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Op het moment dat u dit leest zijn Eric en 
zijn vijfjarig dochtertje Ilse in het zuiden 
van Frankrijk. Op zaterdag 1 septem-
ber rijden zij de Mont Ventoux op. Dat 
doen zij om geld in te zamelen voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds, KWF, voor 
kankeronderzoek. In maart van dit jaar 
stierf de 42jarige Leontine, moeder en 
echtgenote van Ilse en Eric.

Eric Bakker en Ilse rijden de Mont Ventoux

“Twee jaar geleden reed ik met een aantal 
vrienden deze rit”, zegt Eric, “zonder te 
weten dat bij mijn vrouw een half jaar later 
kanker zou worden  geconstateerd. Vlak 
voor de start werd door alle deelnemers 
één minuut stilte gehouden, ik vond dat zo 
indrukwekkend, dat ik kippenvel op mijn 
armen had, de haren stonden rechtovereind. 
Nu rijden wij deze tocht en is die minuut 
stilte ook voor mijn Leontine, ik ben benieu-
wd hoe ik me dan zal voelen”. 
“Meer bekend dan de rit naar de Mont 
Ventoux is de Alpe d’Huzes. Beide zijn een 
stichting van het KWF en de opbrengst gaat 
daar volledig heen. De organisatie van de 
Mont Ventoux is kleiner dan Alpe d’Huzes, 
wij hebben 500 deelnemers tegen 4000 van 
de Alpe d’Huzes. Het verschil is dat de Alpe 
d’Huez 15 kilometer is, maar het doel is om 
die berg zes keer te beklimmen. De Mont 
Ventoux is 25 kilometer en wordt één keer 
gereden. Alles bergop, geen meter wordt er 
gedaald. Het stijgingspercentage is gemid-
deld 5 %, maar de laatste 5 kilometer is tus-
sen de 8 en 12 %. Er zijn drie mogelijkheden 
om de top van de Mont Ventoux te bereiken, 
vorig jaar hebben wij ze alle drie gereden”. 

Paviljoenhouders, school de Vrijheit, 
de Hemelvaartviering en alle andere 
sponsors bedankt.

“De gezamenlijke strandpaviljoenhouders 
van Wijk aan Zee hebben geld ingezameld 
en een aanhangfiets gesponsord. Nu kan 
ons dochtertje Ilse meefietsen, dat betekent 
wel dat ik 30 kilo extra heb te sjouwen. Ilse 
fietst mee, maar als zij moe wordt en die 
kans is wel erg groot, trap ik in mijn eentje. 
Op de Vrijheijt is een cupcake actie geweest, 
er zijn 200 gebakjes gemaakt en verkocht 
aan vaders, moeders, opa’s en oma’s. Na de 
viering van Hemelvaart in de tentkerk op de 
wei tijdens de kermis is er gecollecteerd. De 
helft van de opbrengst ging naar het hospice 
El Umbo in Beverwijk en de andere helft 
naar onze stichting. Alles bij elkaar hebben 
wij nu al bijna € 4.000,00 ingezameld. Er zijn 
ook veel particuliere sponsors geweest. Alle 
sponsors heel, heel erg bedankt. Ik hoop dat 
er nog meer komen”. 

“Ik weet van de vorige keren, na elke bocht 
denk je, dit was de laatste, maar dan komt 
er nog zo’n lusje en nog zo’n lusje en daarna 
weer zo’n lusje. Daarboven is geen boom 
te zien, het lijkt wel een maanlandshap. En 
elke bocht is zwaarder dan de vorige. Dat 
gaat een hele tijd door tot je echt aan de 
laatste bocht bent gekomen. Dit jaar heb-
ben mijn vrienden niet de gelegenheid om 
mee te fietsen, dat maakt het nog zwaarder. 
We zullen wel worden aangemoedigd door 
enkele familieleden. Gelukkig is het geen 
wedstrijd, als wij moe zijn of dorst hebben, 
gaan we lekker aan de kant zitten. Ilse en ik 

maken van de gelegenheid gebruik om ook 
nog vakantie te vieren. Ik heb een stacaravan 
gehuurd aan de voet van de Mont Ventoux. 
De rit is vrijdag en maandag moet Ilse weer 
naar school en ik aan het werk”. 

Eric, wij wensen je heel veel succes met de 
beklimming en je sponsoractie. Voor wie 
Eric en Ilse wil sponsoren ga naar: www.
grootverzettegenkanker.nl/ericbakker en 
steun het onderzoek naar de ziekte die nog 

teveel slachtoffers kost.  Het onderzoek naar 
kanker is zo belangrijk, voor Leontine is 
het al te laat, maar wij zijn niet alleen op de 
wereld.
                 Tekst: Georges van Luijk / Foto: Heleen Vink
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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

Ongelooflijk hoeveel er gesport kan worden in Wijk 
aan Zee. Het is een greep uit het aanbod en onge-
twijfeld zijn het nog steeds niet alle mogelijkheden. 

Om te beginnen is er bijvoorbeeld in HELIO-
MARE met voor iedereen: fitness, aquafit, banen 
zwemmen, Nordic walking en diverse zaalspor-
ten. Kijk op  www.Heliomare.nl . 

Ook is er een heuse VOLLEYBALVERENI-
GING. Woensdag om 20.00 in de Moriaan staan 
er weer leden te trappelen om een balletje te 
slaan. Kom eens kijken of stuur een berichtje aan 
beidehandjes@outlook.com.

Iedere maandagavond en dinsdagochtend wordt 
er in de Moriaan er BADMINTON gespeeld. 
Info op: www.badminton-wijkaanzee.nl.

