D o r p s k r a n t va n w i j k a a n z e e • J a a r g a n g 3 2 • m a a r t 2 0 13 • N u m m e r 3

Bouw De Zeeduinen kan van start

Nu alle procedures doorlopen zijn, is de weg vrij voor het bouwplan ‘De Zeeduinen: een nieuwbouwproject aan het einde van de Relweg, midden in de duinen en vlakbij het strand. Tien
koopappartementen, een nieuwe recreatieruimte voor Stichting ‘Ons Witte Huis’ en een ruimte
voor ‘kinderopvang’. Ruud Ettema, algemeen directeur van de stichting ‘Ons Witte Huis’ vertelt waarom een organisatie voor kindervakantie-activiteiten tot dit plan is gekomen.
Het initiatief van dit project ligt in handen van
de Stichting Ons Witte Huis. “De nieuwbouw is
eigenlijk de oplossing van een huisvestigingsprobleem”, licht Ettema toe. “Al sinds de jaren ’30
zorgt onze organisatie voor activiteiten voor en
opvang van kinderen in de zomervakantie op het
strand in Wijk aan Zee.
Met speciale bussen werden de kinderen in
de zomermaanden opgehaald uit de regio en
werden aan de kinderen sport- en spelactiviteiten
aangeboden die daar werden uitgevoerd onder de
naam ‘Speldorado’. Hiervoor is heel vroeger onze
oude loods, ‘het witte huis’, wat eigenlijk ooit een
paardenstal was, omgebouwd tot recreatieruimte
voor onze activiteiten. Maar het gebouw was
oud en gedateerd en doorgaan op deze manier
was voor ons geen optie. Vandaar dat we het
plan hebben opgevat voor nieuwbouw van de
recreatieruimte.
De koopappartementen, bedoeld voor starters en
senioren, vormen de basis voor het totale project:

de ruimte voor ‘Ons Witte Huis’ en een plek
waar kinderopvang kan worden gehuisvest. Het
voordeel van dit plan is de mogelijke synergie
krijgen tussen de professionele aanpak van de
kinderopvang en het activiteitenaanbod voor
onze kinderen. We hopen dat de leidsters van de
kinderopvang inzetbaar zijn voor de activiteiten
van ‘Ons Witte Huis”.
Woningen goed voor sociale controle
De start van de bouw staat gepland voor dit
voorjaar en de geplande opleverdatum is mei
2014. “Om te kunnen starten, moet, voor de garantstelling, 70% van de woningen zijn verkocht.
En zoals het er nu naar uitziet, zijn er voldoende
kandidaten”, aldus Ettema. “Ook is uitsluitsel
nodig van de gemeente voor een krediet. Als
stichting bouwen we niet zelf, maar we verkopen
de grond aan de eigenaren die verenigd zijn in
een Vereniging van Eigenaren.
De eigenaren gaan rechtstreeks een aanneem-

overeenkomst aan met de hoofdaannemer. De
stichting Woningborg staat garant voor de bouw.
Het voordeel van het plan voor de woningen is
ook dat er dan sociale controle is op het eigen
gebouw, want voorheen hadden we veel last van
vandalisme en inbraak.
Aanvankelijk lag het plan heel moeilijk en was
een partiële herziening nodig door de provincie
en ontheffing door Rijk. Maar uiteindelijk is alles
rond gekomen en heeft de gemeente toestemming gegeven. De eerste stap is het bouwen van
de appartementen en vervolgens zal de kinderopvang worden vormgegeven. En daarna zullen wij
ook weer onze eigen activiteiten opstarten, want
deze liggen stil sinds 2001. Maar hoe dan ook:
we hebben alle vertrouwen in het plan: we gaan
bouwen, dat is zeker”.
Info: www.speldorado.nl en www.dezeeduinen.nl
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~ Sonja Waschkowitz ~

Van de redactie
Mag ik even wat rechtzetten? Vorige Jutter
schreven we over het Rondje Wijk aan Zee,
en de duizend euro die het project gewonnen
heeft. Van die duizend euro, zo schreven wij,
zou een app gemaakt worden. Dat blijkt niet
zo te zijn. Het geld is besteed aan het realiseren van de wandeling, voor de app worden
andere middelen gezocht.
Misschien had u dat al gelezen, op onze
nieuwe facebookpagina. Op www.facebook.
com/dorpskrantdejutter houden we u op de
hoogte over de laatste nieuwtjes, doen we
misschien soms eens een oproepje en kan het
voorkomen dat we een foutje in de Jutter corrigireren. En natuurlijk is het ook mogelijk om

ons te benaderen, bijvoorbeeld met een mooi
idee voor een artikel?
Vorige maand heb ik zelf een oproepje gedaan
voor babykleertjes en speelgoed. Ik kreeg van
alle kanten reacties, en tasjes met kleertjes en
speeltjes. Ik wil iedereen hiervoor heel hartelijk danken, daar gaan we nog veel plezier van
beleven!
			

