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“Ik begon mijn loopbaan als beroepsmilitair bij 
de Luchtmacht, waar ik luchtverkeersleider was. 
In 1987 waren er redenen om naar iets anders 
te kijken. Ik ging weer studeren en heb tal van 
brevetten gehaald en kon daarmee instructeur 
vliegsimulator worden. Dat ben ik blijven doen 
tot in 1996. Toen brak een tijd aan waar veel stu-
denten, die een heel dure opleiding tot verkeers-
vlieger hadden gedaan, geen werk meer konden 
vinden. Zo dreigde ik werkloos te worden. Voor 
mij tijd om weer iets anders te doen en besloot 
mij na tien jaar afwezigheid weer aan te melden 
als beroepsmilitair en mijn oude beroep te doen.”

Verhuisd naar Engeland
“Toen ik in Lissabon was voor een conferentie 
over Team Resource Management, was daar 
een Engelse spreekster, die in Brussel woonde 
en werkte, waarmee ik aan de praat raakte. Wij 
bleven contact houden en zijn getrouwd en 
woonde ik in Brussel. Toen zij werd overgeplaatst 
naar Engeland zijn wij daarheen verhuisd. Ik 
heb daar dertien jaar gewoond. Ik werkte daar 
als instructeur en manager van het programma 
Critical Incident Stress Management. Toen mijn 

op de klippen liep besloot ik naar Nederland 
terug te gaan.”

Wereldwijd cursussen geven
“In 2012 kwam ik in contact met een grote orga-
nisatie die wereldwijd cursussen geeft in Critical 
Incident Stress Management. Dat is voor mana-
gers in de luchtvaart en heeft te maken met als 
mensen iets overkomt waarvan ze geen afstand 
kunnen nemen. Bijvoorbeeld een ongeluk, waar 
zij psychische gevolgen aan overhouden. Eigen-
lijk is het een soort psychologische eerste hulp. 
Momenteel geef ik cursussen over de hele wereld, 
regelmatig ben ik in Iran, Saudi Arabiё, Jordanië, 
Oman, Malta, Turkije, Kazachstan en Ierland. 
Waarschijnlijk ga ik deze maand naar Gabon in 
Centraal Afrika. 
Het valt mij op dat er in wezen geen verschil is 
of ik nou in Ierland of in Saudi-Arabiё sta, het 
zijn allen mensen uit het zelfde vak, spreken 
allen Engels, nou ja, in Kazachstan wat minder. 
Een keer heb ik een tolk nodig gehad, dat was in 
België met een Franstalige die geen Engels sprak 
en mijn Frans niet was berekend op alle verschil-
lende vaktermen.” 

Dorpsgenoten

Rien Doorn
Rien Doorn is geboren in het Zuid-Hollandse Melissant op Goeree-Overflakkee. Toen hij voor de 
23ste keer verhuisde is hij in Wijk aan Zee beland. Maar voor hij de beslissing nam er te gaan wo-
nen, is hij eerst op zoek gegaan naar een zangkoor, want zingen heeft hij ook gedaan in Engeland 
waar hij dertien jaar daarvoor woonde. Hij vond Vrijuit Zingen en is gaan kijken en luisteren en 
vond dat dat koor hem aanstond. 

Binnenkort start in hartje Wijk aan Zee een 
nieuw initiatief: iets anders dan alleen een res-
taurant: een eetlokaal waar alles wat met eten 
en drinken te maken heeft, langskomt. Het heet: 
Be My Guest!

Een eetlokaal, laagdrempelig en met betaalbare 
prijzen, elke dag van de week een andere kok, 
met elk een eigen, uniek menu. Met verkoop van 
uitstekende producten van lokale producenten, 
zoals azijn, jam en honing. Maar ook te koop zijn 
je bord en bestek, de stoel waar je op zit en de ta-
fel waar je van eet. Je kunt bij Be My Guest eten, 
afhalen of laten bezorgen. Kom je alleen of met 

meerderen, het kan. Het eten blijft verrassend, 
met andere eetstijlen, gewoontes en producten. 
In het weekend is er biologisch brood en op de 
zondagen kun je terecht voor een ontbijt. In Be 
My Guest staat ontmoeten centraal, je ontmoet 
de kok van de avond en je ontmoet elkaar. Ook 
wordt de samenwerking gezocht met de omlig-
gende bedrijven: wat kan Be My Guest betekenen 
en ‘wij voor hun’? Want door samen te werken, 
kun je gebruik maken van elkaars ideeën en 
elkaar aanvullen, je kunt kosten delen en door 
samenwerking ontstaat goede energie.
Be My Guest is een nieuw initiatief van Ella de 
Jong, die al eerdere initiatieven succesvol in gang 

heeft gezet, zoals de Smaakmarkt en de KOP van 
WaZ. De locatie is gevonden: Be My Guest komt 
op de plek van de Whiskyclub: mooi centraal ge-
legen in een prachtig pand.  Maar om te starten, 
is nog een deel van de investering van € 40.000 
nodig. Middelen voor het maken van de keuken, 
de inventaris, de communicatiemiddelen, ope-
ning en vergunningen. 