Wil je aan je conditie werken? Dan kun je aan-
sluiten bij een BOOTCAMP. Voor informatie 
r.appel@heliomare.nl. 

Natuurlijk is een teamsport ook leuk zoals 
VOETBAL en HANDBAL. Kijk op de site www. 
svwijkaanzee.nl wat de mogelijkheden zijn. 

FLOW FYSIO: info@flowfysio.nl. Aan flex, 
kracht, coördinatie en uithoudingsverwerken in 
de buitenlucht,. Elke zondag om 13.30 uur. 

In ons dorp zijn er legio mogelijkheden om 
YOGA uit te oefenen. Yoga is zó veelzijdig en 
goed voor jong en oud. 

Even ertussenuit, op adem komen? Je 
geest ontspannen, je lichaam rekken en 
strekken?Woensdag 13 september gaat het 
nieuwe seizoen YOGA VOOR IEDEREEN 
weer van start. De lessen zijn van 18.30 
tot 19.45 in het gezondheidscentrum in 
Wijk aan Zee. Voor informatie vraag bij de 
fysiotherapie of neem contact op met: Karin 
Bakker-Seltmann: k.seltmann@hotmail.de 
of 06-51949229

Sportactiviteiten in Wijk aan Zee

Geert en Buna Blaauw, uit het Groningse 
Hoogezand,  komen al sinds 1992 op camping 
Vondeloord. Eerst met de toercaravan en vanaf 
1998 hebben zij er een stacaravan. Zoals alle 
bewoners van Vondeloord zijn zij lid van de 
‘Odd Fellows’, een wereldwijde organisatie die 
Vriendschap, Liefde en Waarheid in het vaan-
del heeft.

 “Veel leden van onze loge van ‘Odd Fellows’ 
hebben een huisje of caravan op camping Von-
deloord”, zegt Geert .”Omdat wij een toercaravan 
hadden, raadde één van de leden ons aan om ook 
eens naar Wijk aan Zee te komen. Zo is het geko-
men en staan wij hier al 25 jaar. Als wij hier zijn 
gaan wij er veel op uit, zo hebben wij ongeveer 
heel Noord-Holland wel gezien”. “Wij eten liever 
vis dan vlees”, zegt Buna, “hier kunnen wij ons 
hart ophalen in IJmuiden, zo vers en het is ook 
nog eens veel goedkoper dan bij ons.  Wij hebben 
veel gefietst o.a. naar Bloemendaal en Zandvoort, 
Spaarnwoude en de Kennemerduinen. Op de 
terugweg een ijsje halen bij boerderij Duin en 
Kruidberg. Zeer de moeite waard, maar door 
slijtage aan heupen en knieën is dat voorgoed 
verleden tijd”.

Buna: “Met de caravan hebben wij heel wat 
afgereisd, meest naar Italië en Frankrijk, op enig 
moment vonden wij het welletjes en beperkten 
wij onze vakanties tot Nederland. Veel gingen 
wij naar boerencampings, van de Achterhoek tot 
Limburg. En natuurlijk Vondeloord. Wij hebben 
veel pittoreske dorpen en dorpjes bezocht met de 
auto maar ook veel met de trein, tot Maastricht 
aan toe. Het is fijn dat wij zo van ons mooie land 
hebben genoten. Nu is het alleen nog Wijk aan 
Zee, hier komen wij voor onze rust. Vergeet voor-
al niet de speciale dagen in het dorp, Jutterspad, 
Ezels en Kwasten en de Smaakmarkt, georgani-
seerd door verschillende groepen vrijwilligers”.

Aardbevingsgebied 
“Wij wonen in het aardbevingsgebied van 
Groningen. Ook wij hebben schade gehad. 
Wij wonen in een huis dat ik samen met mijn 
schoonvader veertig jaar geleden heb gebouwd”,  
zegt Geert. Na de schade van vorig jaar hebben 
wij het Centrum voor Veilig Wonen, het CVW, 
gemeld dat wij schade hadden. Het CVW is 
een organisatie die wordt ingeschakeld door de 
NAM. Er kwamen architecten, ingehuurd door 

het CVW, ons huis bekijken. Het was duidelijk, 
de schade werd vergoed en hersteld. Maar toen 
wij dit jaar een klimop van de muren van ons 
huis gingen verwijderen zagen wij dat er nog een 
scheur was. Het CVW kwam weer kijken, maar 
nu was het oordeel heel anders, dit was span-
ningsschade. Spanningsschade wordt veroorzaakt 
zoals de naam al zegt door spanningen in de 
constructie. Het is wel vreemd dat spannings-
schade in Noord-Groningen veel voorkomt en de 
rest van het land zelden. En deze keer kunnen wij 
fluiten naar een vergoeding. Wij hebben sterk de 
indruk dat het CVW meer doet voor de N.A.M. 
dan voor de gedupeerden. 