~ Marian van den Hul ~
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Wijkerstraatband

Deze maand niet één muzikant uit Wijk aan Zee, maar een groep van veertien die er niet allemaal wonen maar wel Wijk aan Zee als thuisbasis hebben. In de Smederij, een dagactiviteitencentrum van GGZ
Dijk en Duin, gevestigd aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord, was in 2005 een groepje mensen met
allerlei creatieve bezigheden aan het werk. Eén van de activiteiten was muziek, en daaruit ontstond de
Wijkerstraatband. Sinds 2010 oefent de band wekelijks in De Rel in Wijk aan Zee.
Piet Hein Eikel heeft de leiding, samen met Jos
van der Meij, die de ‘baas van de maat’ is. “Samen
met John, Karin, Ed, Roel, Janke, Aad, Remco,
Nit, Carolien, Ilse, Jacob en Selma spelen wij een
soort kampvuurmuziek”, zegt Piet Hein. “Allemaal zingen, met gitaar, banjo, trekzak, mandoline, keyboard, basblokfluit en cello. Een aantal
gitaren is een toon lager gestemd. Het moeilijke

F-akkoord wordt dan het makkelijke G-akkoord.
In onze tekstboeken staan de akkoorden boven
de woorden. Zo wordt muziek maken heel toegankelijk. We hebben regelmatig gastspelers en
die kunnen zo meedoen.”
Veel optredens
Met groot enthousiasme treed de groep op bij

allerlei evenementen in de regio, bijvoorbeeld op
het Julianaplein, het Havenfestival in IJmuiden,
bij Beschermd Wonen, de Vrijwilligersmarkt,
Nacht van de Nacht, de gehandicaptensoos en het
kerstfeest Dijk en Duin. Piet: “Tijdens Sail 2010
namen we deel aan de Pieremachocheltocht door
de Amsterdamse grachten, met een dubbelgangster van de Koningin aan boord. Die zwaaide, wij
zongen en de mensen juichten. Prachtig.”
Kerk uit zijn dak
“Vorig jaar ging de Wandel Zomertoer van het
Noord-Hollands Dagblad over het terrein van
Duin en Bos. Wij als ex-cliëntenband hebben
toen tijdens een tussenstop in het witte kerkje
samen met 244 wandelaars gezongen, met meezingblaadjes. Uitvolle borst. De volgende dag
stond in de krant: ‘Witte Kerkje uit zijn dak’.”
Piet vertaalt liedjes, of maakt zelf een tekst op een

bestaande melodie, zo heeft hij op de muziek van
‘Pay me my money down’ van Bruce Springsteen
de tekst gemaakt ‘Ga mee naar Wijk aan Zee’.
“Iedereen heeft zijn inbreng. Met John heb ik
samen de tekst van het lied ‘De Vuurtoren van
IJmuiden’ geschreven. Ik had de muziek gemaakt,
en we waren samen aan oefenen. Nadat ik even
naar het toilet moest, hoorde ik dat de muziek
niet meer was wat ik ervan had gemaakt. John
had in die korte tijd de melodie veranderd. En
verbeterd – het is nog steeds een tophit!”
“In IJmuiden spelen acht van ons tweewekelijks
in buurthuis de Dwarsligger en begeleiden daar
een koortje met gehandicapten onder de naam
Together. Een unieke samenwerking, een echt
sociaal gebeuren. De Wijkerstraatband is geheel
onafhankelijk van allerlei instanties in de zorg,
hier zijn we mensen zonder stempel. We worden
wel gesponsord, tot vorig jaar werd de huur van
‘de Rel’ betaald door het Wijkertorenfonds van de
Rabobank, en nu door de Rotary Club.
Piet Hein speelt nog in twee andere groepen, ‘De
Scric der Zee’ en in de Zaanse Trekzakclub ‘Naar
de Knoppen’. Jos speelt in een eigen rockband, de
Smederijband, en een buurthuisband in Driehuis,
de ‘Gasten van de Waard’.
Samen muziek maken
De Wijkerstraatband speelt allerlei genres, van
folk tot rock. De eigen nummers gaan nog het
beste. Coveren valt vaak tegen, maar omdat
we altijd meezingboekjes uitdelen, betrek je
detoehoorders erbij, en ben je samen bezig. En
daarvoor hebben Wijk aan Zee en ‘De Rel’ een
goed klimaat, het is een inspirerende omgeving”.
Iedere dinsdagmiddag wordt er gespeeld in De
Rel. Gasten zijn altijd welkom!
~ Tekst: Georges van Luijk~

Vereniging waakt al 35 jaar over duinen
Ook in de toekomst zullen Wijk aan Zeese
kinderen vast nog wel met sleetjes van de duinen
willen sjezen. Maar tegen die tijd moeten er
nog wel duinen zijn. En dus zal iemand op
moeten letten dat het duingebied niet helemaal
volgebouwd wordt. Dat doet de Vereniging tot
behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee.
Ze bestaat dit jaar 35 jaar.

