesprek met de gemeente gehad. “We willen samen
met de gemeente optrekken”, vertelt Dusseldorp.
“We kennen veel mensen die willen helpen op allerlei manieren, bijvoorbeeld met het werven van

Heliomare zoekt vrijwilligers
Heliomare Onderwijs is op zoek naar vrijwilligers
die leerlingen kunnen begeleiden naar revalidatie
of klaslokalen. De leerlingen krijgen les op verschillende locaties in Wijk aan Zee, maar krijgen
revalidatie in het hoofdgebouw op de Relweg.
Heliomare Onderwijs biedt onderwijs, zorg en
revalidatie aan kinderen en jongeren met een

lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, variërend in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
Wat houdt het vrijwilligerswerk in: Leerlingen
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (lopend of rolstoel gebonden) vervoeren van de klas naar een
revalidatiebehandeling (ergotherapie, logopedie,
fysiotherapie en groepsbehandelingen). Klas-

financiële middelen en bij het bouwen van het
park. Hopelijk kunnen we zo kosten besparen en
wordt het een gezamenlijk initiatief van de jeugd,
de ouders, het dorp en de gemeente. Maar eerst
een locatie, daarna gaan we verder kijken. Het is
nu even afwachten!”
De gemeente staat open voor het idee. Er zijn
gezamelijk drie potentiële locaties uitgezocht.
Daarvan moet eerst bekeken worden of ze niet in
strijd zijn met diverse bestemmingen en beperkingen, zoals het Natura 2000 plan.
~ Tekst: Sonja Waschkowitz ~

lokalen bevinden zich zowel op het terrein van
Heliomare als in basisschool De Vrijheit aan de
Dorpsduinen in Wijk aan Zee.
De leerling wordt alleen geholpen als zij het
zelfstandig niet kunnen. Werktijden: maandag
tot en met vrijdag 8.30 ur tot 12.15 uur. In de
schoolvakanties is het leerlingenvervoer niet van
toepassing. Lijkt u het leuk kinderen te begeleiden naar hun therapieën en naar de klas, meld
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u dan aan. Uiteraard behoort een oriënterend
gesprek ook tot de mogelijkheden. Aanmelden of
info: Judith Knollenburg, vrijwilligerscoördinator: j.knollenburg@heliomare.nl
Graag aanmelden voor 15 oktober. In de week
van 20 oktober nemen wij contact met u op.

Van de redactie

Zeehond voor de kust
Dat de kwaliteit van het zeewater beter wordt, is te zien aan de zeehonden. Al tien jaar worden ze
regelmatig bij ons gezien. In september was er eentje die wel heel dichtbij was. Uren lag de zeehond
te dobberen en had veel bekijks. George de Graaf, uit het Brabantse Bruchem die met zijn vrouw hier
op vakantie was, stond te fotograferen en wilde wel wat foto’s naar de Jutter sturen.

Onlangs stond een van onze redactieleden in
een lokale afhaal-eetgelegenheden op een bestelling te wachten en ving een gesprek op over
de Jutter. Volgens de sprekers schrijft de Jutter
alleen over SaWaZ en muzikanten en nooit
iets over oude Wijk aan Zeeërs of de voetbalvereniging. Het gaat niet meer over Wijk aan
Zee, volgens hen. Desgevraagd konden ze geen
concreet antwoord geven waar de Jutter dan
wél over zou moeten gaan. Daarom bij deze
aan u de vraag: wat mist er volgens u in de
Jutter? Heeft u een idee, een mening, kritiek,

laat het ons horen. Want we staan niet altijd op
een bestelling te wachten, we vangen niet alle
gesprekken op die over de Jutter gaan.
Overigens willen we binnenkort een reeks
interviews starten met oudere Wijk aan Zeeërs.
Tja, en SaWaZ, muzikanten, kunstenaars maar
ook de sportverenigingen, het hoort toch echt
allemaal bij Wijk aan Zee! Gelukkig kregen we
ook nog een erg leuk complimentje (zie p. 7).
			
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Wandeling Rondje Wijk aan Zee

Jasmijn Verhorst

Rondje Wijk aan Zee presenteert op zondag 5
oktober ter afsluiting van het seizoen de muziekgroep de Trawanten van Banjaert in de Dorpskerk van Wijk aan Zee aan het Julianaplein.

Ik weet het, Jasmijn is nog geen muzikant, zij is pas acht jaar, maar wat ik wel weet, is dat
Jasmijn een zangeres, actrice of danseres gaat worden. Ik waande mij gedurende het hele
interview in een theater. Zingend, dansend en acterend vertelde zij mij haar verhaal. Nu
zit zij nog op de Vrijheit. De vader van Jasmijn vertelt dat zij op haar derde jaar al voorstellingen gaf met een onzichtbaar vriendje.
Jasmijn zit op het ‘Nationaal Jeugd Musical Theater’, waar zij elke woensdagmiddag van drie tot
zes uur les krijgt van meester Menno. De directeur en artistiek leider is de bekende choreografe
Joanna Woud, die vele successen op haar naam
heeft staan met grote musicals, zoals ‘Sjakie en de
Chocoladefabriek’, ‘Honderd’ en een ‘Dalmatiërs’,
‘De Tovenaar van OZ’ en ‘Assepoester’. Het heeft
twee vestigingen, in Amsterdam en Zaandam.
“Ik zit nu in het tweede jaar, toen ik er vorig jaar
begon was ik bijna de jongste leerling. Het is echt
een school, want wij krijgen een rapport. Wij
krijgen les in dansen, zingen en acteren. Acteren
vind ik het leukst, omdat ik mij daarbij zo lekker
kan bewegen. Improvisatie is ook leuk, dan zegt
meester Menno bijvoorbeeld Sneeuwwitje en dan
moeten wij allemaal Sneeuwwitje uitbeelden.”
Jasmijn gaat op de grond liggen, ogen dicht en
handen langs haar zij. “Of hij roept Pinokkio, dan
zie je ieder het op zijn of haar manier doen.”
“Wij hebben al een keer in een theater opgetreden, dat was in de Stadsschouwburg van
Amstelveen. Toen mocht ik solo zingen, het was