Er is  bewust gekozen voor crowdfunding, want 
deze vorm van financieren is even dynamisch 
als het initiatief Be My Guest. Er kan op ver-
schillende manieren worden geïnvesteerd, het 
verstrekken van een lening of het geven van een 
donatie. Op 16 oktober stond de teller al op ruim 
€ 28.000. Ieder bedrag is welkom, van € 20 tot 

€ 1500 en hoger. De lening kent een looptijd van 
5 jaar en er is geen rente verschuldigd. Bij een 
donatie kan een vergoeding worden overeen-
gekomen in de vorm van een dienst, denk aan 
een kookworkshop of een knipkaart voor Be 
My Guest. De investering wordt vastgelegd door 
middel van een overeenkomst.

U kunt meehelpen om dit nieuwe concept te 
realiseren! Het plan is om in december 2016 de 
deuren te openen. Heeft u interesse, dan kunt 
u contact opnemen met Ella de Jong, partella@
gmail.com of 06 – 41 50 45 86. Investeren op: 
IBAN NL 04 INGB 0006712930

Tekst: Sonja Waschkowitz

Crowdfunding voor eetlokaal Be My Guest

Hoelang de Jutter nu echt bestaat?
De Jutter is jarig, officieel beleeft de Jutter dit 
jaar de 35e jaargang. Dat zou betekenen dat de 
Jutter nu 35 jaar bestaat, maar zo is het dus niet. 
Hiernaast ziet u de oudste Jutter die wij in ons 
bezit hebben, uit 1976. Maar als u goed kijkt ziet 
u daar al staan dat het de derde jaargang is. Dat 
zou betekenen dat de Jutter in 1973 gestart is, en 
eigenlijk 43 jaar oud is. Maar ook dat klopt niet.

Krantje van de slager 
De jutter is ooit begonnen als een nieuws- en 
reclamekrantje van Adriaan Bakker, de slager 
van het dorp. Zijn aanbiedingen stonden op de 
voorkant, die van Bakker Dobber op de achter-
kant. Al snel deden meer winkeliers mee, volgde 
de boswachter met de laatste nieuwtjes en ook 
verenigingen plaatsten hun nieuwsberichtjes in 
de Jutter. Daarmee was een echte dorpskrant 
ontstaan. Belangrijke medewerkers waren in 
die tijd meester Fluitman, de jachtopzienerVan 
Amersfoort,  de heer Lauret en de toenmalige 
kunststudent Nico Schelvis, die naast zijn studie 
iedere zaterdagmorgen heel vroeg bij de bakker 
de krenten in de bolletjes stopte en daarnaast nog 
voor de Jutter hand- en spandiensten verrichtte.  
De Jutter werd bezorgd door de mensen van 
Juttersoord. Zelf dacht Adriaan Bakker dat hij 
met de Jutter begonnen is in 1967, zo meldt hij in 

2006, ter gelegenheid van de 25e jaargang. 
Als we daar van uitgaan zou de Jutter volgend 
jaar 50 jaar oud zijn. Maar de Jutter verscheen 
onregelmatig en in 1979 viel het doek, toen Adri-
aan Bakker zijn slagerij verkocht.  
 
Een nieuwe start 
Enkele jaren later werd een stichting opgericht 
om de dorpskrant nieuw leven in te blazen. In 
september 1982 vroegen Paul Blitz, Jan Budding 
en Raymond van Haaften aan Adriaan Bakker 
toestemming om de naam de Jutter te gebruiken 
voor een nieuwe dorpskrant. Toen startte de 
Jutter in de huidige vorm en toen begon ook de 
huidige jaargangtelling. Het is dus moeilijk te 
zeggen hoe oud de Jutter nu precies is. Maar toch 
is het wel een feestje waard, dat de dorpskrant al 
zo lang elke maand weer is verschenen. Zeker als 
je in aanmerking neemt dat de Jutter al die jaren 
belangeloos door vrijwilligers - in wisselende sa-
menstelling - gemaakt is. En daarom vindt u deze 
keer een overzicht van de Jutter, vanaf 1985. Ver-
der terug gaat het archief niet. Met uitzondering 
van de oude Jutter hiernaast dan.  Het geeft een 
mooi beeld van de geschiedenis van de  dorps-
krant, maar ook van Wijk aan Zee. We hadden er 
graag nog veel meer laten zien, maar hebben van 
elk jaar één voorbeeld uitgekozen. 