‘Het Moriaantje’ veertig jaar oud

Op 27 maart bestaat de peuterspeelzaal ‘Het Moriaantje’ veertig jaar. Het begon aan de keukentafel
met koffie: Netty Kuijpers, moeder van twee jongens en Miep de Wildt, moeder van een zoon en twee
dochters, wilden graag op regelmatige basis hun kinderen met andere kinderen laten spelen.
“We zijn zelfs de deuren langs geweest om kinderen te werven, heel brutaal eigenlijk!” lacht Netty.
Van wijkzuster De Mink hadden ze de adressen
gekregen van alle twee- en driejarigen uit het
dorp. “In het begin ging het niet gemakkelijk,
mensen waren nog wantrouwend en sommigen
zagen het als een belediging, alsof wij dachten dat
we hun kinderen beter konden opvoeden”.
Toch lukte het om genoeg kinderen bij elkaar te
krijgen. Ied Guinee van de Beverwijkse Sociaal
Culturele Raad hielp bij de opzet en onderdak
werd in de pas geopende Moriaan gevonden,
vandaar de naam ‘Het Moriaantje’.
Netty werd samen met Corrie van Gool vaste
leidster. Corrie van Gool was een gediplomeerde
kleuterleidster en dat maakte het project mogelijk. Netty en Corrie werden ondersteund door
hulpmoeders en –vaders. Netty: “Margot en Dick
Ledder zijn nog gehuldigd, ze zijn meer dan 25
jaar actief geweest voor de peuterspeelzaal. Dick
timmerde speelgoed en spullen, van oude en
gebruikte materialen”. “En allemaal belangeloos”,
voegt Miep er aan toe. “Dat is nou zo leuk van dit
dorp, er zijn allemaal van dit soort initiatieven”.

“We waren nergens bij aangesloten en kregen
ook geen subsidie, de ouders betaalden 2,50
gulden per maand. Een salaris kregen Netty en
Corry pas toen ze zich twee jaar later aansloten
bij de Stichting Peuterspeelzalen. “Vandaar dat
volgens de officiële documenten van de gemeente
de peuterspeelzaal 38 jaar bestaat”, zegt Netty.
“Toen kwamen ook de cursussen en de opleidingen, ik heb mijn papieren met de LOI gehaald”.
Maar om geld was het Netty niet de doen, “ik was
thuis bij de kinderen en wilde me graag nuttig
maken”. Zo richtte ze ook de overblijf op. “In het
begin deed ik dat thuis, ik hoefde er niets voor te
hebben, kinderen moesten alleen hun eigen eten
en drinken meenemen”. Later was de overblijf in
een klas op school.
De peuterspeelzaal groeide uit tot een groot succes, al snel kwam er ook een apart groepje voor
de tweejarigen. ‘Het Moriaantje’ is vaak verhuisd
en natuurlijk is er veel veranderd in veertig jaar.
“De peuters van toen brengen nu hun eigen peuters er naartoe, dat is heel leuk om te zien.”
~Tekst: Stephanie Dumoulin ~

Toen er in 1988 bouwplannen lagen voor de
basisschool aan de Dorpsduinen, hebben de
bewoners van die straat zich verenigd en bewerkstelligd dat de school niet op maar ín de duinen
werd gebouwd. Het duin moest hiervoor worden
uitgegraven waardoor de school wel duurder
werd maar ook mooier.
In de jaren daarna zijn er nog meer acties
geweest die tot het aanpassen van de bouwplannen hebben geleid. Zoals voor het afgebrande
Bousaada waar in plaats van een groter ander gebouw hetzelfde oude paviljoen is terug
gekomen. Ook was de vereniging betrokken bij
het ontwikkelen van de Dorpsvisie 2003 en de
kustbescherming van de provincie.
Op dit moment is het onderhoud van de Dorpsduinen en de duinpaden rond het dorp een punt
van zorg. Ook worden onder meer de ontwikkelingen rond Heliomare, Speldorado en de
Gebiedvisie opde voet gevolgd.