‘Ik voel mij zo verdomd alleen’ uit Ciske de Rat
en ‘Hou eens op met dat gepest’. Wij hebben daar
ook ‘Walk like an Egyptian’ en ‘Tafels vol taart’
gedaan en een indianendans en ‘Supercalifragilisticexpialidasties’.” En zonder moeite zingt zij het
hele liedje voor.
“Moeite met teksten uit mijn hoofd leren heb
ik niet. Wij hebben daar ook een menselijke
piramide gebouwd van drie verdiepingen, ik
mocht boven op staan. Tijdens de les hebben wij
allemaal dezelfde zwarte kleren aan. Maar bij een
optreden krijgen wij de mooiste en meest kleurrijke kleding. Joanna Woud is ook onze kleermaakster en dan zijn wij prachtig uitgedost”.
“Ik houd ook erg veel van zwemmen. Als het
mij niet lukt om actrice, zangeres of danseres te
worden dan wil ik het liefst trainer van dolfijnen
worden.” En de actrice Jasmijn laat mij dansend
en acterend zien hoe zij dat gaat doen. Echt
Jasmijn, jij wordt geen dolfijnentrainer. Jij wordt
danseres, zangeres of actrice, of alle drie.
~Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

Wild en noten

Iedere vrijdagavond vanaf 19 uur kunt u in
Duinpark Paasdal genieten van een wildbuffet
met muziek. De avonden worden opgeluisterd
door befaamde muzikanten. Tijdens het diner
zullen ze voor u spelen, rondlopend en aan
tafel. Op 3 oktober spelen Bas Kisjes en Daniel
Folmann voor u. Zij serveren u een lied aan tafel
en brengen hun interpretatie van verschillende
jazz standards op trombone en contrabas. Op 10
oktober treedt Jan van Til op met zang & gitaar
dat het een lieve lust is! Wild met chansons, ballads, popliedjes, luisterliedjes en eigen nummers.
Een ongehoorde smaaksensatie. 17 oktober is
de levende muziek van David van Aalderen te
beluisteren, een veelzijdig muzikant die als solo
artiest zeer veel verschillende kanten op kan met
accordeon, gitaar en viool. Op 24 oktober de
allround muzikant Rob van der Klooster, met de
accordeon speelt hij swingende, hitgevoelige dans
- en luistermuziek. Als klap op de vuurpijl zingen
de heren van WaZmank het seizoen uit, tijdens
deze avond kunt u genieten van het a la carte
menu. Er is beperkt plaats, dus graag reserveren
onder nummer 06 14378873.

laat al uw plannen varen

Foto-expositie ‘Eye Sea’ in New York
hotel-sonnevanck.nl

volg ons op facebook

Vormgever Peter Neijenhoff uit Wijk aan Zee opent op 16 oktober de tentoonstelling ‘Eye Sea’ in New
York. Daar exposeert hij 24 foto’s die hij op het strand heeft genomen, altijd vanaf dezelfde plek, ter
hoogte van het scheepswrak van De Vrijheit. Ook dichterbij huis is werk van Peter te zien, vanaf 5
oktober in de Grote Kerk in Beverwijk.
“De tentoonstelling in New York is toevallig tot
stand gekomen”, vertelt Peter. “Ik loop regelmatig
over het strand en maak dan steeds met mijn
iphone een foto, ter hoogte van het wrak van
De Vrijheit. Ik ben op het idee gekomen door
de film ‘Smoke’. Daarin speelt Harvey Keitel de
eigenaar van een tabakswinkel in New York. Hij
neemt al 14 jaar elke dag voor zijn winkel op
hetzelfde uur een foto. Dat vond ik zo’n mooi
gegeven. Toen ben ik dat ook gaan doen, op het
strand. Voor deze foto’s is een reguliere stranddag
eigenlijk niet zo interessant: een blauwe lucht,
een kalme zee. Maar de dagen dat het stormt of
er een zware bui aankomt, die zijn mooi. En dan
ziet zo’n plek er steeds helemaal anders uit. Ik
begon de foto’s waar ik tevreden over was te delen
op Facebook. Een vriend van mij woont in New
York en reageert vaak. Hij schreef bij één van de
foto’s dat het tijd werd voor een expositie. Ja, in

New York, schreef ik er als grapje bij. Maar een
andere vriendin zag dat en kwam met een idee.
Ze stelde mij voor aan de eigenaars van een hippe
fietswinkel in Brooklyn die regelmatig exposities
organiseren. Daar komen de foto’s te hangen. Het
mooiste vind ik nog wel dat het vlakbij de winkel
is, die gebruikt is voor de opnames van de film
‘Smoke’.”
Wie de foto’s van Peter Neijenhoff wil zien hoeft
niet helemaal naar New York. Vanaf 5 oktober is
de serie ook te zien in de Grote kerk in Beverwijk. In het kader van Working Apart Together
(WAT) is Peter gekoppeld aan de schilder Piet de
Ridder. Open van 5 t/m 26 oktober, woensdag
t/m maandag van 16.00 tot 22.00 uur. Ook komt
er een boekje uit, gedrukt door drukkerij Pantheon. De titel is ‘Eye Sea’, en er zijn 24 zeezichten
in te zien. Binnenkort te koop in Wijk aan Zee,
bij de KOP van WaZ.