Vriendschap, Liefde en Waarheid
“The Independant Order of Odd Fellows bestaat 
ruim 200 jaar. Eén van de doelstellingen van Odd 
Fellows is iets te doen voor anderen, die ergens 
behoefte aan hebben. Een aantal jaren geleden 
zijn wij met een flinke groep van de camping met 
de bewoners van het ‘Anneko van der Laanhuis’ 
op stap geweest. Eerst naar IJmuiden voor een 
boottochtje. Wij hadden een jonge vrouw mee, 

die zei dat zij niet aan boord wilde, omdat zij niet 
kon zwemmen, zegt Buna. ‘Geen probleem, ik 
kan heel goed zwemmen, maak je geen zorg als 
er wat gebeurt zal ik je redden’. Maar mijn haar 
gaat ook door de war, ik wil niet mee. Hier heb 
je een hoofddoekje er zal je niets gebeuren en 
mee ging zij. Na dat boottochtje reden wij naar 
Bakkum, eerst naar de Hoep en daarna naar 
het Johanna’s Hof en hebben wij pannenkoeken 
gegeten. Het was een heerlijke dag. Ook hebben 
wij een Bingo georganiseerd in de kantine van 
de camping. Veel leden van ons hadden prijzen 
gesponsord. Een groot bedrag was het resultaat 
. Dat ging naar Heliomare, dat had toentertijd 
een actie ‘Geef ze Lucht’. Van het geld konden zij 
blaasinstrumenten voor de longpatiënten kopen”.
 
“Ik heb op de HTS werktuigbouwkunde gestu-
deerd, zegt Geert. Jaren heb ik bij verschillende 
bedrijven gewerkt als werktuigbouwkundige. 
Ik moest altijd paraat staan, dag en nacht. Het 
gebeurde wel dat wij met vrienden hadden afge-
sproken en moest ik de visite zeggen, ‘Geert is er 
niet, die is aan het werk’. Toen ik in een burn-out 

kwam, besloot ik naar het onderwijs te gaan en 
heb nog vele jaren voor de klas gestaan, toen wist 
ik zeker dat ik om vijf uur naar huis ging en alle 
stress was weg”. 

“Ik ben opgegroeid in een klein dorp”, zegt 
Buna, “maar ik wilde graag naar de stad om er 
op kamers te wonen. Mijn moeder was het daar 
niet mee eens. Ik had stiekem gesolliciteerd voor 
een functie in de stad en had mijn buurvrouw 
gevraagd of  ik haar adres mocht gebruiken, 
zodat mijn ouders het niet te weten kwamen. Ik 
werd aangenomen bij een bedrijf in herenmode. 
Op enig moment stond er een slee van een wagen 
voor de deur, het was de directeur. Mijn moeder 
deed de deur open en vroeg verbaasd wat hiervan 
de bedoeling was. ‘Uw dochter komt bij mij wer-
ken en ik kom even kennismaken’. ‘Ik dacht het 
niet’, zei mama. Het feest ging niet door. Er was 
maar één bedrijf in ons dorp, Dekker, een Zaanse 
houthandel met een vestiging bij ons in het dorp 
en daar kon ik terecht. Gevolg, ik heb nog jaren 
in het dorp gewoond”. 
                 Tekst: Georges van Luijk / Foto: Heleen Vink

Praktisch Mediteren
Er starten weer nieuwe cursussen Praktisch 
Mediteren. In zes, op onder meer Haptono-
mie en Mindfulness gebaseerde, lessen leer 
je stapsgewijs hoe je meditatie praktisch 
kunt integreren in je dagelijks leven. Niet 
alleen zitten op een stoel of kussentje, maar 
ook op de fiets, in de auto of op je werk.
In Wijk aan Zee zijn de lessen op maandaga-
vond: 6 lessen van 1½ uur, van 11 september 
t/m 16 oktober, van 20:00 - 21:30. Locatie: 
De Zwaanstraat 17, 1949BC (Bij mooi weer 
mogelijk op het strand). Kosten: € 87,-
Kun je deze keer niet? De laatste cursus-
ronde voor dit jaar start de week van 30 
oktober (na de herfstvakantie). 

Meer informatie, aanmelden, of een gratis 
proefles? www.haptonomie-time-out.nl, 
infaptonomie-time-out.nl, Fb Haptonomie-
Time-Out, 06-53675676 (Paulien Pinkster-
boer)

Geert en Buna Blaauw

Kijk voor YOGA eens op de site van Gelukke-
ling! www.gelukkeling.nu of  www.soulsupyoga.

Ook de Dorpsraad organiseert sportactiviteiten:
YOGA start weer op dinsdagavond 5 september 
in De Moriaan. 14 x met uitzondering van 5 de-
cember en de herfst- en kerstvakantie. Cursus-
leidster Nanon Lahnstein. Er is nog plaats voor 
nieuwe cursisten.
BODYSHAPE op woensdagavond in De Mori-
aan. Cursusleidster Inge de Snaijer.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com

Overige activiteiten
Schilderen en tekenen vangt weer aan op 21 sep-
tember a.s. in de Moriaan. 12 x elke donderdag 
van 13.30 tot 16.00 uur. Er wordt gewerkt met 
acryl, aquarel en houtskool, waarbij de cursisten 
elkaar inspireren. Iedereen is van harte welkom 
eens een kijkje te komen nemen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
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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
Dorpshuis 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
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
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.

Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551

Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 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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Frank, een van de oprichters van de 
Bintangs en enige speler die nog over 
is van de groep van negen muzikanten, 
waarmee de groep begon. Geen van de 
spelers kwam uit Wijk aan Zee, maar het 
eerste optreden was er wel, in Tropicana, 
in 1961.
“Mijn ouders woonden in Santpoort-Noord en 
werden in de oorlog zoals alle kustbewoners 
geëvacueerd, zij gingen naar Alkmaar. Daar werd 
ik geboren, in januari 1945. Na de oorlog keerde 
ons gezin terug naar Santpoort-Noord, waar ik 
opgroeide. Mijn ouders namen mij vaak mee 
naar het strand van Wijk aan Zee. Ik herinner mij 
als jochie van een jaar of zes, zeven dat ik altijd 
thuis kwam met zwarte voeten van de teer dat op 
het strand lag”. 