Vanaf dit jaar heeft Margaretha van der Meij
het voorzitterschap overgedragen aan Marjan
Procee. Samen met Nora van der Zwet, Anneke
van Genderen en Jan van Engeland vormt ze het
huidige bestuur. Om het jubileum te vieren is er
op 7 juli een gratis duinexcursie, waarover in een
latere Jutter meer.
De vereniging doet haar werk omdat ze het grote
belang ziet van de duinen in en rond het dorp.
Waar anders vind je een dorp dat zo omsloten
is door duinen en waar je vrij kunt wandelen en
spelen? Duinen waar bijzondere plantjes als de
blauwe zeedistel en orchideeën te vinden zijn
en waar tijm nog gewoon langs het pad groeit.
De duinen dragen direct bij aan het bijzondere
gevoel van buiten-wonen vlak aan zee. Deze
kwaliteit plus de kleinschaligheid van het dorp
maken wonen in Wijk aan Zee aantrekkelijk
voor alle bewoners. Ook de komende generatie
moet hiervan kunnen profiteren. We willen toch
niet dat de duinen dan vol met asfalt en stenen
liggen?
Bent u het hier mee eens, dan kunt u de vereniging steunen door lid te worden voor € 10 per
jaar. U kunt zich aanmelden bij Nora van der
Zwet tel. 374612 of via email bij Marjan Procee:
marjanschrijft@kpnmail.nl
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Unieke sieraden in hotel Zeeduin

Hier & daar

Sinds begin september zijn Nicole Nan en Robin Hoogeveen bezig met hun eigen sieradenlijn, EmbrazzE.
In de vitrinekast, naast de receptie in Hotel-Restaurant Zeeduin, staan de sieraden uitgestald. Robin en
Nicole, twee voormalige inwoonsters van Wijk aan Zee, kennen elkaar al 19 jaar.Vanaf zeer jonge leeftijd
spelen zij handbal in Wijk aan Zee en sindsdien zijn de twee vriendinnen gebleven.
Het idee voor EmbrazzE is ontstaan in de winkelstraten van Haarlem. Robin liep daar rond en
zag verschillende sieraden in de winkels en dacht:
‘dat kan ik ook’. Door hun passie voor mode,
creativiteit, commercieel inzicht en vertrouwen
in elkaar hebben zij elkaar gevonden en is er een
unieke samenwerking ontstaan. De eerste paar
sieraden verkochten snel in een winkeltje in

Haarlem. Reden voor Nicole en Robin om hier
verder in te gaan. Momenteel worden de sieraden in winkels in Haarlem, Egmond en Wijk
aan Zee verkocht.
Nicole: “We zijn nu zo enthousiast dat we naast
onze fulltime job in het weekend een dag sowieso en soms ook een avond aan het werk zijn.
Terwijl we werken is het gezellig, we praten bij
en drinken een kopje thee. Dus het is niet echt
een straf.”
Passie voor mode, het creatief bezig zijn als
hobby, elkaar kennen en vertrouwen is de basis
voor hun onderneming. Ze vullen elkaar perfect
aan. Nicole is de creatieveling, Robin de zakelijke en samen maken ze de sieraden.
“Soms vragen vrienden en kennissen ons iets
speciaals voor hun te maken en dat doen we dan
ook,” zegt Nicole. “Dat is wat we de klanten ook
willen aanbieden.”
Robin: “We richten ons op de trend. Op dit
moment maken wij armbanden en kettingen die
goed betaalbaar zijn voor iedereen.”
Robin en Nicole hebben er voor gekozen de prijs
laag te houden om de aanschaf van hun sieraden

Meeuwen

voor iedereen betaalbaar te houden. De prijs van
armbanden ligt tussen de 4 en 8 euro en de kettingen kosten tussen de 10 en 20 euro.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een
website. Vanaf medio maart kan iedereen online
de sieraden bekijken en bestellen via www.
embrazze.nl. Tot die tijd kunt u Robin en Nicole
in de avonden bereiken via 06-42803799 of via
06-28063478.
~ Trudi Duin ~

Meeuwen doen altijd wel stoer maar zijn bij
nader inzien redelijk domme beesten. Het
zijn agressieve snaaiers met rare gele ogen.
Nooit te beroerd om vuilnisbakken leeg te
halen of argeloze wandelaars op de kop te
schijten. Ze hebben kapsones en enorme
ego’s. Doorgaans eten ze koude natte kokkels
en scheermessen maar ze zijn ook verzot op
koekjes, chocoladerepen en broodjes oude
kaas. Het scoren van dat laatste kost soms
enige moeite maar is ook best geinig in
hun ogen. Keihard krijsen van dichtbij of
duikvluchten uitvoeren op de hoofden van
hun peuters helpt meestal wel om die lui zo
bang te maken dat ze de benen nemen en de
koekjes laten liggen.
Al dat vertoon is imponerend. Maar zijn
meeuwen ook intelligent? Nou nee. Als ze
met z’n allen op het strand staan en eentje
trekt een sprintje op, dan moeten de anderen ook zo nodig. Zelfs als er twee meeuwen
aan de vloedlijn staan en de ene vliegt
weg. Dan is het van: o jé, mijn vriendin wil
ergens anders zwemmen, dus moet ik er
achteraan. Eigenlijk best tuttig.
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Lekker eten voor de liefhebbers...
Michiel Doornberg en Ed Bakker werkten beiden al enige jaren in de horeca. Michiel in de bediening en
Ed meer dan twintig jaar in de keuken. Ed was nog niet zolang voor zich zelf begonnen met de Liefhebber
in de De Zwaanstraat, en had er wel een compagnon bij gewild, en Michiel zou wel voor zichzelf willen
beginnen maar wilde dat niet alleen doen. Toen kwamen ze elkaar tegen op een feest en na enig praten
besloten ze samen verder te gaan. De naam werd de Liefhebbers, ze waren nu immers met zijn tweeën.
We wilden een pure Franse keuken met mediterrane invloeden, voor een betaalbare prijs, toegankelijk voor iedereen. En daarin zijn wij geslaagd.
We merken het aan complimenten en aan de gasten die terug komen. Wij willen bereikbaar zijn
voor iemand die wil genieten van een tournedos,
een kreeft, een kopje koffie of alleen een glaasje
wijn, maar ook voor een broodje huisgemaakte
kroket. Er zijn gasten die denken dat je bij ons
uitsluitend een meergangen menu kan kiezen,
dat hoeft niet, sommigen nemen alleen een
hoofdgerecht. Ons concept is, dat we alles doen
uit het oogpunt zoals wij het zelf zouden willen
als wij ergens te gast zijn. Dat geldt voor de keuze
van de koffie, de thee, de prijzen, de muziek,
entourage en de gastvrijheid. We willen de gast
een beleving geven, zodat zij onze liefde voor het
vak en de ingrediënten voelen.