De Trawanten trekken langs kastelen, ruïnes en
oude kerkjes. Met muziek van doedelzak, schalmei, trom en trekzak waant u zich voor even in
vroeger tijden.
Heeft u altijd al een keer op de foto gewild in
historische kleding zoals op een schilderij van Jan
Steen, of Hendrik de Achtste? Grijp dan deze dag
uw kans in de Dorpskerk. De Trawanten stellen
hun kleding uit vervlogen tijden voor een foto
ter beschikking. De voorstelling begint om 12.30
uur. De toegang is gratis, maar er wordt met de
pet rondgegaan, zodat het publiek zelf de waardering kan bepalen.
Aansluitend is de rondwandeling met gids naar
o.a. de Radarbunker. Deze zal voor de laatste keer
dit seizoen opengesteld worden.
Wilt u een keer met een groep buiten de openingstijden (een gedeelte van) het Rondje Wijk
aan Zee wandelen en/of de Radarbunker bezoeken, meldt u zich dan aan via info@rondjewijkaanzee.nl. De wandeling kan ook
met behulp van de app gemaakt worden:
app.rondjewijkaanzee.nl. Folders zijn te verkrijgen bij de TiP, Primera of de Spar ter plaatse.
Voor meer informatie: www.rondjewijkaanzee.nl/
en Facebook.

Nieuwe beelden Zee van Staal

Door een schenking heeft Beeldenpark Een Zee
van Staal er twee nieuwe beelden bij gekregen.
Het betreft werk van de in 2003 overleden Wijk
aan Zeese kunstenaar Nico Betjes. Het park heeft
al een beeld van Betjes en daar komen er nu dus
twee bij. De beelden worden bij wijze van onthulling op de avond van de Nacht van de Nacht op
25 oktober spectaculair uitgelicht. Te vinden aan
de Reyndersweg net buiten Wijk aan Zee.

Hemelsbreed dansen

Dansen is Energie,
Energie is Stralen,
Stralen is Geluk,
Geluk geeft Energie,
Energie is Dansen!
Blote voeten, dansschoenen, sandalen, laarzen,
alle voeten die willen swingen zijn welkom bij
‘Hemelsbreed dansen’ in de Zwaanstraat 18.
De eerste dansavond is op vrijdag 10 oktober
aanvang 21 uur. We gaan los op een mix van alle
soorten muziek met dj Gigi en gasten.
Een initiatief van een paar mensen die van muziek, dansen en muziek draaien houden!
Elke tweede vrijdagavond in de maand!

Schilder aan zee

Op het eerste gezicht lijkt het alsof iemand niet in de gaten heeft dat Ezels en Kwasten allang afgelopen is.
Al geruime tijd staat een dame met haar ezel en bolderkar aan de vloedlijn en schildert het ene zeegezicht
na het andere. Haar handen vol met kwasten, die inmiddels alle kleuren van de zee gekregen hebben. Ze
staat zo dicht mogelijk bij haar onderwerp, aan de vloedlijn of in de golven. Geconcentreerd tuurt ze naar
het water. In korte tijd heeft ze een prachtige serie tevoorschijn getoverd. Het blijkt Jopie Mellema te zijn,
die sinds mei in ons dorp woont. Ze verruilde haar huis en atelierruimte in Monnickendam voor de Burgemeester Rothestraat. Na wat onderhoudswerkzaamheden aan haar huis heeft ze nu weer alle tijd voor
het schilderen van de zee. Wie weet zien we de ‘pareltjes’ uit deze serie ooit in de KOP van WaZ hangen?
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Een nieuw bedrijf in Wijk aan Zee: ‘Ala Ella’
Bewezen dat zij het kan heeft zij al lang: organiseren. Het maakt niet uit wat er in het dorp te
organiseren is, de kans is groot dat Ella de Jong
erbij is betrokken. Nu is zij haar eigen bedrijf
gestart, waarin zij op professionele basis evenementen organiseert.

