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Zoals ieder jaar sluit ook dit jaar weer een groep kinderen een periode in hun leven af. Onderstaand hun verslag over het laatste jaar op de basisschool van Wijk aan Zee.

Afscheid van groep 8 van de Vrijheit

We hebben een super jaar gehad samen met 
Meester Guido. We hadden veel uitjes, en we 
hebben veel scholen bezocht. 
We zijn naar Nemo geweest, omdat we hadden 
gewonnen met een maquette maken en uit onze 
klas hadden Amber, Suzannah en Britt deze prijs 
gewonnen. We hebben toen een super leuke 
dag gehad. We hebben een surfcursus gehad, 
het was echt super koud in het water, maar ook 
op het strand zelf. We hebben ook een project 
gehad over de Tweede Wereldoorlog en hebben 
toen werkstukken gemaakt. Ook hadden we een 
project over een zelfgekozen land, waarvan Tim, 

Sam en Robin Australië hebben gekozen. 
We zijn daarmee hard aan het werk geweest want 
het moest snel af zijn. 

We vinden het jammer dat dit jaar zo snel is ge-
gaan. We gaan elkaar heel erg missen, want niet 
iedereen heeft hetzelfde advies en niet iedereen 
gaat naar dezelfde school en daarom zie je elkaar 
steeds minder. De musical vonden we heel span-
nend. We zijn daar heel veel mee bezig geweest 
om onze teksten en de liedjes van de musical uit 
ons hoofd te leren. 
We hadden ook heel veel zin in kamp want daar 

gingen we 10, 11 en 12 juli naar toe. Het is wel 
3 uurtjes met de bus maar dan heb je wel drie 
hele leuke dagen en je kan zelf kiezen met wie 
je in het huisje wilt. De meeste kinderen gingen 
ponyrijden en op onze laatste dag gingen we naar 
Slagharen. We hadden  het er echt super goed. 

We vinden het ook spannend dat we volgend jaar 
naar de middelbare school gaan, want je komt 
met allemaal nieuwe kinderen in de klas. 
Maar waar we niet zoveel zin in hebben is het 
huiswerk, hier op de basisschool hadden we niet 
veel huiswerk.

We gaan naar de volgende scholen toe:
•         Vellesan College: Nica, Jerre, Cleo, Lianne,    
           Robin, Jessy, Suzannah, Amber
•         Kennemer College: Tim
•         Clusius College: Britt
•         Jac. P. Thijsse: Sam, Dora
•         Ichtus: Lars, Emma Z
•         Felisenum: Emma B, David           
•         Geert Grote Amsterdam: Mikèl
 
Namens groep 8,
Tim en Sam

De Zilveren Leeuw 
voor Wijk aan Zee
Wijk aan Zee heeft weer iets ‘eigens’, namelijk een 
eigen munt de Zilveren Leeuw. De naam Leeuw 
komt van onze oud burgemeester die toch wel 
een eigen rol heeft gespeeld in het uitlokken van 
de eigen identiteit van ons dorp. Zo heb ik de 
uitdaging voor onze vlag opgepakt na een leuke 
discussie over zijn rol als zelfbenoemde president 
van Beverwijk aan Zee.
Nu ging hij weg en dan moet je zo iemand wat 

geven en natuurlijk spreektijd zien te bemachti-
gen voor de raad, genodigde burgemeesters en de 
commissaris van de Koning. En dat lukte. 
Nu er toch geen president meer is na van Leeu-
wen, kunnen we net zo goed geheel verzelfstan-
digen en dan als 4e gemeente opgaan in de nieuw 
te vormen gemeente IJMOND. 

Maar bij een WAXIT hoort een eigen munt.
De eerste is nu sinds de Smaakmarkt van 7 juli 
2017 te koop als herdenkingsmunt voor 2,50. 
Om er ludieke luister bij te zetten hebben we 
gemeend de Zilveren Leeuw in beperkte mate 

te gaan gebruiken als ruil object (lees: geen geld 
want dat mag niet!) op de Smaakmarkt. Veel 
standhouders hebben de afgelopen vrijdagen de 
eerste bordjes met aanbiedingen opgehangen 
Gerechten met korting als je ze voor de Zilveren 
Leeuw ruilt. Uiteraard ruilen we de munten van 
de ondernemers aan het einde van de avond weer 
in voor gebruik op de volgende Smaakmarkt.