Workshop Buikdansen
Heb je altijd al willen buikdansen in een prettige
sfeer onder het genot van Oosterse lekkernijen?
Dan is dat binnenkort mogelijk want de Rel start
in April met workshops buikdansen.
Buikdansen en Oriëntaals dansen is een eeuwenoude cultuur die van moeder op dochter
wordt doorgegeven. Het is een manier om in een
ontspannen sfeer met elkaar te dansen op mooie
Oriëntaalse muziek.
Hoe zien de workshops eruit?
Allereerst beginnen we met het leren van de
zonnegroet. Belangrijk onderdeel van de dans
is de ademhaling. Door middel van chi qong
(ademhaling- en bewegingstechniek uit China)
zorgen we ervoor dat de bewegingen ontspannen
verlopen. We leren verschillende buikdanstechnieken die uit alle delen van de wereld komen:
we maken een wereldreis door verschillende
Oosterse landen als Iran, Turkije, India, maar
ook Afrika en Brazilië komen aan de orde.

Er zijn al een aantal bedrijven in de regio die hier
regelmatig met het personeel komen voor een
hapje en een drankje. En ook worden feesten en
partijen in de Liefhebbers gehouden. De kaart
wisselt vier keer per jaar, zodat we elk kwartaal
een seizoensgebonden menu kunnen bieden. In
het laagseizoen hebben we een speciale aanbieding zo kun je tot eind april op woensdag en
donderdag een verrassings driegangen menu
krijgen voor € 25,-.
Wij hebben wijnen in meerdere soorten, zo kun
je bij ons uit zowel de rode, witte als rosé kiezen
uit drie huiswijnen, in verschillende kwaliteiten.
In de winter zijn we open van woensdag tot
en met zondag vanaf twaalf uur, en hebben we
elke dinsdag een kook workshop. Dat zijn vier
groepen van tien deelnemers, de één de eerste
dinsdag van de maand, de volgende op de tweede
Binnen deze danscultuur is er de beroemde
kringdans waarin vrouwen in een kring met
elkaar dansen en elkaar aanmoedigen. En dit
allemaal in een Oosterse sfeer want het is de bedoeling dat je in een lange rok en buikdansgordel
draagt (buikdansgordels bij de Rel aanwezig).

dinsdag enzovoort, en bestaat uit vijf avonden.
In mei stopt het en in de volgende winter start
het weer. De animo is groot, we hebben voorlopig zelfs een aanmeldingsstop. Vanaf mei is het
restaurant op dinsdag weer open.
Mocht u nieuwsgierig zijn, de lezer van de Jutter

is van harte welkom om onder het genot van een
kopje Illy koffie en een heerlijke huisgemaakte
slagroomtruffel die u wordt aangeboden door
het huis om de beleving van de Liefhebbers te
ervaren.
~ Georges van Luijk ~

De lente
Als de lente weer gaat komen
Met de blaadjes aan de bomen
Alles zich weer gaat ontluiken
Bloesem in vele soorten struiken

Na afloop is er Oosterse thee en een lekkernij. De
ruimte zal omgetoverd worden in een sprookje
uit duizend en 1 nacht.
De workshops bestaan uit 4 maal 1.5 uur en
vinden plaats in de Rel.
De workshops zijn bedoeld voor vrouwen (alle
leeftijden) en worden gegeven door een docente
Culturele Kunstzinnige vorming die veel ervaring
heeft in Orientaals dansen.