Zingen in Wijk aan Zee
“Na Engeland woonde ik drie maanden in 
Hoofddorp en zocht naar een huurwoning, 
tot iemand mij wees op Wijk aan Zee, waarvan 
ik nog nooit gehoord had. Eerst ging ik op zoek 
of er wel een zangkoor was. In Engeland heb ik 
jaren gezongen in een koor van bijna honderd 
leden. Ik vond ‘Vrijuit Zingen’ en dat beviel mij. 
Zingen geeft mij energie, is therapeutisch en je 
leert op een andere wijze mensen kennen. 
Het dorp bevalt mij ook, maar of ik hier voor al-
tijd blijf weet ik niet. Ik ben zoveel keer verhuisd 
dat ik mij nergens bind.”

“Mijn hobby’s zijn lezen en tekenen. Op de lagere 
school won ik een tekenwedstrijd. Er was een ex-
positie van de deelnemende tekeningen. Ik stond 
voor mijn tekening en een man naast mij hoorde 
ik zeggen, dat hij het niet snapte dat die tekening 
had gewonnen. ‘Hij tekent dingen die niet klop-
pen’, zei de man, nou dat klopt en zo teken ik nog 
steeds. Ik maak tekeningen die niet kloppen. Ik 
ben er eigenlijk toegekomen om zo te tekenen 
door een neef van mij, die tien jaar ouder was en 
ongeveer zo tekende. Ik werd erdoor geïnspireerd 
en heb het een beetje afgekeken.”

Tekst: Georges van Luijk. foto: Heleen Vink
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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  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk, 
Angela van den Bos, Heleen Vink
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: 
Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, 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’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno 
Hamers                      
Opmaak: Angela van van den Bos       
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 20 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.

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Martine gaat sporten: 

Volleybal

Voetbal

Tijdens de Nacht van de Nacht wordt er in het 
hele land aandacht gevraagd voor het belang van 
een donkere nacht en de gevolgen van lichtver-
vuiling. Onnodige verlichting zorgt voor verspil-
ling van energie en verstoring van het milieu. 
Ervaar het donker tijdens de Nacht van de Nacht 
in Heemskerk en Wijk aan Zee met bijzondere 
avondwandelingen door het duingebied!

Sprookjesnacht
De Nacht van de Nacht in Wijk aan Zee staat dit 
jaar in het teken van 1001 nacht. Neem je sprook-
jeslantaarn mee en laat je verassen tijdens deze 
mysterieuze avondwandeling! De wandeling van 
ongeveer 2,5 km start tussen 19.00 en 20.00 uur 

vanaf de Banjaert, gelegen aan de Burgemeester 
Rothestraat 53a in Wijk aan Zee. Om overlast in 
de buurt te voorkomen verzoeken wij u om te 
parkeren langs de Dorpsweide (Verlengde Voor-
straat) in Wijk aan Zee. Deelname aan de Nacht 
van de Nacht in Wijk aan Zee is gratis, maar een 
duinkaart is verplicht. De route is niet geschikt 
voor buggy’s en mensen die slecht ter been zijn 
in verband met oneffen terrein. Honden zijn niet 
toegestaan. Laat het donker donker en ontdek 
hoe mooi de nacht is, doet u ook mee? 

Voor meer informatie neemt u contact op met 
Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863 of 
nme@odijmond.nl. 

Wij, Ron & Hans organiseren dit jaar voor het 
eerst op zondag 13 november de RoHaGita-
renbeurs in het Dorpshuis De Moriaan. Wij 
organiseren dit evenement zonder winstbejag 
en proberen het zo laagdrempelig mogelijk te 
houden. Mede daarom is voor bezoekers van de 
beurs de toegang gratis en is er voor de mensen 
die met de auto komen een ruime gratis parkeer-
plaats naast De Moriaan, of op twee minuten 
loopafstand gratis parkeergelegenheid rondom 
de Dorpsweide. Met deze formule hopen wij een 
groot publiek, zowel  jong  als oud, arm of rijk, 
muzikaal of niet, te bereiken.