Ook denken we eraan om zo nu een dan de munt 
te gebruiken bij speciale gelegenheden. Wat dacht 
je van een speciaal bockbiertje tijdens de bokken-
tocht? Ideeën zijn welkom, maar wel graag van te 

voren bespreken met de initiatiefgroep want het 
blijft een ruilmiddel. Op de Smaakmarkt loopt de 
munt goed. Hij is te koop in de stand van Sawaz 
naast de wijnkannen en andere souvenirs.

Buiten de Smaakmarkt is hij ook aan te schaf-
fen bij de Primera en De Tip. Daar hebben ze 
hem ook in een bijzondere collectors verpakking 
(ontwerp Fons Heijne) voor 4,00 euro.
Dus als je de munt wilt hebben als eigen kleinood 
van Wijk aan Zee, moet je snel zijn de slag is 
ruim maar niet onbeperkt.

Tekst: Aart Hiemstra
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Er zijn meer mensen die je Wijk aan Zeeërs mag 
noemen, behalve de geboren en permanent wo-
nende Wijk aan Zeeërs. Dat zijn de Zomer Wijk 
aan Zeeërs. De mensen die een strand- of een 
zomerhuis hebben. In de zomermaanden krijgen 
die onze aandacht.

Zomer Dorpsgenoten Letty en Hans Strik

Deze van oorsprong dubbele villa in chaletstijl 
is een gemeentelijk monument en werd in 1885 
door de Amsterdamse commissionair 
L.C.J. van Ogtrop gebouwd en genoemd naar 
zijn 3e vrouw Julia. In die tijd was het één van 
de eerste villa’s die in badplaats Wijk aan Zee 
werd gebouwd.

Reeds voor de oorlog kreeg de villa een nieuwe 
functie als pension. Tijdens de bezetting waren 
er Duitse militairen ingekwartierd. In 1947 liet 
de toenmalige eigenaar J.B. Schoos het pension 
herstellen en vergroten, bouwde de serre aan 
de noordkant en gaf het een nieuwe naam: De 
Klughte. In oud Nederlands is dit een duinhel-
ling en ook verwijst het naar de klucht(e) als 
komisch toneelstuk met grappige voorvallen uit 

het dagelijks leven. Het hotel heeft in de loop 
van zijn bestaan aan vele belangrijke gasten een 
onderdak geboden. Prins Bernhard kwam met 
regelmaat naar Wijk aan Zee om deel te ne-
men aan jachtpartijen. Die vonden plaats in de 
duinen ten zuiden van Wijk aan Zee en op enkele 
braakliggende duinpercelen op het terrein van 
Hoogovens, thans Tata Steel. 
De toenmalige koningin Beatrix werd in De 
Klughte ontvangen toen ze tweemaal in Wijk aan 
Zee het beeldenpark “Een Zee van Staal” bezocht. 
Verder is het hotel gebruikt als decor van tv-
series en als love-hotel in het tv-programma van 
Robert ten Brink. 

Bron: Historische Dorpswandeling Wijk aan Zee
uitgave van: De TIP Wijk aan Zee

Monumenten in Wijk aan Zee
Hotel de Klughte - Villa Julia - van Ogtropweg 2

Op een feestje in de Amsterdamse Jordaan 
zag de Heemskerker Hans Strik de Am-
sterdamse Letty voor het eerst. Het liep 
al in de vroege uurtjes toen zij met elkaar 
in gesprek kwamen.  De drang naar het 
strand was er schijnbaar al, want die avond 
eindigde op het strand van Zandvoort. Al 
jaren hebben Letty en Hans een huisje op 
ons strand.

Hans: “Wijk aan Zee kende ik al goed, ik 
ben in de regio opgegroeid. En daarbij had 
mijn broer Gerard, die beeldend kunste-
naar is, een bijbaantje als ober in ‘Son-
nevanck’. Als men mij sprak was het ‘Oh, 
jij bent de broer van’ Ja dat was ik. Door 
Gerard kwamen wij veel in Sonnevanck. 
Gerard had een pipowagen op het strand 
van Wijk aan Zee, hij wilde daar een jaar 
geen gebruik van maken en vroeg of wij 
het wilden huren. Na dat eerste jaar waren 
wij zo enthousiast dat wij verder wilden. 
Intussen hebben wij een echt strandhuis. 
Het is heerlijk op het strand te wonen, de 
vreemdste dingen zie je er, iemand met een 
roze varkentje, iemand met een fretje aan 
de lijn, zeehondjes. Bij de zandsuppletie op 
het Heemskerkse strand hebben wij van 
alles gevonden, botjes, waarvan wij niet 
weten of ze dierlijk zijn of menselijk”.