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

Anderhalf jaar nadat zij in het dorp kwam wonen
opende Ella de KOP van WaZ. Toen de VVV het
bijltje erbij neer gooide, nam de Kop van WaZ
die taak over met de Tip. Haar laatste prestatie
was de Smaakmarkt en alles wat er tussen ligt
was een succes, de Kunst- en Boekenmarkt, zij

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur
Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

~Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

Doordat de sinds drie jaar in Wijk aan Zee wonende Hans Singerling in een Texels café een afspraak
had met een Texelaar die niet kwam opdagen, ging hij maar even bij de galerie ernaast binnen en
ontmoette hij Heleen Vink die daar werkte. In september zijn zij op Texel getrouwd en in Wijk aan
Zee gaan wonen.
“Ik kom oorspronkelijk uit het Zuid-Hollandse
Oudewater, maar woonde 33 jaar op Texel toen
deze ontmoeting plaatsvond. Na talrijke creatieve
werkzaamheden ben ik in 2003 begonnen met
mijn eigen bedrijf ‘Heleen Vink’. Na mijn opleiding bij de Modeacademie Charles Montaigne
in Amsterdam, ben ik bij de Leidse Wolfabriek
breimodellenontwerper geweest. Ook heb ik
voor de bladen Libelle, Margriet en het niet meer
bestaande blad de Breishow ontwerpen gemaakt.
Voor een modeproductie van Viva heb ik gehaakte bikini’s en gebreide poncho’s ontworpen.
Na mijn textiele periode ben ik meer de kant van
fotografie, grafische ontwerpen en webdesign
gegaan, waarbij mijn hart vooral ligt bij fotografie. Ik fotografeer met veel plezier journalistieke
reportages, trouwreportages, familieportretten
en foto’s voor reclamedoeleinden. Voor de editie
‘Helderse Courant’ van het Noord-Hollands
Dagblad ben ik fotograaf. Ik blijf dat doen want

INGEBORG HOFSTÉ

Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

bedrijf gehad met mijn moeder en broertjes:
Queens Gallery, het ontwerpen en maken van
lampen. Nu doen wij dat nog op een zeer kleine
schaal. Mijn moeder en broertje hebben een winkel in Amsterdam, Born Identity en in de KOP
van WaZ hangen ook nog verscheidene lampen
die ik zelf heb gemaakt. Bij Felix Meritis heb ik
ervaring opgedaan met het organiseren van huwelijksfeesten, symposia, boekbesprekingen, de
nacht van de rechtstaat, lezingen en veel meer. Ik
merkte dat ik veel meer bezig was met netwerken
en gesprekken met verschillende mensen te voeren over allerlei projecten. Daar gaat mijn hart

Van Texel naar hier: Heleen Vink

SPAR Poliste

verlengde voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
t: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?

zit in de Dorpsraad. Voor de Moriaan had Ella
het beheer over het Raadhuis, waar mensen raad
konden krijgen over onder andere de Wmo en
andere vormen van hulp. En natuurlijk Ezels en
Kwasten, het jaarlijks terugkerend evenement dat
elke keer ongeveer honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland naar Wijk aan Zee doet trekken. En ten slotte, de rondleidingen die Ella geeft
op ‘een Zee van Staal’. Door het faillissement van
haar laatste werkgever, Felix Meritis, kwam zij
zonder werk te zitten en wilde niet voor de rest
van haar leven in de WW wil zitten.
“In het verleden heb ik jarenlang een familie-

naar uit en dus was het een logische stap om voor
mezelf te beginnen”.
“Mijn bedrijf heet: ‘Ala Ella’ en heeft drie pijlers,
om te beginnen; feesten en partijen, om een
voorbeeld te geven, de hele maand oktober zijn er
in Duinpark Paasdal vijf vrijdagen met ‘Wild en
Noten’. Dat zijn muzikale diners en dan niet met
een rock-’n-rollband, maar een troubadour, die
zonder geluidsversterkers zingt en bijvoorbeeld
gitaar speelt. Wat is er mooier als een zanger een
lied voor je zingt en je recht in de ogen kijkt.
Pijler twee is dingen die ik zelf organiseer, zo heb
ik het idee om volgend jaar een Europese markt
te organiseren. Dat is een reizende markt met
deelnemers uit verschillende landen, die door
Europa trekt, met regionale producten.
Wat minder feestelijk is ‘Uitvaart anders’, voor
mensen die een niet- traditionele uitvaart willen.
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, die
een afwijkende uitvaart willen, je kan het zo gek
niet bedenken, maar dan kan ik behalve meedenken ook zorgen dat het gebeurt zoals men het
wil. Als je een traditionele uitvaart wilt, heb je
mij niet nodig. Maar bijvoorbeeld voor een preuitvaart, dat is voor mensen die weten dat zij niet
lang meer hebben te leven en zelf willen bepalen
hoe de uitvaart gaat. Maar ook zorgen dat familie
en vrienden voor het sterven elkaar ontmoeten
en met elkaar kunnen praten, hoe weinig weten
zij van elkaar, wat is jouw lievelingsgerecht. Je
kunt zelfs met zijn allen een kist in elkaar zetten.
Alles met een lach en een traan.”
Als u meer wilt weten kunt u ‘Ala Ella’ bereiken
op: 06 41504586 of: info@alaella.eu”.

PEDICURE & VOETMASSAGE
Certiﬁcaat diabetische/reumatische voet

IN DE MORIAAN

dinsdag en woensdag
10 tot 17 uur
andere dagen bespreekbaar

Ook mogelijkheden
voor manicure!
Info of afspraak
06-40990449
www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis

ik kom nog wekelijks op Texel omdat ik daar nog
klanten heb. Voor ‘airbnb.com’, de wereldwijde
organisatie voor Bed & Breakfast fotografeer
ik locaties. Voor de Amsterdamse stichting
‘Cordaan’ ga ik af en toe op pad. Het Texelmagazine heeft een ‘special’ uitgegeven met mijn foto’s.
Ook voor het Straatjournaal fotografeer ik. Eerder voor een vaste rubriek, waarin een Texelaar
in het zonnetje werd gezet, dat deed ik samen
met Nico Volkerts, een journalist van het NoordHollands Dagblad. Momenteel leg ik maandelijks
een etappe van het Noord-Hollandpad vast in
beeld en tekst.”
“Een mooi project was: ‘Dichter bij Zee’, bedacht
door de Texelse kunstenares Paulien Valk. Samen
met haar en kunstenaar Peter Holman dreven wij
gedrieën een galerie. De Strandpaviljoenhouder
van Paal 9 sponsorde tien strandhuisjes. Die
huisjes stonden achterelkaar bij een strandopgang. In elk van die huisjes was een combinatie

van twee kunstenaars, de één beeldend en de
ander schrijvend. Ik deelde het project met de
dichter Bas ten Have.”
“Sinds 2003 heb ik mijn eigen bedrijf: ‘Heleen
Vink’, simpel, omdat ik het in mijn eentje doe.
Omdat Hans jobcoach is bij het Loopbaancentrum van ‘de Hartenkampgroep’, waar ‘Juttersoord’ ook onderdeel van is en daardoor moeilijk
kan verhuizen hebben wij besloten dat ik bij hem

~Tekst: Georges van Luijk, foto: Remco van der Kruis ~

duinpark

PAASDAL
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WILD & NOTEN IN OKTOBER

We zijn
verhuisd
Pantheon Drukkers
Kuiperij 13
1185 XS Amstelveen
telefoon 020 - 545 69 73
info@pantheondrukkers.nl
www.pantheondrukkers.nl

in Wijk aan Zee intrek. Mijn bedrijf kan ik vanuit
elke plaats uitvoeren. Half september zijn wij
getrouwd op Texel en sindsdien woon ik op de
Burgemeester Rothestraat”.
“De cabaretière en schrijfster Mylou Frencken
heeft het laatste interview met Jan Wolkers gehad
voor het blad ‘Esta’ en daarvoor heb ik de foto’s
gemaakt, een mooie herinnering.”

ELKE VRIJDAG WILDBUFFET (V.A.19.00 U) € 2750 PP

3 OKT BAS KISJES
& DANIEL FOLMANN
SWINGENDE JAZZ

10 OKT JAN VAN TIL
CHANSONNIER

17 OKT DAVID VAN AALDEREN
LEVENDE MUZIEK

24 OKT ROB VAN DER KLOOSTER
TROUBADOUR

31 OKT WAZMANK

MANNENKOOR & A LA CARTE DINER
RESERVEREN VIA MIRANDA@DUINPARKPAASDAL.NL OF 06 14 37 88 73
DUINPARK PAASDAL, HOGEWEG 14, 1949 AW WIJK AAN ZEE

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
Adv. Pantheon De Jutter.indd 1
met advertentie.indd 1

25-06-13 11:32
28-10-13 12:12
25-06-13 12:43
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Trudi Duin, Stephanie Dumoulin, Georges van Luijk,
Sonja Waschkowitz, Ginny Bartholomée
Administratie: Peter Duin
Advertenties: Marian van den Hul 0251-375171
jutter@live.nl
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
1949 BS Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.
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: Rick Spijker Peter 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.

Zeezeilers: Rieneke en Toon Ploegmakers
Het zijn uitzonderingen als beide leden van een echtpaar dezelfde liefhebberij hebben, en dat geldt
zeker voor zeilen. Ga maar eens een uurtje kijken bij een sluis, waar man en vrouw regelmatig
onaardige woorden tegen elkaar zeggen, als de een iets verkeerd doet. Dat gaat niet op voor Rieneke
en Toon Ploegmakers, zij geboren in Beverwijk en hij in Pannerden. Zij varen al zolang zij elkaar
kennen samen en met veel plezier. Toen een keer bij het aanleggen één van de twee een behoorlijke
fout maakte, zeiden omstanders: “Goh, er werd niet eens bij gevloekt.”
“Ik heb als jongen van vijftien met mijn broer van
ons spaargeld onze eerste zeilboot gekocht”, zegt
Toon. “Wij woonden toen in Duiven, een dorpje
tussen Arnhem en Zevenaar, dichtbij de Rijn. Wij
waren van plan een kano te kopen om daarmee
de Rijn op te gaan. In de jachthaven in Arnhem,
op zoek naar een kano, zagen wij een kleine BM,
die te koop stond voor 250 gulden. Wij aarzelden
niet en hebben dat scheepje gekocht. Van een
buurvrouw konden wij het boek de ‘Zeilsport’
lenen en daarin stond beschreven hoe je moest
zeilen. Dat leek ons allemaal goed te doen en
wij zijn het gaan proberen, eerst in de haven van

Arnhem en later op de rivier.”
“In 1962 ben ik in Nijmegen rechten gaan studeren en daar heb ik Rieneke leren kennen, die
daar psychologie studeerde. Die had al eerder,
met vrienden en vriendinnen op het Uitgeester
meer gezeild. Vanuit Nijmegen gingen wij in de
zomer wel eens voor een week naar Friesland om
een BM te huren. Toen wij getrouwd waren hebben wij regelmatig een boot gehuurd of geleend
en daarmee op het IJsselmeer en in Friesland
gevaren. Rond 1980, toen wij onze drie kinderen
hadden, hebben wij een Waarschip kwarttonner
gekocht, een scheepje van 7.25 meter en hebben

Sinterklaas- en Kerstcomité

- Cadeaus
- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872
- Meubels op maat
- Onderhoud voor uw huis

Hulde!