Er komen stands met elektrische- & akoesti-
sche, nieuwe- & tweedehands-, kinder-, vreemd 
model- & miniatuurgitaren, snaren, pedaaleffec-
ten, straps  etc., eigenlijk alles wat met gitaren te 
maken heeft.

De zaal en het restaurant gaan om 10.30uur open 
en vanaf 11.00 tot 17.00uur is er een muzikaal 
programma in het restaurant  met allerlei demo’s 
en een optreden van een band, ‘The Midnight 
Maniacs’. Er  komt  een docent (Nicolay Totev) 
van onder andere de muziekschool Beverwijk 
met leerlingen om een demo akoestische- gitaar 
te geven. Met dit optreden hopen wij mensen 
(jong en oud) enthousiast te maken voor de 

gitaar. Ook is er rond vier uur een verloting van 
diverse gitaaraccessoires, die ter beschikking 
worden gesteld door diverse standhouders.

Wij hopen in onze opzet te slagen, om zoveel 
mogelijk mensen met dezelfde interesse  bij 
elkaar te brengen  en er samen (want dat moeten 
vooral de mensen zelf doen) een onvergetelijke 
gezellige/leerzame dag van te maken.

Momenteel hebben wij voor ruim 160 m2 toezeg-
gingen van retailers/particulieren (er is nog wat 
ruimte over) en hopen dit in een paar jaar tijd uit 
te bouwen tot een ‘bomvolle’ Moriaan.

Voor informatie: rohagitarenbeurs@gmail.com

Website: www.rohagitarenbeurs.nl      
Facebook: RoHagitarenbeurs

Doe mee met de nieuwe Roetz
Schrijf je korte verhalen, gedichten of maak je 
andere mooie dingen? Publiceer het in Roetz 
Magazine, het tijdschrift voor de IJmond. In 
december verschijnt de wintereditie van 2016.
Roetz Magazine verschijnt driemaal per jaar en 
is een open podium voor schrijvers, dichters, 
fotografen, journalisten en kunstenaars. Roetz is 
er voor iedereen en je hoeft geen professional te 
zijn om te publiceren. Kopij voor het winternum-
mer kan ingestuurd worden tot 3 november via 
kopij@roetz.nl
De nieuwe Roetz zal verschijnen tijdens het 
Roetz Festival dat op 9 december voor de tweede 
keer gehouden gaat worden in De Grote Kerk in 
Beverwijk. Roetz Magazine is een uitgave van het 
lokale platform De Vrijstaat Roetz.

Nacht van de Nacht in Wijk aan Zee 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht op 
zaterdag 29 oktober 2016. Deze nacht heeft een sprookjesachtig thema.

RoHaGitarenbeurs in De Moriaan
Wedstrijdschema  Voetbal Heren 1 

Beker Wedstrijd omgezet naar thuiswed-
strijd 
Dinsdag 25 oktober 
 20.00 uur op Doolhof tegen Dynamo ! 
Competitie 
Zondag 30 oktober 
 Wijk aan Zee 1 -Beemster 1   
14.00 uur 
Doolhof Duinrand 1 Wijk aan Zee
Zondag  6 november
Meervogels 1 -Wijk aan Zee 1   
14.00  uur 
Sportpark Cloppenburg Boschweg 17 
Akersloot 
Zondag 13 oktober
OSV1-Wijk aan Zee 1 
14.00 uur   
Sportpark Oostzanerwerf 2 Amsterdam  
Zondag 27 november 
Wijk aan Zee 1 -Limmen 1    
14.00 uur  
Doolhof  Duinrand 1 Wijk aan Zee 

18 november organiseert sv Wijk aan Zee de 
eerste dartavond van dit jaar  aanvang 20.00 
uur. Gezellige avond voor elk lid,donateur 
en supporter van sv Wijk aan Zee. 

De kunst ontmoetings plek van Wijk aan Zee 
sluit het jaar af met een bijzondere expositie. 
“Allerzielen” met werk van overleden kunstenaars 
vertegenwoordigd door de levenden.