De koolmeest zijn nest gaat maken
Onvermoeid zonder staken
De narcissen weer gaan bloeien
En het gras begint te groeien

Voor informatie en inlichtingen kun je je wenden
tot Saskia Scheffer 06-107371383 (organisator
van de ‘werkplaats De Rel’).

Snel is het dan met al het moois gedaan
Maar dan komt de zomer er weer aan
Het was prachtig en vonden het mooi
De natuur in wonderlijke lentetooi

Meer informatie over workshops en andere
activiteiten in De Rel zijn te vinden in deze Jutter
op pagina 8.

Lijster en merel in de vroegte zingen
Het vee in de wei dartelen en springen
Dan is de lente echt begonnen
En hebben de winter overwonnen

Jaap Scholten
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Internet Jutter: R. Spijker en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
aan Zee. (met duidelijk naam en adres). Opzegging 2
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Spar langer open
Vanaf zondag 3 maart gaat de Spar van de fam.
Poliste elke zondag open.
Dit is speciaal gedaan om de mensen de kans te
geven om ook op zondag de boodschappen te
doen. We gaan dus met de tijd mee, de moderne
klant wil elke dag boodschappen kunnen halen.
als openingstijd is gekozen van 16.00 t/m 19.00
uur. Uit onderzoek is gebleken dat hier behoefte
aan is. Maar geen nood, vanaf mei zijn we ook
op zondagochtend weer geopend voor heerlijke
verse broodjes.
Ook gaat de spar uitbreiden met geneesmiddelen, er is hard gestudeerd om de nodige diploma’s
te halen. We kunnen de klant nu bijvoorbeeld
ook een voltaren k of trachitol verkopen.

Zeerovers in Wijck op Zee

Wat vooraf ging: Het Duinkerker piratenschip
Liberté van kapitein du Pré is na een hevige storm
volledig uit koers geraakt en bevindt zich op de
Noordzee. Geurt een jongen van tien jaar uit
Wijck op Zee, die liever wil leren lezen en schrijven, zal zoals zijn ouders willen visser worden. Zolang hij nog geen twaalf jaar is loopt hij dagelijks
over het strand op zoek naar waardevolle spullen.
Vandaag loopt Geurt al een heel eind noordwaarts. Niets heeft hij nog gevonden, als hij gaat
zitten en de appel, die zijn moeder hem heeft
meegegeven, uit zijn zak haalt. Rustig gaat hij
zitten met zijn rug tegen het duin, het zonnetje
schijnt de eerste lentewarmte over hem heen. Als
hij zijn appel op heeft voelt hij zich een beetje rozig en gaat liggen, en valt in slaap. Na een uurtje
wordt hij met schrik wakker als hij een enorme
knal hoort en schiet overeind. Als hij staat ziet
hij in de verte een aantal schepen, en heeft geen
idee wat er aan de hand is. Maar dan wordt
hem duidelijk dat één van de schepen recht op
hem afkomt, en dat drie anderen volgen. Geen
moment bedenkt hij zich en klimt het duin op.

Het uitzicht is hier een stuk beter en snel krijgt
hij door dat het voorste schip het strand op zal
varen. Geurt krijgt een gevoel van angst en besluit zich te verstoppen, hij gaat liggen, trekt zijn
boezeroen uit en schuift zand over zijn benen
en romp , en legt zijn boezeroen over zijn hoofd.
Af en toe tilt hij een stukje van zijn boezeroen
omhoog en kijkt er onderdoor om te zien of het
nog veilig is.
Zodra de uitkijk van één van de oorlogsbodems
de Liberté in zicht krijgt, geeft de commandant
het bevel er op af te gaan. Met drie schepen in de
achtervolging is de Liberté kansloos, en al snel
heeft du Pré door dat hij niet kan ontkomen. Eén
van de schepen geeft een schot voor de boeg van
de Liberté, als waarschuwing, maar du Pré vaart
door. Hij weet wat hem en zijn bemanning te
wachten staat als ze gevangen worden genomen.
De regels van de VOC en de Admiraliteit zijn
duidelijk, geen enkele piraat krijgt een pardon
en geen gevangenisstraf, alleen de dood, of door
verdrinking of door ophanging. Hij ziet één
mogelijkheid, want in het oosten komen duinen
in zicht, en met volle snelheid zeilt hij zijn