“In 1969 ben ik met Dianna getrouwd en woon-
den wij in Zandvoort en hebben vijf jaar een 
strandhuisje gehuurd op het strand van IJmui-
den. In 1974 zijn wij in Beverwijk komen wonen. 
Wij huurden in 1976 een huisje op het stand van 
Wijk aan Zee, dat waren nieuwe huisjes op Bad 
Zuid. Wij zijn fervente strandbezoekers” .

“De Bintangs bestond bij de oprichting uit negen 
man, zes Indische en drie Hollandse jongens, dat 
waren mijn broer Arti, Meine Fernhout en ik. 
Wij drieën gingen op de fiets naar Wijk aan Zee 
en zagen een kunstschilder in de danszaal van 
Tropicano de muren beschilderen met tropische 
taferelen. Wij naar binnen, dat moesten wij zien, 
het bleek Kees Keeman te zijn, waarmee wij aan 
de praat raakten. De eigenaresse mevrouw van 
den Akker kwam erbij en toen wij haar vertelden 
dat wij in een bandje zaten, mochten wij daar 
optreden. Wij met negen man op een podium-
pje, zo klein, waar wij niet oppasten en elkaar 
stonden te verdringen. Maar wij waren wel blij 
met ons eerste optreden. Meerdere keren hebben 
wij daar opgetreden, dat was in 1961, de tijd dat 
er veel Duitse toeristen kwamen. Er kwam op 
een gegeven moment een man op ons af en vroeg 
of wij niet in Duitsland wilde optreden. Wisten 
wij veel hoe dat in zijn werk ging, hij stuurde ons 
een contract, dat hebben wij gelezen en getekend. 
Wij  huurden een Volkswagenbusje van onze 
laatste centen, stopten onze apparatuur erin en 
gingen op weg naar Detmold, vlakbij de grens 
met de DDR. Na een reis van tien uur waren 
wij op het adres dat op het contract stond. Die 
mensen wisten van niets, wij hadden het contract 
moeten terugsturen. Wij waren voor Jan Lul naar 
Detmold gereden. Die nacht hebben wij in een 
weiland geslapen. Later hebben wij er wel ons 
eerste buitenlandse optreden gehad, het was een 
fantastisch optreden. In 1978 hebben wij een 
free concert gegeven op de parkeerplaats voor 
Westerduin, wij waren toentertijd zo populair, 
dat er van het station Beverwijk tot Westerduin 
een file stond”. 

“Ik had tussen 1962 en 1966 de Rietveld Aca-
demie gedaan en ben afgestudeerd grafisch 
ontwerper. Ik kon al van de band leven, dus daar 
richtte ik me op. Maar in 1969 toen Dianna en ik 
gingen trouwen leek het ons verstandig om een 
vaste baan te zoeken. Als grafisch ontwerper kon 
ik aan de slag bij een drukkerij in Amsterdam. 
Ik ontwierp onder andere posters en hoesjes van 
grammofoonplaten. Dat heb ik een jaar gedaan, 
maar toen wij met de Bintangs de hitparade 
haalden, hadden wij elke dag een optreden. Dat 
betekende om 3 uur je bed in en om 7 uur eruit. 
Lang hield ik dat niet vol en heb ik mijn baan 
weer opgezegd. Maar mijn werk is niet onopge-
vallen gebleven. 

Het was 1972 toen ik werd gevraagd door Gerard 
Bed om mee te gaan, ik zou wel horen waarover 

het ging. Wij kwamen bij Veronica, dat toen nog 
een piratenzender was. Daar zat Rob Out achter 
een bureau. Hij vertelde dat hij een blad wilde 
oprichten. Hij stelde voor dat ik het nieuwe blad 
zou opstarten. Het was het Veronicablad, ik zei 
ja en werd er Art Director en heb dat 32 jaar 
gedaan, waarvan de eerste 14 jaar in mijn eentje. 
Toen Veronica adspirantomroep werd kregen zij 
elke maand 100.000 nieuwe abonnees en werd al 
gauw het grootste blad van Nederland. Ik werkte 
twee tot drie dagen in de week en heb nooit con-
cessies hoeven doen aan de muziek”.

“Sinds 2002 hebben wij weer veel werk met de 
Bintangs, in Paradiso hebben wij ons 40 jarig 
bestaan gevierd. Ons 50 jarig jubileum vierden 
wij tijdens het Juttersfestival in Wijk aan Zee. 
Han van Leeuwen heeft toen geregeld dat het 

Harmonieorkest Sint Caecilia met ons heeft 
meegespeeld. In de loop der jaren hebben wij 
nogal wat spelerswisselingen gehad, in totaal 41 
muzikanten hebben er in de Bintangs gezeten. 
Een aantal is overleden. Ik ben de enige die de 
oprichting heeft meegemaakt, hoewel ik er ook 
drie jaar tussenuit ben geweest. Van de muziek 
van de Bintangs hebben Arti en ik het meest zelf 
geschreven, ik heb  93 liedjes gemaakt. Niet al-
leen dat het mijn hobby is, maar ik ben een fana-
tiek persoon, ik hoef er niet van te leven, maar als 
ik iets doe moet het ook goed zijn”.