Frans Duin (1950-2016) studeerde van 1973-
1975 aan de Vrije Academie in Den Haag. Hij 
begeleidde daar, na zijn studie, kunstenaars bij 
het drukken van litho’s en leerde hen de kneepjes 
van het vak. Zijn litho’s kenmerken zich door de 
gedetailleerdheid en het gebruik van veel kleuren, 
wat het drukproces uiterst precies maakt. 
Ab Jongmans (1934-2011) studeerde in 1955 af 
aan de Gerrit Rietveld Academie afdeling Oplei-
ding tot tekenleraar. Hij woonde en werkte o.m. 
in Amsterdam, Olst en Paramaribo (Suriname). 
Zijn allereerste tentoonstelling als kunstschilder 
was bij de hoogovens te IJmuiden samen met 
Wijnand Wansink in 1960.
Jan van der Schoor (1941-2008) was één van de 
bekendste Beverwijkse tekenaars/schilders. Hij 
geeft in zijn werk de hartenklop van de tijd en 
van het leven in de regio weer. Bij tal van gele-
genheden tekende en schilderde hij. Jan was ook 
bekend van de honderden cartoons, die hij onder 
andere, voor Dagblad Kennemerland maakte.
Saskia Keyer-Kuijpers (1965) vertelt: “Zielen zo 
verschillend, maar o zo herkenbaar. Het is zo fas-
cinerend om een ziel te herkennen, te zien wat hij 
of zij heeft meegemaakt of wat de ziel raakt. Dat 
stukje ‘be’zieling vind ik fascinerend en wil dat 
graag tot uiting brengen” Er is bezielde keramiek 
te zien in de KOP van WaZ. De opening is op 
vrijdag 4 november vanaf 17 uur.
Om 18 uur worden de heren Frans Duin, Jan 
van der Schoor en Ab Jongmans nader bekeken 
door kunstkenner en ras verteller Piet Vos. De 
expositie loopt van 2 november tot en met 1 
januari 2017.

KOP van WaZ, Voorstraat 12, 
www.kopvanwaz.org. Altijd open op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Expositie Allerzielen in KOP van WaZ

“Het is altijd een risico om een hoofdsponsor in 
huis te halen, voor je het weet zeggen zij dat zij 
bijvoorbeeld de brug er niet in willen of dat het 
parcours anders moet. Maar wij hebben goede 
afspraken, wij blijven de dienst uitmaken, wij 
bepalen de wedstrijd en blijven baas in eigen 
organisatie. Wij doen de organisatie met negen 
mensen en iedereen is vrijwilliger. Het unieke 
van de Subaru Beach Battle is dat het publiek de 
renners een paar keer langs ziet komen. Er zijn 
in de winter elke weekeinde wel ergens wieler-
wedstrijden op het strand, maar bij al die races 
ziet het publiek de renners maar een keer langs 
komen. Wij hebben een parcours dat loopt van 
de Sun Sea Bar naar de strandopgang Schoos, 
via het Zeepad naar opgang Relweg, vandaar 
terug naar de Sun Sea Bar. Daar gaan ze over een 
brug verder naar de pier. Rijden de eerste ronde 
een stuk over de pier en weer terug. Vervolgens 
rijden ze voor de Sun Sea Bar onder de brug door 
en het parcours nogmaals, het rondje van onge-
veer acht kilometer rijden de recreanten drie en 
een halve keer en de licentiehouders vier en een 
halve keer. De finish is bij de Sun Sea Bar."

"Als het weer het toelaat hebben we voor de 
kinderen een springkussen en een pumptrack 
parcours. Dat is een hobbelige baan met speci-
ale fietsjes, die wij beschikbaar hebben voor de 
jeugd. Om 10.00 starten de recreanten en om 
13.00 de wedstrijdrenners. Voor het eerst hebben 
wij een aparte start van recreanten en wedstrijd-
rijders. Niet alleen voor het publiek is dat interes-
santer, maar ook voor de rijders zelf. Iedereen 
mag meedoen, ook rijders zonder licentie. Er 
is in Zeeland een soortgelijke strandrace, dat is 
de Strandrace Brouwersdam, daar hebben wij 
gekeken en de organisatie uit Zeeland heeft bij 

ons gekeken. Wij hebben besloten om samen te 
werken in een kleine competitie. Wie weet zijn er 
mogelijkheden om daar in de toekomst een paar 
races aan toe te voegen.”