Letty: “Wij wilden al wel eerder een 
strandhuisje maar wisten nog niet waar, 
wij hebben bijna de hele Noord-Hollandse 
kust afgestruind, van Heemskerk tot Ber-
gen. Maar wij waren er zeker van Wijk aan 
Zee is de beste plek. Het dorp vlakbij het 
strand, de voorzieningen, zoveel kroegjes 
dichtbij. Wijk aan Zee is wel het mooiste, 
niet zo toeristisch als Zandvoort en Bergen. 
Onze zoon Mike was anderhalf jaar toen 
wij hier kwamen. Toen hij acht was ging hij 
bij Heliomare naar school”.

“De band met Wijk aan Zee is heel groot. 
In de winter komen wij ook in Wijk aan 
Zee, dan slapen wij bij vrienden van ons 
in Wijk aan Zee. En die nodigen wij dan 
ook weer uit om naar ons in Amsterdam te 
komen. Dan doen wij daar leuke dingen en 
blijven zij bij ons slapen. Peter en Wilma 

Meester waren een weekeinde bij ons. Letty 
had via haar bank een Vip kaart voor het 
Rijksmuseum. Wij zaten in het laatste blok, 
dat betekent dat alle andere gasten na slui-
tingstijd naar huis gaan. Wij mochten met 
nog een klein groepje nog twee uur blijven. 
Wij hadden het hele museum voor ons zelf. 
Wij konden foto’s maken zonder een horde 
Japanse of Chinese toeristen voor ons neus. 
Wij hebben veel Wijk aan Zeeërs leren 
kennen, ook omdat wij veel in Sonnevanck 
komen op de Leo-avonden. De band met 
Wijk aan Zee is dus groot. Vorig jaar heb-
ben wij een diner aan zee georganiseerd, er 
kwamen vijftig mensen, wij leenden tafels 
bij de buren. Wij ervaren dat wat in Wijk 
aan Zee gebeurt op cultureel gebied heel 
interessant is”. 

Hans: “Ik had nooit gedacht dat er een 
koor zou zijn dat mij als lid zou accepte-
ren, maar van het begin ben ik een actief 
lid van WazManK. Het is geweldig, ik heb 
er in één keer veertig nieuwe vrienden 
bij. Er zijn Wijk aan Zeeërs die zeggen dat 
wij meer Wijk aan Zeeërs kennen dan zij, 
maar dat komt ook door Heliomare en het 
strand. Er zijn zoveel leuke dingen in Wijk 

aan Zee;  Ezels en Kwasten, de smaakmarkt 
en de kofferbakmarkt, de muziekavonden. 
Be my Guest is ook een verrijking voor het 
dorp, ik heb er mijn zestigste verjaardag 
gevierd”. 

Letty: “In 2001, 2004, 2007 waren er kunst-
manifestaties op het strand van Heemskerk 
bij paal 50.500. Wij vonden het leuk om 
daar als vrijwilliger aan mee te werken 
en hebben daar veel leuke dingen meege-
maakt. Wij hielpen mee met het opbou-
wen, waren suppoost, gaven informatiefol-
ders uit aan bezoekers en ’s nachts sliepen 
wij er. Er werd vis gerookt in olievaten. Ie-
der jaar kreeg een kunstenaar de opdracht 
een paviljoen te maken, dat werd gebruikt 
als informatiecentrum, ’s nacht sliepen er 
vrijwilligers. Piet Hein Eek was de kunste-
naar die in 2004 het paviljoen had ontwor-
pen. Vrijwilligers hebben in de Badgasten-
kerk het voorbereidende werk gedaan en 
het geheel op het strand in elkaar gezet. Er 
kwam geen spijker aan te pas. Het was er 
altijd een drukte van belang, we hebben 
er heel gezellige avonden meegemaakt. 
Het paviljoen heeft daar nog een paar jaar 
gestaan voor het wrak van de Vrijheijt, een 

paar jaar later heeft Robbert van der Horst 
een paviljoen gebouwd van staal en stro. 
Wij waren erbij dat dit paviljoen door de 
zee werd verzwolgen, murw gebeukt door 
een zuidwester. Op een nacht kwam een 
hond langs zonder baasje, vreemd, maar 
even later zagen wij dat er geen baasje was, 
het was een vos. Een van de kunstenares-
sen had allerlei schelpen uit Indonesië, wij 
moesten elke dag die schelpen uitstrooien. 
Iedere avond liep een vrouw schelpen te 
zoeken en nam ze mee. De laatste avond 
ontdekte zij dat die schelpen bij het project 
hoorden. Ik moest de lunch verzorgen en 
ging naar de Spar, het goot en het waaide 
hard, ik ging naar ons strandhuisje trok 
mijn surfpak aan en ging op de fiets met 
een stevig windje terug naar Heemskerk.