“In 1964, nadat de Rolling Stones in het Kurhaus 
hadden gespeeld, traden zij op in de Brabant Hal-
len in Den Bosch. De Outsiders en wij zaten in 
het voorprogramma. Wij waren gewend zelf alles 
op te bouwen. Er kwam een Volksbusje aanrijden 

en Ian Stewart, de roadmanager van de Stones 
haalde de apparatuur eruit. Apparatuur waar nu 
elke amateurband zijn neus voor zou optrekken 
en zich voor zou schamen. Ian bouwde alles in 
zijn eentje op, er was niemand die hem hielp. Als 
je dat nu ziet, de Stones vervoeren hun appara-
tuur met een eigen vliegtuig en bouwen op met 
tientallen medewerkers”.

“Ik kom heel vaak in Wijk aan Zee en vind het 
een geweldig dorp, niet omdat het zo’n mooi 
dorp is, maar een bijzonder dorp. Door Hoog-
ovens wil ik er niet wonen, maar dankzij de 
Hoogovens is het dorp zo authentiek gebleven. 
Het is een pareltje aan zee en heeft een mooie 
gemeenschap”.

Tekst Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink   

Oud-Wijk aan Zeeërs Johan Rooker en Els Nies-
ten hebben – als alles volgens plan is gegaan – in 
augustus restaurant ‘t Vissershuys weer in bedrijf 
genomen. De zaak sloot vorig jaar de deuren in 
verband met ziekte van eigenaar Bart Brethou-
wer. De naam van het restaurant blijft het zelfde, 
het interieur is aangepast. De nieuwe eigenaars 
waren goede bekenden van Bart en waren vaste 
bezoekers van het restaurant.  Johan is uitbater 
van café de Slok in Beverwijk en Els werkt bij 
Buurtzorg.
Er is veel belangstelling voor het visrestaurant, 
merken de twee wanneer zij aan het klussen zijn.
” Vaak lopen mensen naar binnen om te vragen 
of we al open zijn: toeristen, oude klanten en 
ook nieuwkomers. Laatst was ik onkruid aan het 
wieden op het terras. Ik had zoveel aanspraak dat 
ik amper aan het werk kwam” zegt Els lachend.

                                       Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij

   RESTAURANT ‘t VISSERSHUYS HEROPEND

Bekende Nederlanders met 
herinneringen aan Wijk aan Zee Frank Kraaijeveld
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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!

4

Jutter07-2013.indd   4 24-6-2013   10:25:42

We zijn 
verhuisd

Pantheon Drukkers 
Staalstraat 129 
1951 MA Velsen-Noord 
telefoon 0251 - 296 351 
info@pantheondrukkers.nl  
www.pantheondrukkers.nl
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De komende maanden kijken wij naar de 
mensen die zorgen dat wij in ons dorp veilig 
en met plezier kunnen wonen. Wij beginnen 
met onze wijkagent, Aart van Oostveen, die 
op 1 oktober 45 jaar bij de politie is. Aart is 
geboren op een boerderij in Ouderkerk aan 
de Amstel, op de plek waar nu de A9 loopt, 
ter hoogte van de kruitfabriek. Aart wist van-
af dat hij twaalf jaar was dat hij politieagent 
wilde worden. Hij logeerde graag en vaak bij 
een oom. Die oom was agent bij de bereden 
politie en woonde op de boerderij van de 
bereden politie. Als boerenzoon voelde hij 
zich daar als een vis in het water. Na 20 jaar 
‘s-Gravenland en Volendam zit Aart alweer 
ruim 20 jaar bij het corps Kennemerland.

“Ik was er al snel achter, dat de bereden politie 
niet het ideale was. Die wordt vooral gestuurd 
naar plaatsen waar onrust wordt verwacht en 
dat zijn niet de leukste klusjes. Ik heb verschei-
dene functies gehad, ik heb bij de recherche 
gediend, maar ook dat lijkt spannender dan het 
is. Graag ging ik terug naar de uniformdienst. 
De recherche brengt de meeste tijd door  ach-
ter een bureau. Daarna ben ik groepsbegeleider 
van de uniformdienst geworden. Dat is de 
chef die een groep van ongeveer tien agenten 
aanstuurt in de dagelijkse dienst. Voor mijn 
gevoel was ik meewerkend voorman en het 
werd steeds meer een administratieve functie. 
Op het laatst werd ik meer en meer een poli-
tieagent over mijn eigen groepsleden. Ik moest 
beoordelen en correctiegesprekken voeren. 
Ik kwam weinig meer op straat en dat stond 
mij tegen. De organisatie werd steeds groter. 
Uitgeest fuseerde met Heemskerk, die weer 
met Beverwijk, later kwam ook Velsen erbij. 
Inclusief recherche kwamen wij op 200 man en 
vrouw. Je vraagt je misschien af, die zie ik niet 

op straat. Veel daarvan zijn leidinggevend en 
van anderen is de schriftelijke vastlegging zeer 
sterk toegenomen. Toen de mogelijkheid zich 
voordeed voor de functie van wijkagent heb ik 
die kans meteen aangegrepen. Ik kon de straat 
weer op, ik heb mijn eigen wijkje, ik ken er 
mijn pappenheimers. Een wijkagent probeert 
zoveel mogelijk voor de bevolking te doen. 
Een wijkagent kan voorkomen dat een simpele  
burenruzie escaleert waardoor de politie bij 
nacht en ontij wordt opgeroepen om buren bij 
een ruzie uit elkaar te halen. In kleinere wijken 
heb je meer grip en kennis van de inwoners. 
Er zijn wijken van Uitgeest tot Santpoort-Zuid 
en de dienst Noodhulp moet paraat zijn in dat 
gebied. Daarom is een wijkagent zo belangrijk.