“Inschrijven kan via de site mtbbeachbattle.nl of 
ter plaatse. De renners moeten zich aanmelden 
in de Moriaan en dat kan vanaf 07.00 uur tot 
9.30 uur. Rijders die zich niet via internet hebben 
aangemeld, kunnen dat dan alsnog doen. Voor-
aanmelding kost € 22,50 en bij inschrijving in de 
Moriaan € 25,00. Jeroen: "Ik heb net als Jeroen 
het CIOS gedaan en heb over de hele wereld in 
de sport gewerkt. Onder andere was ik tijdens de 
Olpympische Spelen van 1996 in Atlanta de team 
manager en mechanicien van Bart Brentjes. Bart 
won goud in de mountainbike en was de meest 
succesvolle mountainbiker aller tijden van ons 
land. Bij ons heeft elke medewerker zijn eigen 
specialiteit, zo doen wij twee het operationele 
deel.”

“Er deden vorig jaar ongeveer 600 mensen 
mee, waarvan dertig vrouwen. Omdat wij de 
recreanten eerder laten starten, kunnen wij hun 
eventueel een ronde minder laten rijden. Dat is 
veiliger, recreanten hebben ruimte om het harde 
zand op te zoeken. Wij kunnen rustig stellen dat 
de wereldtop hier rijdt, zowel bij de mannen als 
de vrouwen.  Wie hier wint, kan overal op de 
wereld winnen, want de wereldtop zit in Neder-
land. Steven de Jong uit Grootschermer rijdt ook 
mee, hij is Nederlands kampioen geweest, heeft 
meerdere voorjaarsklassiekers en de ronde Dwars 
door Belgiё  gewonnen. Hij is ploegleider geweest 
bij grote ploegen zoals Saxo, Sky en Track.

Georges van Luijk

Voor de derde keer wordt de Beach Battle Wijk aan Zee gereden. Dit jaar op zondag 27 novem-
ber. Na de succesvolle vorige twee edities heeft Subaru aangeboden de wielerrace te sponsoren. De 
nieuwe naam is dan ook Subaru Beach Battle. Aan het woord zijn twee leden van de organisatie, 
Jeroen Scheffer en Ronald Hecke. Zowel Jeroen als Ronald hebben een opleiding gedaan aan het 
CIOS, Jeroen is daar docent en geeft op het strand voor de Sun Sea Bar mountainbike-clinics. 

Subaru Beach Battle 2016

Van 5 tot en met 13 november vindt in heel 
Nederland de Nationale Kunstweek plaats. 
Een groot aantal kunstinstellingen, galerieën, 
kunstuitlenen, kunstenaars en gemeenten bieden 
tijdens de Kunstweek extra activiteiten, work-
shops, aanbiedingen, exposities en meer, zo ook 
de KOP van WaZ. De kunst ontmoetings plek 
van Wijk aan zee geeft kunstliefhebbers o.a. een 
tweetal workshops om extra van beeldende kunst 
te genieten. De kunstweek start met de opening 
van de Expositie Allerzielen op 4 november vanaf 
17 uur.

Zondag 6 november 14 tot 16 uur tekenworkshop 
Kunst beleven met Rien Door. Een tekenwork-
shop waarbij de relatie tussen kunst en leven 
onder de loep wordt genomen. Rien Doorn is een 

surrealistisch tekenaar. Hij neemt je mee in zijn 
denkwereld en inspireert.
Zondag 13 november 14 tot 16 uur workshop 
persoonlijk altaar maken met Saskia Keyer-Kuij-
pers. Een persoonlijk altaar maken. 
Neem bijvoorbeeld een persoonlijk voorwerp 
mee dat in de klei gedrukt kan worden. Het 
voorwerp ben je niet kwijt, je gebruikt het alleen 
of bevestig je later in het persoonlijke altaar.

Meer info en opgeven bij:
Stichting KOP van WaZ
Voorstraat 12
06 81468816
www.kopvanwaz.org info@kopvanwaz.nl
altijd open op: vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00-17.00 uur