Wij zijn meer dan een zomerdorpsgenoot, 
eigenlijk zijn wij gewoon Wijk aan Zeeërs. 
Wij zijn het hele seizoen op het strand, de 
meeste mensen komen alleen in het week-
einde, wij gaan van het strand naar ons 
werk. Als nu mijn broer in Wijk aan Zee 
komt zegt men: ‘Oh jij bent de broer van’ 
en dan antwoordt hij: ‘Ja dat ben ik’.

Tekst: Georges van Luijk / Foto: Heleen Vink
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Colofon
Jaargang 36 • nummer 8• 2017
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk, 
Angela van den Bos, Stephanie Dumoulin, Heleen 
Vink, Jan-Paul van der Meij, Martine Bleyi.

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.

Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1450 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op 
bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

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

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: 279 100
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 Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder Beverwijk-
West: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Scheepskameel - 4 augustus
Scheepskameel mixt opzwepende Balkanmuziek 
met tranentrekkende Roma-traditionals en mod-
dervette ska-ritmes. Hun muziek is voorzien van 
oer-Hollandse teksten over onderwerpen waar 
zigeuners graag en veelvuldig over zingen: liefde 
(en de vaak schrijnende onmogelijkheid ervan), 
drank, dans en vuur. De band bestaat sinds begin 
2016. Het is een bont gezelschap afkomstig uit 
het circus, het theater en gewoon van de straat. 
Zij vinden elkaar in hun liefde voor feest en 
melancholie. Scheepskameel brengt aanstekelijke, 
dansbare muziek, met een weemoedige onder-
toon en een kleine knipoog. 

Midnight Maniacs - 11 augustus
Midnight Maniacs is een coverband bestaande 
uit vijf zeer ervaren muzikanten, die stuk voor 
stuk al jarenlang in andere bands actief geweest 
zijn. Van bluesband tot allround-coverband en 
van rockband tot regelrechte feestband! Samen 
vinden zij het leuk om een nummer op hun eigen 
manier neer te zetten, waarbij zeker het origineel 
niet uit het oog verloren wordt. Samen hebben ze 
dan ook veel plezier in het muziek maken en wat 
zo leuk is, is het feit dat het nog goed klinkt ook!

Lemon - 18 augustus
Lemon is een band waarvan de muziek beïnvloed 
is door de MADchester sound van bands als Sto-
ne Roses and Happy Mondays. De band maakte 4 
CDs, die door de Nederlandse muziekpers goed 
werden ontvangen. Lemon heeft een ijzersterke 
live-reputatie, die op de site Gigstarter alleen 
maar 4 en 5-sterren reviews van programmeurs 
opleverde. Hun groovy Britpop (met invloeden 
van o.a. The Kooks en Kasabian) zette het publiek 
op heel veel podia en festivals in beweging. De 

band was support act van de legendarische bands 
Primal Scream en The Charlatans.
In de pauzes met plaatjes van DJ Johnny 5.

JUS Live Music - 25 augustus
JUS neemt je kris-kras mee langs de 80’s tot en 
met de 10’s: pop, rock, disco, blues, you name it!

   Muziekprogramma van de Smaakmarkten in augustus

Planten-, dieren-, en beeldenwandeling
06/08/2017 en 27/08/2017 14.00 uur
Een gecombineerde natuur- en cultuurwande-
ling. Tijdens de tocht wijst Huub Huneker, bo-
menman, vogelspecialist de deelnemers op de bij-
zondere flora en fauna in dit Natura 2000-gebied. 
Misschien laat de roodborsttapuit zich zien, die 
het beeld The Messenger gebruikt als uitvalbasis. 
Welke planten gedijen juist goed onder de rook 
van de Hoogovens. Een Zee van Staal-gids geeft 
onderweg uitleg over de beelden in het park, 
zoals over de vogels van staal van José Rault.

Muzikale dromen van staal
13/08/2017 14.00 uur
Bert Kisjes uit Wijk aan Zee droomde van een 
park met gigantische stalen beelden erin. Veer-
tien kunstenaars uit heel Europa droomden over 
een beeld dat ze voor dit park gingen maken. 
Waar droomden ze van en hoe werden die 
dromen gerealiseerd?  U hoort het van de gids 
op deze rondleiding. Bij elk beeld een kort liedje/
muziekje.