scheepje naar de kust en vaart recht het strand
op, alle drieënveertig bemanningsleden verlaten
het schip onmiddellijk, de meesten laten zich met
touwladders naar beneden zakken, en sommigen
springen het water in. Verstandig is dat niet, want
vijf mannen breken daarbij één of beide benen,
want er staat maar iets meer dan een meter water.
Du Pré pakt wat spullen bij elkaar en verlaat als
laatste de Liberté. Dat doet hij niet omdat de kapitein als laatste zijn schip dient te verlaten, maar
omdat zijn bemanning niet hoeft te weten wat hij
meeneemt. Onder de spullen die hij meeneemt is
een kistje met gouden munten, het restant van de
opbrengst van het vorige seizoen. Eenmaal achter
het eerste duin kijkt hij om zich heen of hij uit
het zicht van zijn bemanning is, graaft snel een
kuil en verstopt het kistje, nog geen tien meter bij
Geurt vandaan, hij kijkt om zich heen of hij geen
getuigen ziet en zet een spurt in.
Een klein stukje van zijn kledingstuk heeft Geurt
opgetild en heeft alles gezien. Doodstil ligt het
jochie, bang dat hij ontdekt wordt en blijft een
tijdje onder het zand liggen. Pas dan kruipt hij
onder het zand vandaan en gaat naar huis. Vlug
bindt hij zijn zakdoek aan een bundel helmgras,
misschien vindt hij de moed om later terug te
komen. Bijna kruipend gaat hij richting dorp,
en denkt alleen aan het kistje, zou hij het kistje
durven op te halen. “Maar waarom dan niet nu,
de kans dat die man nu al zijn kistje ophaalt is
niet zo groot. Ja, maar stel dat die man zich daar
in de buurt heeft verstopt en wacht tot het donker
is, dan ziet hij mij. Misschien heeft hij me al
gezien”. Geurt blijft een tijdje liggen en overweegt
wat te doen. “Nee, ik ga nu, morgen is het kistje
misschien weg. Die man komt vast en zeker vannacht zijn kistje ophalen.”
Volgende maand: in één minuut staat het leven van Geurt
en de rest van Wijck op Zee op zijn kop.
~ Georges van Luijk ~

Dolfijn aangespoeld
Het gebeurt niet vaak dat een witflankdolfijn
aanspoelt op ons strand. William Stam (niet op
de foto) vond er een op het strand op 29 januari.
Het was even schrikken toen hij later die dag op
de radio hoorde dat het dode dolfijntje verkocht
zou zijn voor 50.000 euro, maar dat bleek een
misverstand. Dat ging om een aangespoeld stuk
Walviskots, ergens aan de Engelse kust. Hier
schijnt een zeldzaam stofje (amber) in te zitten
wat - geloof het of niet - gebruikt wordt in de
parfumindustrie!
Er zijn de laatste tijd voor onze kust meer dolfijnen gezien. Natuurcentrum Ecomare vermoedt
dat het om tuimelaars gaat. Dolfijnen worden
niet vaak in de Nederlandse wateren gezien.
Rond 1960 verdwenen de beesten en trokken
verder naar het zuiden. Volgens Ecomare zit
er vermoedelijk veel vis voor de kust en zijn de
zeedieren daar op afgekomen. Behalve de dolfijnen werden recent ook walvissen en bruinvissen
gespot. Het ging om bultruggen bij Castricum,
Wijk aan Zee en Egmond.
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Agenda

Vrijdag 1 maart
Café De Zon; Rory Gallagher Tribute
Sonnevanck: Jazz Shake It Incl vanaf 21.30 u
Zaterdag 2 maart
Café De Zon: Rory Gallagher Tribute
Sonnevanck: Adinda Band vanaf 21.30 u
Zondag 3 maart
Zee van Staal: rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 6 maart
Open dag VSO Heliomare. 11.00-14.30 uur.
Vrijdag 8 maart
Vrouwendag
Sonnevanck: 1001 Nachten Feest met DJ La Rue
Zaterdag 9 maart
Sonnevanck: Mylene de la Haye & Trio van Zanden vanaf 21.30 u

Timboektoe: NoordPier Sessie met David Philips
van 16.00 – 18.00 u
Dinsdag 12 maart
Sonnevanck: Leo-avond vanaf 21.30 u
Woensdag 13 maart
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 15 maart
Sonnevanck: Wouter Bekkering Quintet 21.30 u
Zaterdag 16 maart
Sonnevanck: Southern Train vanaf 21.30 u
Zondag 17 maart
De KUSt: Kogging, Indiejazz van 15.00 – 18.00 u

Woensdag 20 maart
Sonnevanck: Literair diner met Marga van Praag;
vooraf reserveren, aanvang 18.30 u
Vrijdag 22 maart
Sonnevanck: Baggerman trio & Eva sur Seine
vanaf 21.30 u
Zaterdag 23 maart
Sonnevanck: Stoom vanaf 21.30 u
Vrijdag 29 maart
Sonnevanck: Kevin & Esmee vanaf 21.30 u
Zaterdag 30 maart
Opening strandseizoen
Sonnevanck: Bmaster vanaf 21.30 u
Strand: Paaseieren zoeken; aanvang 14.00 u
SunSeaBar: Openingsfeest
Timboektoe: NoordPier Sessie met Fabian Remmers van 16.00 – 18.00 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Julianaplein: mobiele Pinautomaat op vrijdag
van 12.30 – 16.30 u
KOP v WaZ / De TIP (Toeristisch Informatie
Punt): ma en woe 10.00 – 14.00 u; do en vrij
12.00 -18.00 u; za en zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddag 50+sport 13.30 u
/ recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: tot 20 maart alleen woe en do open /
vanaf 20 maart woe, do, vrijdag 13.00 – 16.30 u
en zaterdag 11.00 – 15.00 u