Nationale Kunstweek in de KOP van WaZ

Bij ‘volleybal’ dacht ik aan de vreselijke gymles-
sen op de middelbare school, waar ik bij volleybal 
steevast als een van de laatsten werd gekozen. 
Niet omdat ik geen vrienden had, of omdat ik 
niet sportief was. Nee, puur om het feit dat ik als 
handbalster elke bal wilde vangen. En dat mag nu 
net niet bij volleybal.
Nu ik al een aantal jaar niet meer handbal durf 
ik de volleybaltraining wel aan. Nadat ik bij mijn 
volleyballende vriendinnen had gecheckt of ze 
die bewuste woensdagavond ook aanwezig zou-
den zijn. Ze verzekerden me dat ze zouden gaan 
trainen en lieten me (gelukkig!) niet in de steek.
Tijdens de warming-up kreeg ik van Fons een 
spoedcursus Volleybaltechniek voor Dummies; 
als je de bal bovenhands speelt maak je een ruitje 
van je duimen en wijsvingers en bij het onder-
hands spelen moet je vooral je armen goed strek-
ken, anders krijg je rode vlekken. En: hoe je de 
bal ook speelt, alles gebeurt vanuit je knieën. 
Daarna besloten we dat het het beste was om 
gewoon in het diepe te springen en mee te doen. 
Zo nu en dan bleek de handbalreflex toch nog 
sterk aanwezig, maar over het algemeen lukte het 
aardig om het balletje rond te spelen zonder te 
vangen. Volgend punt op de trainingsagenda was 
de service. Hulptroepen kwamen aangesneld en 
deden hun best mij de geheimen der service bij 
te brengen. In theorie lukte dat aardig, in praktijk 

kwamen mijn services nog niet tot halverwege 
het eigen veld. Maar hé, er moet wat te leren 
blijven en ik was allang blij dat ik met mijn 
afzwaaiers geen gewonden veroorzaakte. Uiter-
aard volgden na het opwarmen ook een aantal 
wedstrijdjes. Mijn teamgenoten waren zo lief om 
me, elke keer als we moesten doordraaien, letter-
lijk een duwtje in de goede richting te geven. Al 
mijn dappere pogingen werden bejubeld en van 
de tegenstander mocht ik iets dichter bij het net 
serveren zodat het me soms zelfs lukte om de bal 
over het net te krijgen!
Mijn techniek bleek (letterlijk) niet vlekkeloos, 
het bewijs daarvan tekende zich in de loop van 
de avond op mijn onderarmen af in de vorm van 
mooie vuurrode vlekken. Dat kon echter de pret 
en mijn trots niet drukken. Voor het eerst in mijn 
leven werd ik niet als laatste gekozen bij volley-
bal en heb ik zelfs de bal een aantal keer mooi 
gespeeld. De derde helft aan de bar kon ik ook 
goed meekomen, daar had ik geen extra uitleg 
nodig. Proost, leuke mensen van de volleybal. 
Bedankt voor jullie geduld en enthousiasme, tot 
een volgende keer!

Martine Bleiji
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Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE 

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor een afspraak bij 
inki’s pedicure

Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl

www.inkispedicure.nl

Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
Van diverse verse producten tot PostNL 
en stomerij.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
Verlengde Voorstraat 56

E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

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

Donderdag 3 november
Sonnevanck
Brouwersavond: met de Naeckte Brouwers 
aanvang 19.15 uur.
Vrijdag 4 november
Kop van WaZ: Opening expositie Allerzielen 
met schilderijen van: 
Ab Jongmans - Frans Duin - Jan van der Schoor 
en keramiek van Saskia Keyer-Kuijpers 
aanvang 17.00 uur
Sonnevanck: DISCOVANCK FEEST
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 5 november 
Timboektoe 
NoordPier Sessie met: Martin Harley (UK) 
van 16:00-18:00 uur. 
Sonnevanck Swingt: Mr. BoogieWoogie
aanvang 21.00 uur.
Zondag 6 november
Moriaan
Rommelmarkt
van 12.00-15.30 
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
Kop van WaZ: Tekenworkshop Kunst beleven 
met Rien Doorn
van 14:00-16:00 uur. 
Sonnevanck Crazy Piano met: 
Annemieke de Boer; 
aanvang 14.00 uur. 
SunSeaBar:
SunSeaBorrel met: Arianne Abbestee; 
van 15:00-18:00 uur.
Woensdag 9 november:
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad 
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 10 november
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 12 november
La Baliza: Stampin’Up
leuke hippe kaarten maken
van 11:00-13:00 uur. 
Sonnevanck Swingt: Usual Dogs; 
aanvang 21.00 uur.

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

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 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

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

Dorpskerk
       
06 november    
Ds K. Bras te Haarlem                               

20 november    
Ds  J.M.F. Bellwinkel te Leiden, 
Laatste zondag van het Kerkelijk jaar.