Staal rijmt op taal
20/08/2017 14.00 uur
Deelnemers worden meegenomen op een wande-
ling langs de metershoge stalen kunstwerken in 
de duinen naast de staalfabriek. Bij ieder beeld 
wordt een korte toelichting op het werk gege-
ven en een verrassend, passend of niet passend 
gedicht voorgedragen.
“En als ik dan ga zwemmen, ben ik niet meer te 
stuiten. Ik zwem tegen de stroom in, met mijn 
zwembroek binnenstebuiten”

Voor de rondleidingen geldt: verzamelen bij de 
ingang van het park, aan de Reijndersweg, iets 
ten zuiden van het dorp. Toegang gratis.

Foto: Peter Neijenhof f  

 Thematische rondleidingen Beeldenpark Een Zee van Staal

De JUS bandleden hebben een verschillende 
achtergrond maar wel één passie: lekkere muziek 
maken en genieten van de individuele kwaliteiten 
van de muzikanten. Zonder een muzikale uitda-
ging uit de weg te gaan. 
Gezamenlijk bespelen ze meer dan 20 instrumen-
ten: van tamboerijn tot drumstel tot cajon, van 

banjo tot gitaar tot bluesharp, bas en contrabas, 
met meerstemmige koortjes tot rap solo’s. 
JUS Live Music speelt regelmatig op diverse Hol-
landse locaties, in de huiskamer tot grote zalen, 
waar één ding voorop staat: er voor iedereen een 
feest van maken!

Foto: Heleen Vink   
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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

Kunst Ontmoetings Plek 
& Toeristen Informatie Punt

Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee 
T 06 814 68 816

OPEN: 
vrijdag t/m dinsdag van 13 tot 17 uur
woensdag en donderdag gesloten www.tipwijkaanzee.nl

toeristen informatie punt

KOP van WaZ

www.kopvanwaz.nl

Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!
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We zijn 
verhuisd

Pantheon Drukkers 
Staalstraat 129 
1951 MA Velsen-Noord 
telefoon 0251 - 296 351 
info@pantheondrukkers.nl  
www.pantheondrukkers.nl

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd   1 25-06-13   11:32

met advertentie.indd   1 25-06-13   12:43
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Stichting Hartekind zoekt collectanten
Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen 
geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen 
er 3 kinderen een openhartoperatie om te kun-
nen overleven en helaas overlijdt er in Nederland 
nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van 
een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door 
middel van het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse 
kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbe-
teren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als 
motto: “Kind zijn, hart nodig!”
In de week van 28 augustus t/m 2 september 
gaat dorpsgenoot Linda Breusers collecteren in 

Wijk aan Zee voor Stichting Hartekind. Stichting 
Hartekind zet zich in voor kinderen met een 
aangeboren hartafwijking. Hoe belangrijk dat is 
weet Linda uit eigen ervaring met zoontje Stef (5) 
die al 4 openhartoperaties heeft gehad.
Omdat samen collecteren nog veel leuker is dan 
alleen zoekt Linda nog vrijwilligers die zin heb-
ben om met haar mee te 
lopen die week. Lijkt je dat
leuk dan kun je Linda een
berichtje sturen via 
linda@hartekind.nl

Onderzoek alle dingen en 
behoud ’t goede. 

Deze tekst, werd Lisette al op jonge leeftijd mee-
gegeven en vormt de leidraad van haar leven. 
Ik was gretig naar kennis en wilde de hele 
wereld ontdekken. In het kustdorp Wijk aan Zee 
waar ik opgroeide was de weidse ruimte van het 
Noordzee-strand mijn biotoop. 
Op heldere winteravonden droomde ik bij het 
sterrenkijken over de onpeilbare diepte van het 
heelal. Ik wilde weten wat er voorbij de grens 
van de horizon lag. Ik wilde begrijpen wat er 
voorbij het bereik van het zichtbare was.

Ik volgde een studie theologie en levensbe-
schouwing. Ik ging culturele antropologie/
ontwikkelingssociologie studeren en trok de 
wereld in als reiziger en ontwikkelingswerker. 
Ik ontdekte hoe mensen in andere landen en 
culturen dachten en leefden. De diversiteit 
en creativiteit vond ik prachtig en vaak ook 
onbegrijpelijk. Het werd me duidelijk hoezeer 
iedereen z’n leven leidt vanuit een eigen we-
reldbeeld – ook ik en wij hier in Nederland.