Nieuws
van
de kerken

Activiteiten in De Rel

Werkplaats iedere dinsdagavond vanaf 19:30.
Er wordt gewerkt aan een mobiel windscherm op
het Julianaplein. Aanwezig zijn Jan, Peggy, David
Dorpskerk
en Bob. Heb je zin om mee te helpen of gezellig
Zondag 3 maart
een bak koffie te drinken kom dan eens lang.
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Muiden
Kinderdisco 15 maart. Thema: lentekriebels.
Zondag 24 maart
Aanvang: 19.00 uur to 21.00 uur Entree: 2.50 incl.
Ds. D. Fisser te Amsterdam, Palmpasen
2 consumptiebonnen.
Donderdag 28 maart
Spirituele healingavond 19 maart. Aanvang:
mevr. Ds. M. Myburgh,
20.00 uur tot 22 uur. Entree: 11 euro inclusief
Witte Donderdag H.A. 19.00 uur
koffie/thee.
Zondag 31 maart
Tafeltennis: iedere dinsdag morgen van 10 tot 11
Ds G. van Doornik te Maassluis. Pasen.
uur. Entree 1.50. Koffie/thee 0.50 euro cent.
Wijkerstraatband: iedere dinsdagmiddag van
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
13.00 uur tot 17.00 uur. Kom gerust eens kijken!
Zaterdag 2 maart
Spelen met Boomwackers Muziek kleutercur19.00 uur themaviering			
sus. (voor kinderen uit groep 1, 2, 3) 16.10-16.40
voorganger Zr. J. Burger
themakoor
uur, onder leiding van Karin Ravenstijn, docent
Zondag 10 maart
bij Centrum voor de Kunsten. Vanaf 28 februari
9.30 uur eucharistieviering			
in De Rel 10, keer 30 min. Tijd: 15.15-15.45 uur
voorganger p.Mathew
gemengd koor
Kosten: €35,Zaterdag 16 maart
Tien instrumenten (vanaf groep 4). Kennis19.00 uur familieviering			
making metverschillende instrumenten. In tien
voorganger p.N. Smit
jeugdkoor
lessen leer je d.m.v. een lied, spelen op het instruZondag 24 maart Palmzondag
ment zelf en wat andere muzikale ingrediënten.
9.30 uur woord en communieviering		
Vanaf 28 februari in De Rel, 10 keer 45 min.Tijd:
voorganger p.N. Smit
gemengd koor
15.50- 16.35 uur. Kosten: €50,- Docent: Karin
Witte Donderdag 28 maart
Ravenstijn. Inschrijven kan via www.centrum19.00 uur eucharistieviering			
voordekunstenbeverwijk.nl of bij de les in de Rel.
voorgangers p. Taverne
gemengd koor		 De Rel is ook te huur, voor vergadering, kinderen p. N. Smit
feestje, werkplaats, of andere initiatieven.
Goede Vrijdag 29 maart
Info:Saskia (M) 06-3072 1458
15.00 uur Kruisweg p. N. Smit
Matthieu (M) 06-344-196-80
19.00 uur meditatieve viering
of mail naar DeRel@live.nl
p. N. Smit		
themakoor
Paaszaterdag 30 maart
21.00 uur Paaswake				
Met ingang van 1 februari 2013 is ons team uitgep. N. Smit		
themakoor
breid met fysiotherapeut Arthur Wilbie.
Pasenzondag 31 maart
Arthur heeft eerder bij ons stage gelopen en gaat
9.30 uur eucharistieviering			
.
zich bezighouden met Personal Training.
p.R.Putman		
gemengd koor
Het doel van deze training is: 1. beter voelen,
2 er beter uitzien, 3. beter presteren en 4. beter
Oecumenische Bijbelkring
uitvoeren van sport en oefening. De sportieve
Maandag 4 maart o.l.v. pastor Nico Smit in de
activiteit kan zowel binnen zijn (fitness, krachtconsistorie van de Dorpskerk aan het Julianatraining, circuit) als buiten (hardlopen, moutainplein. De gesprekskring van februari ging door
biken, bootcamp.) Arthur zal zijn werkzaamheomstandigheden niet door. Onderwerp is nogden in onze fysiotherapiepraktijk uitvoeren op
maals: De profeet Amos. Inloop 19.30 uur met
zaterdag ochtend en dinsdag avond.
koffie en thee. Aanvang gesprek om 20 uur.
Team Fysiotherapie Wijk aan Zee

Nieuwe fysiotherapeut

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 088-0800169
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Wijkcoördinator: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