27 november    
ds P.I.T.Terpstra, te Heemstede, 
1e Advent

Kerkdiensten Odulphusparochie
Woensdag  2 november
19.00 uur allerzielenviering  
voorganger p. M. de Haas 
Themakoor

Zaterdag  5 november
19.00 uur themaviering  
voorganger p. B. Stuifbergen 
Themakoor

Zondag  13 november
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p . R. Putman 
Odulphuskoor

Zaterdag  19 november
19.00 uur  oec. familieviering  
voorgangers  ds M. Myburgh en  p. M. de Haas
Jeugdkoor

Zondag  27 november  
9.30 uur  eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman 
Odulphuskoor

Oecumenische bijbelkring 
Maandag 7 november  is het gespreksonderwerp: 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Pastor Jan van der Linden leidt het thema  in.
Aanvang 19.30 uur, 
Plaats van samenkomst is de consistorie van de 
dorpskerk. U bent van harte welkom.

Zondag 13 november 
De Moriaan: RoHa-Gitarenbeurs
van 10:30-17:00 uur.
Kop van WaZ
Workshop persoonlijk altaar maken met Saskia 
Keyer-Kuijpers; 
van 14:00-16:00 uur. 
SunSeaBar: 
SunSeaBorrel met: Laurens Mensink; van 15:00-
18:00 uur.
Dinsdag 15 november
De Moriaan: Seniorenmaaltijd
aanvang 17.00 uur. 
La Baliza: 
Paintbar: schilderij schilderen
van 19:30-21:30 uur. 
Heliomare: Informatieavond Tata Steel
aanvang 20.00 uur.
Woensdag 16 november 
Sonnevanck: POP-Quiz; 
van 20.30–23.00 uur.
Donderdag 17 november 
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends 
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 18 november
Sonnevanck Swingt: MDY
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 19 november
Duinrand
Intocht Sinterklaas
Hij komt om 13.00!
14.30 1e voorstelling
15.45 2e voorstelling
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op. 
Sonnevanck Swingt: ElvisNight! 
aanvang 21.30 uur.
Zondag 20 november
SunSeaBar: SunSeaBorrel met: de Buskin’ Belters 
van 15:00-18:00 uur.
Donderdag 24 november
Sonnevanck: SeventSevenSessie 
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 25 november
Sonnevanck Swingt: Bunch on a Breakout 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 26 november
Sonnevanck Swingt: King Cake
aanvang 21.30 uur.
Zondag 27 november
Strand bij de SunSeaBar
Subaru Beach Battle Wijk aan Zee 
aanvang 11:00 uur.

Beste dorpsgenoten, ook deze keer willen we u 
weer hartelijk bedanken voor uw gulle gaven om 
de Sinterklaasintocht met aansluitend een tweetal 
voorstellingen in de Moriaan, het rondbrengen

ReumaverenigingIJmond geeft haar leden de ge-
legenheid om deel te nemen aan hydrotherapie in 
Heliomare. Voor enkele leden is aan-en uitkleden 
erg moeilijk en voor hen zou het jammer zijn 
als zij niet meer mee kunnen doen. Wij vragen 
mannelijke/vrouwelijke vrijwillig(st)ers om hen 
hierbij te helpen op woensdag en/of vrijdag.
De hydrotherapie vindt plaats op woensdag en 
vrijdag van 12.00 tot 12.45 uur, omkleden vanaf 
11.45 uur en 12.45 uur.

Mocht u vragen hebben en/of interesse hebben 
dan vragen wij u contact op te nemen met het 
secretariaat tel: 0251 247303, of via de e-mail: 
secretaris@rpvijmond.nl.

Intocht van Sinterklaas van fruitmanden door de Kerstman en het leggen 
van een krans tijdens de dodenherdenking op 
4 mei mogelijk te maken. Waar een klein dorp 
groot in kan zijn en waar wij allemaal best trost 
op mogen zijn.

Sinterklaas zal op zaterdag 19 november, samen 
met zijn Pieten, om 13.00 uur per koets arriveren 
aan de Duinrand in Wijk aan Zee, waar, traditie-
getrouw, de rondrit door het dorp zal starten. Wij 
hopen dat het weer ons gunstig gezind zal zijn en 
dat de route door het dorp mooi versierd zal zijn. 
Na de rondrit zullen in de Moriaan, een tweetal 

voorstellingen worden gegeven voor de kinde-
ren. Om circa 14.30 uur een voorstelling voor de 
allerkleinsten tot en met 6 / 7 jaar en om circa 
15.45 uur voor de kinderen vanaf 7 / 8 jaar tot en 
met 12 jaar. De ingekleurde kleurplaten dienen 
uiterlijk 18 november ingeleverd te worden bij 
Primera om kans te maken op een mooie prijs.

Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleurpla-
ten kunt u altijd nog even in contact treden met 
één van de leden van het comité.

Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee

Hulp gezocht
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