In de natuur, waarmee ik me van jongs af aan 
sterk verbonden voelde, trof me vaak iets van 
het mysterie wat alles doet leven en sterven. 
De dramatische aantasting van ecosystemen 
wereldwijd beleef ik als een schending van de-
len van mijn eigen ziel. Ik zie er een spiegel in 
voor hoe we als mensheid omgaan met onszelf 
en elkaar: pijn en leed veroorzakend vanuit 
angst, hebzucht en onbegrip over wie we in 
wezen zijn.
Wij mensen hebben de macht om het leven 
op aarde te bepalen en verstoren. Die macht 
maakt ons ook kwetsbaar. Zien of ten onder 

gaan – er staat dus echt wat op het spel. Zien 
we onze planeet als een gebruiksartikel of als 
een complex web van leven met haar eigen 
spelregels? Zien we onszelf als individuen die 
handelen uit eigenbelang of als mede-spelers in 
een groter geheel?

Verbonden met alles wat leeft

De oosters-orthodoxe traditie is diep door-
drongen van het besef dat de huidige kli-
maatcrisis niet primair ecologisch is, maar 
spiritueel. Het is een crisis aangaande de 
manier waarop we onszelf en de wereld zien. 
Tegenover het westerse ideaalbeeld van het 
autonome individu als kroon en heerser van 
de schepping stelt de oosterse orthodoxie de 
doorleefde ervaring dat we in onze natuurlijke 
leefomgeving iets aantreffen dat groter is dan 
onszelf. Het oosters-orthodoxe denken spoort 
aan om niet achteloos om te gaan met de na-
tuur. Liturgie wil ook een viering van gemeen-
schap zijn, van de onderlinge verbondenheid 
van alle mensen en al wat leeft.”

Lisette  die vorig jaar deelnam aan een work-
shop van de Club van Rome maakte onlangs 
een bijzondere reis naar Oostenrijk. Zij nam 
deel aan een workshop om nader kennis te 
maken met het gedachtengoed van Viktor 
Schauberger. Schauberger (1885-1958) was 
een Oostenrijkse boswachter en natuuronder-
zoeker, met een bijzonder vermogen om de 
werking van natuurlijke processen te door-
gronden. En deze inzichten vervolgens toe te 
passen in nieuwe ‘biotechnieken’, die werkten 
met minimaal energiegebruik en maximale 
afstemming met hoe de natuur zelf uitdagin-
gen oplost.

Kwaliteit van water en voedsel

Al Schaubergers vindingen (o.a.waterfilters) 
gingen uit van zijn intuïtieve inzicht dat de na-
tuur een centripetale dynamiek volgt (spiraals-
gewijs naar een centrum bewegend). Hij was 
dan ook zeer kritisch op het energieverspil-
lende karakter van gangbare machines, die uit-
gaan van centrifugaal (explosief) gebruik van 
natuurkrachten. Ook wees hij er steeds weer 
op dat de natuur een rechte beweging probeert 
te vermijden – terwijl onze techniek juist alles 
in rechte bewegingen probeert te dwingen, van 
waterleidingen tot kanalen en strak geregu-
leerde rivieren. De kortste weg tussen twee 
punten mag efficiënt lijken, zegt Schauberger, 
maar ziet iets essentieels over het hoofd. Water 
is geen levenloze materie, maar een levend 
organisme met eigen wetmatigheden, die de 
mens moet respecteren.

Als we geestelijk en lichamelijk gezond wil-
len zijn, zei Schauberger, moeten we leren 
begrijpen hoe Moeder Natuur het water (‘haar 
bloed’) toebereidt en voor ons beschikbaar 
stelt. Bronwater wat de tijd heeft gehad om 
haar ondergrondse reis te maken, bevat allerlei 
opgeloste zouten, mineralen en koolstofgas-
sen die de vitaliteit van organismen versterken 
en herstellen. Tijdens zijn leven zag hij met 
lede ogen toe hoe allerlei kostbare natuurlijke 
samenhangen vernietigd werden vanwege 
economisch gewin. Onbegrijpelijk vond hij 
het hoe men alsmaar bleef vasthouden aan 
bosbouwkundige methoden die bewezen 
contraproductief uitwerkten. En die in laatste 
instantie een bedreiging vormen voor de mens 
zelf door de dalende biologische kwaliteit van 
water en voedsel.