TASTOE
Openingstijden in oktober
eerste week 1, 2, 3 en 4 oktober
woe, do, vr

13 u - 16.30 uur

za

11 u - 15.00 uur

- ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
voorstraat 56
1949 bj
Wijk aan Zee

Tastoe verlegt grenzen…

Na 5 oktober open voor de liefhebber op afspraak
bel Carmen 06-30491683

Het Sinterklaas- en Kerstcomité

Ik was vanmorgen in het dorp en heb koffie gedronken bij de pier. Ik voelde me als een koning
zo rijk. Op het Julianaplein haalde ik een ‘Jutter’!
Thuisgekomen uitgebreid gelezen, ik voelde me
nog rijker! Ergens tussen 1960 en 1970 begon
ik een reclameblaadje, waaraan al snel andere
middenstanders uit het dorp deelnamen. Inmiddels, in het 50 jaar oude krantje, lees ik met grote
belangstelling allerlei nieuws over Wijk aan Zee.
Geweldig ook, hoe verzorgd de lay-out eruit ziet
en hoe adequaat het nieuws over het dorp wordt
gebracht. Dit mag nooit verloren gaan. Wijk aan
Zee moet trots zijn, dat er nog steeds mensen
zijn, die zich de moeite getroosten om dit blad levendig te houden. Wijk aan Zee is een ‘rijk’ dorp.
Adriaan Bakker

~ Tekst: Georges van Luijk ~

Praktisch mediteren

www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Op zaterdag 22 november is de intocht van
Sinterklaas in Wijk aan Zee. Het Sinterklaas en
kerstcomité is alweer bezig om de intocht van de
Goedheiligman mogelijk te maken en een tweetal
leuke voorstellingen voor de kinderen. Ook
verzorgen we de fruitmanden voor de bejaarden,
alleenstaanden, langdurig zieken en mensen die
in dit jaar een bijzondere tegenslag hadden te
verwerken. Dit kunnen wij niet alleen realiseren
en dus zullen er binnenkort (tussen 1okt en 15
nov) leden van het comité bij u langskomen en u
vragen om een bijdrage. Er is ook weer een kleurplaat voor de kinderen, die uiterlijk 21 november
kan worden ingeleverd bij Ed van de Watering,
de Primerawinkel in ons dorp. Sinterklaas en
zijn Pietermannen zoeken de mooiste uit en die
kunnen een prijs verdienen. Vragen over het
Sinterklaasfeest, donaties of de kaartverstrekking,
tel 374518, tot uiterlijk 19 november.

wij ons daarmee voor het eerst op de Waddenzee gewaagd. Dat was voor de eerste keer best
spannend. Later zijn wij ermee de Noordzee
opgegaan. Wij zijn met dat schip naar Engeland,
Normandië en ook nog eens naar Denemarken
gegaan. De eerste oversteek naar Engeland ging
goed, maar op de terugweg hebben wij wel een
heel klein navigatiefoutje gemaakt. De bedoeling
was om van Lowestoft naar IJmuiden te varen.
Dat is eigenlijk pal oost vanuit Engeland, maar
door de eb- en vloedstroom die om de zes uur
de andere kant opgaat wordt je enkele mijlen van
koers gezet. Het was nacht en bij nacht is IJmuiden van mijlen afstand te zien door de geweldige
lichtzee die Hoogovens uitstraalt. Wij naderden
de kust en zagen al een hele tijd veel licht, maar
toen wij zo dicht bij waren dat wij gebouwen
konden herkennen zagen wij het Kurhaus, wij lagen voor Scheveningen. Daar is gelukkig ook een
haven. Daar hebben wij de nacht doorgebracht en
zijn de volgende dag verder gegaan.”
“Nu varen wij een Trintella III van 10.75 meter.
Daarmee hebben wij eens een foutje gemaakt op
het Wad en kwamen droog te liggen en wij lagen
plat, want een kielschip kan niet droogvallen
zoals een platbodem”. “Ik ging lekker schilderen,
heb nog wat leuke aquarellen gemaakt van het
wad en Toon had de pest in dat hij die fout had
gemaakt”, zegt Rieneke.
“In 2003 zijn we van IJmuiden vertrokken naar
Normandië en Bretagne, het volgende jaar langs
Portugal en Spanje. Daar lag een schip in een
haven met als thuishaven IJmuiden. Wij spraken die mensen en vroegen waar zij woonden.
‘Oh, een klein dorpje in de buurt van IJmuiden’.
Toen bleken het Wijk aan Zeeërs te zijn. Het jaar
daarop voeren wij naar Griekenland en Turkije
en sindsdien varen wij enkele maanden per jaar
alleen maar in die wateren rond.”

Op de foto met Andre Kuijpers

Groep 8 van De Vrijheit beleefde 18 september wel een heel bijzonder avontuur. Op de fiets gingen
zij met de hele klas naar het Telstar stadion in Velsen om daar mee te doen aan techniekevenement
PET IJmond. Naast 1.400 kinderen van scholen uit de hele IJmond was ook astronaut Andre Kuipers
aanwezig. Hij vertelde over zijn ruimtereis, beantwoorde vragen van kinderen én was getuige van
een reeks raketlanceringen. Alle deelnemende schoolklassen hadden namelijk een waterraket gebouwd die onder het toeziend oog van Andre werd gelanceerd. ‘Lanceerders’ van de Wijk aan Zeese
raket waren Tobin Wiedeman en Mike Spanjaard. Zij wisten de raket ruim 27 meter weg te schieten
en sleepten daarmee de hoofdprijs in de wacht: met de hele klas op de foto met Andre Kuijpers!