Ik verloochen mijn afkomst niet, ik ben een 
boerenzoon en zal dat altijd blijven. In mijn 
vrije tijd ben ik hobbyboer, ik, nee, mijn vrouw 
en ik hebben 30 schapen. Een schaap is een 
makkelijk dier, je hoeft haar niet te melken, 
zorgt zelf voor een volle buik. Maar dan, elke 
dag moet je controleren dat er niet eentje op 
zijn rug ligt. Een schaap dat op zijn rug ligt, 
komt nooit meer overeind en zal sterven. Een 
schaap is vaak slachtoffer van die groene vlie-
gen, die leggen eitjes in de haren op de kont. 
Als in mei de schapen worden geschoren moet 
je dat rond de kont in de zomer nog een keer 
doen, omdat die haren weer te lang zijn. In dat 
haar komt mest en daar leggen de vliegen de 
eitjes. Die eitjes worden maden en die vreten 
zich in de huid van het schaap. 
Op 1 oktober is het 45 jaar geleden dat Aart bij 
de politie kwam en dat is tevens de dag dat hij 
stopt met werken, hij heeft zijn taak erop zit-
ten. Laten wij hopen dat we een vergelijkbare 
opvolger krijgen.

Tekst Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink   

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn 
meer dan vierduizend prachtige monumenten in 
heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. 
Het is dé kans om een plek te bezoeken waar 
je normaal niet zo snel komt. In Wijk aan Zee 
zullen op zaterdag 9 september de beide kerken 
geopend zijn tussen 10.00 en 17.00 uur.

In De Dorpskerk zal Lieke van de Meij het orgel 
bespelen van 12.00 – 12.45 en 14.00 – 14.45 uur. 
Verder is in de Dorpskerk het boekje met de 
Historische Dorpswandeling te koop voor slechts 
2 euro. In dit boekje uitgegeven door De TIP zijn 
alle monumenten in Wijk aan Zee beschreven en 
van een foto voorzien.

R.K. SINT ODULPHUSKERK met pastorie en 
begraafplaats (gemeentelijk monument).

Deze neogotische kerk verrees in 1889-’90 naar 
plannen van de Haarlemse architect C.L.M. 
Robbers, naar verbeterd voorbeeld van een kerk 
in IJmuiden. De nieuwe kerk verving een oude 
17de-eeuwse schuilkerk die in 1886 werd afge-
keurd. Nadat tijdens de Reformatie de calvinisten 
in grote delen van Nederland aan de macht waren 
gekomen en alle kerken hadden geconfisqueerd, 
moesten katholieken en aanhangers van andere 
verboden religies hun toevlucht nemen tot ver-
borgen en illegale kerkjes. Er heerste weliswaar 
‘gewetensvrijheid’, maar geen godsdienstvrijheid. 
In de loop van de 17e eeuw ging de overheid 
echter een steeds pragmatischer houding in-
nemen. Het gebruik van schuilkerken werd dan 
ook steeds meer toegestaan. In eerste instantie 
werden ze oogluikend gedoogd, later kon tegen 
jaarlijkse betaling een officiële vergunning ver-
kregen worden. In die tijd is ook de schuilkerk 
in Wijk aan Zee gebouwd. Na de komst van de 

De hoeders van ons dorp, wijkagent Aart van Oostveen

Het tweeklaviers orgel uit 1754 in de kerk is 
een rijksmonument. Het is vervaardigd door de 
Leidse orgelbouwer Pieter Assendelft. Het betreft 
een voorbeeld van een achttiende-eeuws orgel 
dat werd gemaakt voor kleine rooms katholieke 
schuilkerken. Dit orgel is van oorsprong gemaakt 
voor de R.K. Schuilkerk in Kethel bij Schiedam. 
In 1881 werd het door L. Ypma overgeplaatst 
naar de Sint Odulphus Schuilkerk in Wijk aan 
Zee, waar het na tien jaar weer werd overge-
plaatst naar het huidige kerkgebouw. In 1984 
werd het Assendelft/Ypma-orgel gerestaureerd 
door J. Vermeulen uit Alkmaar.

DORPSKERK (rijksmonument) met begraaf-
plaats (gemeentelijk monument).

De dorpskerk van Wijk aan Zee is in 1420 
gebouwd in de stijl van de Gotiek en was gewijd 
aan St. Odulphus. De kerk is aanzienlijk groter 
geweest dan nu het geval is. In de zuidgevel en 
in de noordgevel, in het zogenaamde vierde 
gevelgewelf, waren van oudsher de kerktoegan-
gen. Aan de noordzijde voor de vrouwen, aan de 
zuidzijde voor de mannen. Het gehele kerk¬schip 
omvatte zeven van deze gevelgewelven met de 
toegang in het midden. Uit oude tekeningen 

valt op te maken, dat de dwarsbeuk en het koor 
zwaarder waren uitgevoerd dan het schip van de 
kerk. Dat wekt het vermoeden dat de dwarsbeuk 
en het koor boven het dak van de kerkruimte 
uitstaken. Aan de buitenzijde was dat uit oogpunt 
van bouwkundige vormgeving minder geslaagd, 
maar in de kerk had dit ontwerp daarentegen 
een zeer sterk theatraal effect. Het hoogaltaar 
stond waar de assen van de kerk en de dwarsbeuk 
elkaar sneden. Het moet voor de eenvoudige 
gelovigen een visioen van de hemel zijn geweest, 
doordat de blik van de kerkgangers vanuit het 
lagere kerkschip werd geleid naar de hogere 
ruimten van de dwarsbeuk en het koor. In 1573, 
kort na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, 
heeft een muitende en plunderende Spaanse 
ruitereen¬heid de kerk en het gasthuis beroofd 
van hun steun- en trekbalken. Niet eerder dan 
in 1609 beschikte de Protestantse kerkgemeente 
van Wijk aan Zee over voldoende middelen 
om achter het vierde gevelgewelf een muur te 
bouwen en de kerk weer voor de eredienst in te 
richten en in gebruik te nemen. Bij de restauratie 
begin 20e eeuw is de huidige consistoriekamer 
aangebouwd. De begraafplaats was oorspronke-
lijk groter en is mogelijk na de sloop van een deel 
van de kerk verkleind. 