Bouwen aan zee

“Je moet als gemeente sterk in je schoenen 
staan om de extra inkomsten uit bouwvergun-
ningen en de lobby van projectontwikkelaars te 
weerstaan” zegt Lisette in een artikel. Het gaat 
er niet om dat er nooit ergens iets zou mogen 
veranderen. Het gaat om  oog te hebben voor 
het algemeen welzijn op langere termijn.
Veel mensen voelen aan dat er een grens en 
een keerpunt is bereikt. “We kunnen het één 
keer verpesten. Bouw je het vol, dan krijg je 
het nooit meer weg”, zo vatte een kustbeheer-
der van Natuurmonumenten het kernachtig 
samen op TV.
Het keerpunt waar we collectief voor staan is 
de transformatie van een ego-bewustzijn naar 
een eco-bewustzijn. Korte-termijn geldelijk 
gewin en plezier voor enkelen zullen in balans 
moeten komen met lange-termijn waarde voor 
het grotere geheel. Want anders zijn er uitein-
delijk alleen maar verliezers. Als je het hebt 
over leefbaarheid, kwaliteit, toekomst voor je 
kinderen, een gevoel van ruimte om even te 
ontvluchten aan de drukte van alledag, dan ga 
je naar het strand. Als je daar straks op allerlei 
luxe appartementen stuit, ben je dat stukje ook 
nog kwijt.
                          Bron: http://lisettevanderwel.nl

Bedankt gemeente Beverwijk.
Drie jaar hebben wij in de Jutter een artikel 
geschreven over de berm van de Zeestraat. 
Drie keer was er teleurstelling dat de berm was 
gemaaid voordat de zomer voorbij was. Hier-
door konden de duinplanten, welke door de 
gemeente begin jaren negentig waren gezaaid, 
geen zaad produceren voor het volgend jaar. 
Maar dit jaar is de fout niet gemaakt. Bedankt.

De vereniging Rondje Wijk aan Zee is in haar 4 
jarig bestaan explosief gegroeid. Het “bestuur” 
bestond in 2013 slechts uit twee personen. Nu 
zijn er 5 bestuursleden en meer dan 30 vrijwil-
ligers, onderverdeeld in verschillende werkgroe-
pen, zoals: concerten in de kerk, PR en com-
municatie, wandelgidsen, gidsen bunkertochten, 
gastheren, onderhoud bunkers, enz. 
Wandelen is de meest milieuvriendelijke vorm 
van recreatie en bovendien gratis! Het doel van 
de vereniging is het vergroten van het natuur- en 
cultuurhistorisch besef middels een sportieve 
wandeling in een prachtige omgeving. Het is 

tevens een manier om het toeristisch seizoen te 
verlengen. Drie bunkers maken deel uit van deze 
wandeling. Daarnaast worden er presentaties 
en bunkerrondleidingen voor volwassenen en 
schoolkinderen georganiseerd. Om de toegeno-
men administratie in goede banen te leiden, zijn 
wij op zoek naar een secretaris voor onder meer 
het beheer van de e-mailberichten, activiteiten-
kalender en verslaglegging van de vergaderingen 
1x per maand. Ben jij een beetje handig met de 
computer en heb je affiniteit met de doelstelling 
van het Rondje Wijk aan Zee? Reageer dan via 
info@rondjewijkaanzee.nl en maak een afspraak.

Rondje Wijk aan Zee zoekt secretaris

     LISETTE VAN DER WEL - Filosofe-antropologe uit Wijk aan Zee
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Donderdag 3 augustus
Sonnevanck: Muziek op Donderdag met: Freddy 
Koridon; 21.00 uur

Vrijdag 4 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
Scheepskameel; van 17.00 – 21.30 uur
Boothuis October KNRM: Open avond KNRM-
Station Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.00 uur
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 5 augustus
Sonnevanck Swingt: Jumpback; 21.30 uur 

Zondag 6 augustus
Dorpskerk: Concertenreeks in de Dorpskerk: 
Flamenco aan zee met Serge; 
van 12.30 – 13.45 uur
Vanuit de Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee; wan-
deling met gids rond het dorp; 
vertrek 14.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; Planten-, dieren-, en beel-
denwandeling; 14.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: 
Jon and Roy; van 16.00 – 18.00 uur

Donderdag 10 augustus
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers, 
2de donderdag; 21.00 uur

Vrijdag 11 augustus
Kop van WaZ: Opening Expositie: Je bent me een 
portret! met werk van Willemijn Burghgraef en 
Monique Luiken; 17.00 uur
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Mid-
night Maniacs; van 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 12 augustus
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 22.00 uur