Bedankt Wijk aan Zee

Bijna tien jaar geleden (Februari 2005) verhuisde
ik van Wijk aan Zee naar Nieuw Zeeland. Bij
vertrek beloofde ik mijn familie en vrienden dat
ik regelmatig terug zou komen en dat is tot nog
toe goed gelukt. Afgelopen juli en augustus ben
ik weer in Wijk aan Zee geweest en het was weer
geweldig. Dankzij jullie gastvrije en enthousiaste
ontvangst heb ik weer een hele leuke tijd gehad.
Het is hartverwarmend te zien hoe iedereen, zelfs
na 10 jaar, nog steeds heel nieuwschierig is hoe
het met me gaat. Velen hebben mijn uitgenodigd
voor een bakkie koffie, een borrel of etentje bij
jullie thuis of op het strand. Op de vrijdagavondsmaakmarkt heb ik weer veel bekenden gezien en
gesproken. Wat een geweldig feest. Elke week een

gezellige dorps-reunie, waar ik oude vrienden tegenkwam en nieuwe vrienden heb gemaakt. Dat
heeft mij heel goed gedaan. In Nieuw Zeeland is
een gezegde ‘You don’t know how lucky you are’.
Wel, ik weet best hoe ‘Lucky’ ik ben, dat ik in
Wijk aan Zee heb mogen opgroeien. En dat ik nu
in een van de mooiste gebieden, van een van de
mooiste landen ter wereld mag wonen. (Google
‘Anakiwa, New Zealand’ of zoek op YouTube naar
‘Dolphins Tirimoana’ of ‘Paraglide Tirimoana’)
Ik kom graag nog vaak bij jullie langs. En als jullie ooit de kans hebben om naar Nieuw Zeeland
te komen, moeten jullie ook zeker bij mij een
bakkie of borreltje komen halen. Mijn deur staat
altijd open. Hartelijke groeten, Marcel.
Marcel.bakker3@gmail.com

Meditatie brengt ontspanning en rust in je hoofd
en in je lijf. Het maakt je helderder, verbetert
je concentratievermogen, helpt je om te gaan
met spanning en stress, geeft je meer energie en
brengt balans en harmonie in je leven.
In zes wekelijkse - op Haptonomie en Mindfulness gebaseerde - lessen van 1½ uur leer je
stapsgewijs hoe je meditatie op je eigen wijze
praktisch kunt integreren in je dagelijks leven.
De nieuwe cursussen starten na de herfstvakantie op meerdere locaties. In Wijk aan Zee zal dat
zijn op woensdagavond van 19:30 tot 21:00 uur.
23 oktober t/m 28 november. Kosten: €85,De eerste avond is tevens (gratis) kennismakingsles, waarop je kunt besluiten of je mee wilt
doen. Meer informatie en/of aanmelden bij:
Paulien Pinksterboer 06-53 675 676 of
info@haptonomie-time-out.nl

StratenVolleybalToernooi

Vrijdag 31 oktober organiseert de volleybalvereniging van Wijk aan Zee, WVV’72 het tweede
StratenVolleybalToernooi. Vorig jaar is de
Relweg eeuwige roem ten deel gevallen na een
spannende finale tegen het Neeltje Snijdershof.
Wie wordt de winnaar van 2014? Er waren na het
toernooi van vorig jaar veel positieve reacties.
Ook van mensen die de volgende keer graag met
hún straat wilden meedoen. Nu is er die kans!
Iedere straat in Wijk aan Zee kan zich met een
team inschrijven. Een team bestaat uit tenminste
6 spelers waarvan er minimaal twee dames tijdens de wedstrijd in het veld moeten staan. Om
de wedstrijden gelijkwaardig te laten verlopen
mogen er maximaal twee ervaren volleyballers
in het veld staan. Het StratenVolleybalToernooi
is in het leven geroepen om de Wijk aan Zeeërs
kennis te laten maken met de dorpsvereniging,
waar het elke woensdagavond gezellig volleyballen is. Het toernooi is op vrijdagavond 31
oktober, vanaf 19.30 in de Moriaan.
Voor informatie en/of inschrijvingen:
beidehandjes@outlook.com
Of kijk op facebook.com/volleybal.wijkaanzee.1
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 3 oktober:
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Bas Kisjes en Daniel Folmann; 19.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Olieplatform; gipsy
jazz; 21.00 uur.
Zaterdag 4 oktober:
Sonnevanck: Live Muziek: Uncle Sam; Haarlemse
Soul & Funk; 21.00 uur.
Timboektoe: Eindfeest 2014; 22.00 uur.
Zondag 5 oktober:
Sporthal Heliomare: Wijckloop; 10.00 uur.
Dorpskerk: Optreden van De Trawanten van
Banjaert; 12.30 uur. aansluitend wandeling met
gids. Rondje Wijk aan Zee;
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 8 oktober:
Dorpshuis De Moriaan: Vergadering Dorpsraad;
aanvang 20.00 uur.