Fransen aan het einde van de 18e eeuw werd de 
godsdienstvrijheid ingevoerd en mochten de 
katholieken weer echte kerken bouwen. Toch zijn 
vooral in het westen van het land veel schuilker-
ken nog lang in gebruik gebleven. Met de nieuwe 
grondwet van 1848 waren de laatste beperkingen 
voor de katholieken weggenomen. Dit maakte in 
1853 het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
in Nederland mogelijk. Vanaf het midden van de 
19de eeuw ontstond er een ware bouwhausse aan 
katholieken kerken. Naar schatting zijn er tussen 
1850 en 1920 zo’n 800 nieuwe katholieke kerken 
in Nederland gebouwd, waaronder in 1890 de 
St. Odulphuskerk in Wijk aan Zee. De naast de 
huidige kerk gelegen woning Odulfstraat 2 was 
de pastorie van de vroegere schuilkerk. 

Het achter de kerk gelegen kerkhof is een 
gemeentelijk monument. De begraafplaats ligt 
geheel verscholen achter de kerk. Alleen vanaf 
de Rijckert Aertszweg en het Duinpad is het 
kerkhof zichtbaar. Historisch van belang is het 
priestergraf met de verschillende pastoors van 
Wijk aan Zee vanaf 1906 en de ten oosten van het 
priestergraf staande zerk van de kerkmeester uit 
1931. Deze grafmonumenten zijn onlosmakelijk 
verbonden aan de historie van Wijk aan Zee.

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

Vrijdag 1 september
Sonnevanck’s crazy piano’s; 21.00

Zaterdag 2 september
Sonnevanck Bluesnight: Dreammachine; 21.30
Timboektoe: Local Warriors 5 year anniversary: 
Fissa del Playa; 23.00

Zondag 3 september
Dorpskerk Concertenreeks: Sylvia Brandse met 
Wintervlinders; van 12.30 – 13.45
Vanuit de Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee; wan-
deling met gids rond het dorp; vertrek 14.00
Radarbunker: Openstelling; 13.00 - 16.00
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00

Maandag 4 september
La Baliza: Burn that fat Bootcamp; 18.00 – 19.30

Woensdag 6 september
Filmhuis Timboektoe; Cowspiracy; 20.30 – 22.00 

Donderdag 7 september
Sonnevanck: Live muziek Freddy Koridon; 21.00

Vrijdag 8 september
Sonnevanck: Live muziek: Leonard Busselaar & 
Robert Swijgman; 21.30

Zaterdag 9 september
Sint Odulphuskerk en Dorpskerk: Openstelling 
Open Monumentendag; 10.00 – 17.00
Dorpskerk: Bespeling van het orgel door Lieke 
van de Meij; 12.00 – 12.45 en 14.00 – 14.45
La Baliza: Workshop Fototransfer; 14.00 – 16.00
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 21.30

Zondag 10 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; van 8.00 - 16.00
Timboektoe: Noordpier Sessie: Thomas Oliver & 
Tom James; 15.00 – 17.00

Woensdag 13 september
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00

Donderdag 14 september
Sonnevanck: Kim Schulte & Daan Krakers, 2de 
donderdag; 21.00

Vrijdag 15 september
Sonnevanck: Fossen & Toussaint ; 21.30

Zaterdag 16 september
La Baliza: Likeuren proeverij; 16.00 – 18.00
Sonnevanck Swingt: The Graaffy! Feest!; 22.00

Dinsdag 19 september
Sonnevanck: Leoavond thema: Reli; 21.00

Donderdag 21 september
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; 21.00

Vrijdag 22 september
Sonnevanck Swingt: Sixty Pound; 21.30 

Zaterdag 23 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Dorpshuis De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00
Sonnevanck Swingt: Mooi weer op straat; 21.30

Dorpskerk
    
Zondag 3 september 10.00 uur
Voorganger pastor Bertus Stuifbergen
Zondag 17 september 09.30 uur – Vredesweek
Oecumenische dienst in St. Odulphuskerk

Odulphusparochie
Zaterdag 2 september 19.00 uur
Voorganger pater Roland Putman
Zondag 10 september 10.00 uur
St Eloy startviering
Voorganger pater Roland Putman
Zondag 17 september 09.30 uur – Vredesweek
Oecumenische dienst: voorgangers Ds. Arrie 
Nierop en pater Roland Putman
Zondag 24 september 09.30 uur
Voorganger pater Roland Putman

ST. ELOY STARTVIERING
We beginnen met een viering waarin Pater 
Roland Putman voorgaat en het parochie-thema-
en jeugdkoor hun medewerking verlenen. Na de 
viering is er in de tuin achter de kerk een gezellig 
samenzijn met koffie/thee en wat lekkers. Er 
staan 2 grote party tenten dus bij minder weer 
gaat het gewoon door. Er is een loterij en voor 
de kinderen zijn er activiteiten. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kunnen er weer 
herinneringen opgehaald worden d.m.v. oude 
en nieuwe fotoboeken. U bent allen van harte 
welkom met de kinderen en wij hopen op een 
zonnige en gezellige start met elkaar.