Zondag 13 augustus
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 
van 8.00 - 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding - Muzikale dromen van staal; 14.00 uur

Donderdag 17 augustus
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; 21.00 uur

Vrijdag 18 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Le-
mon; van 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck:DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 19 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: The Very Very Nervous; 21.30 uur

Zondag 20 augustus
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding - Staal rijmt op taal; 14.00 uur

Vrijdag 25 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
JUS Live Music; van 17.00 – 21.30 uur
Boothuis KNRM: Open avond 19.00 – 21.00
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 26 augustus
Sonnevanck Swingt: Blues Broers; 22.00 uur

Zondag 27 augustus
Hoge Duin: Vertrek van de Rondleiding Atlantik-
wall; van 11.30 - 14.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding; Staal - Planten-, dieren-, en beelden-
wandeling; 14.00 uur

Dorpskerk
       
Zondag 6 augustus
Ds. A. van Nierop

Zondag 20 augustus     
ds. S. Zitman te Zwolle

Zondag 27 augustus
Zomerdienst in St. Odulphuskerk
voorgangers drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman

Kerkdiensten 
Odulphusparochie
Zaterdag 5 augustus 19.00 uur
Voorganger pastoor Roland Putman

Zondag 13 augustus 9.30 uur
Voorganger pastoor Roland Putman

Zondag 27 augustus     
Zomerdienst in St. Odulphuskerk
voorgangers drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman

Concert Flamenco aan Zee 
Het vierde concert van dit seizoen is met een 
optreden van gitaarvirtuous Serge Héman. 
Op zondag 6 augustus speelt hij klassiek en 
flamenco gitaar. 
Serge heeft zijn opleiding gehad bij conservatoria 
in Tilburg en Rotterdam. In Parijs heeft hij klas-
siek gitaar geleerd en in het Spaanse Cordoba 
flamenco gestudeerd bij Paco Peña. Ook nog 
in Tilburg lessen gevolgd bij Benitez een groot 
vertolker en vriend van Piazolla, een tango 
componist. 
In het voorprogramma een optreden van een 
flamencodanseres!

Je bent me een portret!
In de Kunst ontmoetingsplek van Wijk aan Zee 
exposeren twee kunstenaars die allebei op hun 
eigen manier werken met portret en figuur.

Willemijn Burghgraef heeft zich de laatste jaren 
vooral toegelegd op portretten en figuur. Het is 
voor haar essentieel dat ze geen afstand wil maar 
drama en nog liever passie wil uitstralen in haar 
werk. Tijdens haar verblijf in India raakte zij 
gefascineerd door de mensen en de kleurrijkheid 
van het land. Dit bracht een verdere verdieping 
van haar portretkunst teweeg. 
In de KOP van WaZ laat ze een greep zien wat 
ze de laatste twintig jaar gemaakt heeft. Kleur en 
vorm drukken de kracht en beweging uit.

Monique Luiken tekende al als kind, droomde 
van de kunstacademie en heeft, na jarenlang 
gewerkt te hebben in de grafische sector, deze 
droom op volwassen leeftijd in vervulling laten 
gaan door een studie beeldhouwen/tekenen/
schilderen aan de Wackers Academie in Amster-
dam. Monique “Ik laat mij bij veel van mijn vrije 
werk inspireren door het gezicht. Soms gebruik ik 
daarvoor een foto maar aangezien ik mijn gezicht 
altijd bij de hand heb, gebruik ik dat vaak als 
uitgangspunt. Ik fotografeer mijn gezicht, bewerk 
die foto’s, daardoor ontstaat er iets wat ik interes-
sant vind en dat gebruik ik als uitgangspunt voor 
mijn werk”.
Technieken en materialen variëren van pen en 
inkt, draad op canvas tot (foto)grafisch, digitaal, 
verf, papier en een combinatie van dit allemaal.  

De opening is vrijdag 11 augustus vanaf 17 uur. 
Deze expositie is te zien tot en met 8 oktober.

Graag willen wij iedereen bedanken 
voor de vele bloemen, kaarten, lieve 
woorden enz.,  die wij vlak voor, 
tijdens en na het overlijden van 
mijn dochter Emma hebben mogen 
ontvangen.

Het geeft ons een warm gevoel.

Groet,
Irma en Rob
Olaf, Jesse en Sarah
Roald, Nick en Suzanne
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