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 5 oktober
mevr. Ds. M. Myburgh te Amsterdam
Zondag 19 oktober
Dr. K. Blei te Haarlem
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 oktober
19.00 uur Themaviering		
voorganger p. R. Putman Themakoor
Zondag 12 oktober
9.30 uur woord/communieviering
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Zaterdag 18 oktober
19.00 uur familieviering		
voorganger p. N. Smit
jeugdkoor
Zondag 25 oktober
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor

Oecumenische bijbelkring

Maandag 6 oktober oecumenische bijbelkring.
Thema het boek Openbaring. 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.

Hulpactie Kerbert Dierentehuis
Vrijdag 10 oktober:
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Jan van Til; 19.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Chaos; folk, blues en
pop; 21.00 uur.
Zaterdag 11 oktober:
Sonnevanck: Live Muziek: Bluestreet; 21.00 uur.
Zondag 12 oktober:
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 -16.00 uur.
Bokkentocht van Wijk aan Zee: De Kust, Het
Wapen van Wijk aan Zee, Gewoon in Wijk aan
Zee, Sonnevanck, Het Strandhuis, Sunseabar, De
Zon, Klein Zwitserland, Lupo, Het Zomerhuis,
Sout, Sonnevanck Hemelsbreed, De Moriaan en
De Liefhebbers.
Dinsdag 14 oktober:
De Moriaan: Senioren Maaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 15 oktober:
Sonnevanck: Sonnevanck Pop Quiz; 20.30 uur.

Vrijdag 17 oktober:
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van David van Aalderen; aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Trio Raak; 21.00 uur.
Zaterdag 18 oktober:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion
gebruikte kleding en schoenen.
Sonnevanck: Live Muziek: ZANPH; te gekke
havenliederen; 21.00 uur.
Vrijdag 24 oktober:
Duinpark Paasdal: Wild en Noten met muziek
van Rob van der Klooster en een optreden van
het koor Wazmank; 19.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Peu de Feu, Nederlandse “Hot club de France”; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 25 oktober:
Sonnevanck: Live Muziek: Band Tardis Funk, pop
& rock; 21.00 uur.
Dinsdag 28 oktober:
Sonnevanck: Sonnevanck Backgammon Toernooi; 19.00 uur.
Vrijdag 31 oktober:
Sonnevanck: Live Muziek: Cripple Creek Ferry;
heerlijke relaxte gitaar; 21.00 uur.

Wij zijn vier studenten van het Nova College en
zijn met een schoolproject bezig voor het Kerbert
Dierentehuis in IJmuiden. In het tehuis is een
overstroming geweest. Hierdoor zijn veel spullen
kwijtgeraakt. Daarom houden wij een inzamelingsactie. Heeft u nog krabpalen, dierenspeeltjes,
voer, snoepjes, handdoeken, dekens of andere
attributen over? Dan zijn deze van harte welkom.
Als u een bijdrage wilt leveren aan het Kerbert
Dierentehuis, dan kunt u dagelijks bellen na
18:00 uur. Het telefoonnummer is 0251-374895.
Alvast hartelijk bedankt.
Sabrina, Shanna, Maria en Sylvana

Bericht van de huisarts

De R is weer in de maand en dat betekent dat
de griepvaccinaties er weer aan komen. U krijgt,
als het goed is, een persoonlijke uitnodiging.
Echter er gaat soms wel eens wat mis, vandaar
dit berichtje. Op vrijdagmiddag 31 oktober, van
14.00 tot 18.00, worden de griepvaccinaties gegeven. Wilt u aub uw uitnodiging meenemen, en
rekening houden met uw kleding. De vaccinatie
wordt aan de achterzijde van een van de bovenarmen gegeven. Heeft u geen uitnodiging gehad
maar kreeg u wel altijd een vaccinatie, meld dit
dan even. In aanmerking komen alle mensen van
60 jaar en ouder, iedereen die een hart- en of long
aandoening heeft. Mensen met suikerziekte (diabetes) en mensen met een ziekte die de weerstand
ernstig nadelig beïnvloed. Al deze aandoeningen
maken hen kwetsbaar voor de complicaties van
de griep (influenza). op deze middag is er geen
tijd voor andere zaken.
A.B. van Oudvorst, S.Willemse, huisartsen

Wandeling Nacht van de Nacht

Op zaterdagavond 25 oktober wordt in het
duingebied van Wijk aan Zee een avondwandeling georganiseerd in het kader van de Nacht van
de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks
evenement dat aandacht vraagt voor de gevolgen van lichtvervuiling. Tijdens de mysterieuze
wandeling van ongeveer 2,5 kilometer, kom je
langs verschillende lichtfiguren. De wandeling
start vanaf de Julianaweg, ingang Badgastenkerk.
Starten kan tussen 19.00 en 20.00 uur. Je mag je
zaklamp meenemen en deelname is gratis. De
avondwandeling is geschikt voor zowel kinderen
als volwassenen, maar niet geschikt voor buggy’s
en mensen die slecht ter been zijn in verband met
oneffen terrein.
Info: Ilse Dekker, Milieudienst IJmond, 0251263841, idekker@milieudienst-ijmond.nl.

Juttertje

Gezocht - Wie wil onze enthousiaste middel
grote hond van 2 jaar donderdag tussen de middag uitlaten? Hij kan goed met andere honden
overweg. Vergoeding en eventueel meer dagen
uitlaten tussen de middag in overleg. Voor meer
informatie bel Marjolijn 374123.

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 700206
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbergip: 292470
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