Oecumenisch nieuws Vredesweek 2017
DE KRACHT VAN VERBEELDING
“De kracht van verbeelding is enorm. Het stelt 
ons in staat om te zien wat er niet is. Het maakt 
mensen tot visionairs en tot fantasten. Het geeft 
mensen de kans in uitzichtloze situaties een voor-
stelling te maken van een wereld die vreedzaam 
en rechtvaardig is.” 
Aldus de Landelijke Vredesorganisatie PAX 
die in Nederland de motor is rond de jaarlijkse 
Internationale Vredesweek. Wat is de kracht van 
verbeelding anno 2017? Het is de krachten bun-
delen met creatieve jonge en oude mensen, met 
vriend en vijand en geloven dat het anders kan 
en dat laten zien en delen met anderen . Laat je 
verrassen  door een nieuwe kijk op de werkelijk-
heid. In de Odulphuskerk te Wijk aan Zee is de 
start van deze week op zondag 17 september met 
een oecumenische viering waarin het jaarthema 
centraal staat. Aanvang van de viering 9.30 uur, 
voorgangers zijn ds. A. van Nierop en pater R. 
Putman. Het Odulphuskoor zingt o.l.v. Dory 
Zuid en wordt aan het orgel begeleid door Piet de 
Reuver.

DINER VAN DE EENHEID
Zaterdag 23 september is de afsluiting van de 
Vredesweek. Vanwege het Lutherjaar is dit een 
bijzondere afsluiting  in de Grote Kerk aan de 
voet van de Wijkertoren. Daar waar ooit de chris-
tenen onverdeeld bij elkaar kwamen. Het wordt 
een diner  met theater, muziek en zang, feestelijk 
en luchtig gepresenteerd waar alle christelijke 
geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten. 
Vanaf begin september kunt u zich op speciale 
lijsten aanmelden voor deelname bij uw eigen 
geloofsgemeenschap. De algehele organisatie is 
in handen van de  Sint Eloy Geloofsgemeenschap 
Beverwijk. Aanvang 16.00 uur. Volg voor nadere 
berichten de lokale kranten en de website van St. 
Eloy.

OECUMENISCHE BIJBELKRING
Maandag 4 september start de 36e jaargang van 
de oecumenische bijbelkring Wijk aan Zee. Deze 
eerste avond zal de kennismaking met ds. Arrie 
Nierop centraal staan. Hij werd onlangs bevestigd 
als de nieuwe predikant voor Beverwijk en Wijk 
aan Zee. Aanvang 19.30 uur Plaats van samen-
komst de consistorie van de Dorpskerk.

Concert Wintervlinders 
In de serie zomerconcerten in de Dorpskerk 
een muzikale theatervoorstelling door Sylvia 
Brandse op zondag 3 september. Zangeres Sylvia 
Brandse heeft het prentenboek Wintervlinders 
als uitgangspunt voor deze voorstelling gebruikt 
met daarbij passende muziek van oa Carole King. 
Sylvia wordt begeleid door accordeonist/toet-
senist Ruud van Zijl en bassist Dave Bos. In het 
voorprogramma treedt jong talent op. 

Aansluitend is er een rondwandeling met een 
gids van Rondje Wijk aan Zee, start vanaf de 
Dorpskerk om 14.00 uur. Naast historische we-
tenswaardigheden zal de gids ook vertellen over 
de speciale vegetatie van het Zeedorpenland-
schap. De Radarbunker is die dag geopend van 
13.00 – 16.00 uur. Deelname is gratis.

Zondag 24 september
Hoge Duin: Vertrek van de Rondleiding Atlantik-
wall; van 11.30 - 14.30

Donderdag 28 september
Sonnevanck: DonderdagSessie: Emma Ray & 
Pierre Dunker; 21.00

Vrijdag 29 september
La Baliza: Workshop Pompoen Betonlook; 14.00 
– 16.00
Sonnevanck Swingt: Bahia Bounce; 21.30

Zaterdag 30 september
Sonnevanck Bluesnight: St. Louis Slim; 22.00

Sinterklaas- en kerstcomité
Het grootste kinderevenement van het jaar 
is weer in zicht. De intocht van Sinterklaas 
zaterdag 25 november 2017.

Voor ons is de tijd weer aangebroken om de 
nieuwe feesten volop voor te bereiden.
Dat betekent voor ons, zorgen dat we dit 
jaar de intocht van de Goed Heilig Man 
weer mogelijk kunnen maken en een tweetal 
leuke voorstellingen hebben voor de kin-
deren. 
Ook zetten we ons weer in om de fruitman-
den te verzorgen voor de bejaarden, alleen-
staanden, langdurig zieken en mensen die in 
dit jaar een bijzondere tegenslag hadden te 
verwerken. 

Dit kunnen wij niet alleen realiseren en dus 
zullen er vanaf eind september weer leden 
van het Sinterklaas comité bij u langskomen 
met de lijst, en u vragen om een bijdrage. 
Zij delen aan de mensen met kinderen een 
kleurplaat uit. Als deze is ingekleurd kan hij 
worden ingeleverd bij Ed van de Watering, 
de Primera winkel in ons dorp. Sinterklaas 
en zijn pietermannen zoeken de mooiste 
uit en die kunnen een prijs verdienen. Deze 
wordt uitgedeeld op de dag dat Sinterklaas 
zijn intrede doet in ons dorp.
Dus mensen leg vast een leuk bedragje voor 
ons klaar, u weet dat het goed wordt besteed. 
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