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Heeft u vorige maand ook gestemd in De Mo-
riaan? Op de gang werd de stemmers gevraagd 
een enquête in te vullen over het Dorpshuis 
De Moriaan. Het werd daarmee ook een plek 
waar mensen even bleven staan om een praatje 
te maken. Terwijl ik de vragenlijst aan het 
invullen was, hoorde ik bewoners praten over 
de Jutter. “Dat zou toch gewoon in de Jutter 
moeten staan,” zei een oudere dame tegen haar 
man. Kijk, dat wil ik nou graag weten: wat 
vindt u, zou echt in de Jutter moeten staan? 
Wilt u dat aan ons laten weten? Wij volgen 
heel graag uw suggesties op! De Jutter wordt 

immers gemaakt door vrijwilligers en wij 
volgen gewoon onze eigen nieuwsgierige neus. 
Ik blijf het overigens fantastisch vinden dat 
zo’n krant kan bestaan. Dat er steeds maar weer 
mensen zijn die hun tijd belangeloos steken in 
het maken van deze unieke krant. Deze maand 
is de Jutter voor het eerst vormgegeven door 
Heleen Vink, ze woont nog maar kort in het 
dorp, maar heeft zich meteen al aangesloten bij 
de redactie. Chapeau! 
             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

VAN DE REDACTIE

Het begon aan de burgemeester Rothéstraat, 
waar bewoners een kastje plaatsten met boeken. 
Het idee is dat voorbijgangers een boek kunnen 
lenen of houden en eventueel zelf ook boeken 
terug kunnen zetten. Het boekenhuisje is zó’n 
succes dat nu elke woning in Wijk aan Zee een 
eigen minibieb krijgt.

In de voortuin of op de stoep, elke bewoner in 
Wijk aan Zee heeft binnenkort een eigen mini-
bieb voor de deur. Hierin kunnen diverse boeken 
aangeboden worden, maar het kan natuurlijk ook 
op thema, bijvoorbeeld sportboeken, of geschie-
denis van de regio. Naast boeken kunnen ook an-
dere tweedehands goederen aangeboden worden. 
Zo kan een levendige ruilhandel tot stand komen. 
Vanaf de eerste woensdag van april worden de 
huisjes in Wijk aan Zee geplaatst.  Bewoners 
mogen hun boekenhuisje naar wens schilderen 
of verbouwen. Hiervoor zijn geen bouwvergun-
ningen nodig. Het is het meest grootschalige 
woningbouwproject wat ooit in Wijk aan Zee is 
gestart.

Tekst: Marian van den Hul  
Foto: Heleen Vink

Elk huis een  
eigen bieb

De doorgetrokken strepen in de Zeestraat zijn op grote delen vervangen door onderbroken strepen. 
Wat betekent dit voor de verkeersregels? Georges van Luijk ging op onderzoek bij de Rijksoverheid 
en bij de politie.

Nieuwe verkeersstrepen op 
de Zeestraat

Strepen op de weg kunnen een weg in rijstroken 
verdelen of aangeven wat de maximum snelheid 
is. Het is niet altijd duidelijk op wat voor weg u 
rijdt. Daarom komen er in Nederland nieuwe 
strepen op de weg. De nieuwe strepen heten 
ook wel essentiële herkenbaarheidskenmerken 
(EHK). Voor het eind van dit jaar moeten alle 
wegen voorzien zijn van nieuwe strepen. Met uit-
zondering van autosnelwegen krijgen alle wegen 
buiten de bebouwde kom nieuwe strepen. 
Aan de strepen is dus te zien wat de maximale 
snelheid is op die weg en of je mag inhalen:
Dubbele witte middenstrepen met groene kleur 
ertussen: 100 km/uur.
Dubbele witte middenstrepen zonder groene 
kleur ertussen: 80 km/uur.
Geen middenstreep: 80 km/uur, behalve als er 
langs de weg een bord staat met 60 km/uur.
Doorgetrokken of onderbroken witte midden-
strepen is zoals het was, u mag niet over een 
doorgetrokken streep rijden. Dat betekent dus 
dat u daar niet mag inhalen.  
Op de Zeestraat zijn de middenstrepen voor het 
grootste deel onderbroken, dus daar mag wor-
den ingehaald. Alleen op de bochtige delen en 
onder de viaducten zijn de strepen doorgetrok-
ken. Daar mag niet worden ingehaald. 

Verkeersborden gaan voor strepen
Als er verkeersborden langs de weg staan, die een 
verbod aangeven, gaan die vóór de strepen, zoals 
een snelheidsverbod of een inhaalverbod. Zoals 
momenteel een tijdelijk bord langs de Zeestraat 
staat, dat inhalen is verboden behalve van land-
bouwvoertuigen.

Foto 3: Er mag helemaal niet worden ingehaald 

Tekst: Georges van Luijk 
Foto’s: Heleen Vink

Foto 1 en 2: Er mag worden ingehaald, uitgezonderd waar 
het inhaalverbodsbord staat
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Schrijf het in je agenda! 

Ook dit jaar is er weer een Jutterspad. Op zon-
dagmiddag 28 juni tussen 13.00 en 17.00 uur  
luisteren, zien, wiebelen op je stoel van loutere 
verbazing. Dat al deze mensen, de muzikanten 
en de gastheren en dames zich weer belangeloos 
inzetten voor een fantastische middag voor u met 
muziek en wat al niet meer.
Overal in het dorp vinden optredens plaats, in 
achtertuinen, huiskamers en op pleinen. U ‘jut’ 
uw eigen muzikale route bij elkaar. Van klassiek, 
jazz tot eigentijds! En niet te vergeten een drankje 
en in sommige huizen zelfs een hapje. Om 17.00 
uur is er weer een gezellige afsluiting in Café de 
Zon. Het is dan alweer de 16 e editie. In nog meer 
huiskamers en tuinen dan voorheen, muziek 
op je pad. In de Jutter van juni krijgt u meer 
informatie.

Tekst: Trudi Duin 

Jutterspad



Dorpsgenoten 
Margaretha van der Meij

in de straat die genoeg melk had en zo heeft mijn 
jongste broertje melk van een buurvrouw gekre-
gen. Bij de razzia is mijn boer Arie weggevoerd 
en pas in 1947 weer thuis gekomen. Jos die toen 
drie jaar was, vroeg: ‘Mam, wanneer gaat die man 
weer weg?’ Hij had zijn broer nog nooit gezien.”

“In de zomer van 1945 gingen wij naar ons huis 
aan de Verlengde Voorstraat kijken. De planken-
vloer was doorgezakt door de zware munitie-
kisten die er opgeslagen stonden. Er waren toen 
nog Duitsers, die hadden een keukenwagen voor 
de deur en hadden juist een varken geslacht. Zij 
nodigden ons uit voor het eten. Niet alle Duitsers 
waren slecht. Wij kregen macaronisoep. Ik had 
nog nooit zoiets lekkers gehad. Mijn vader had 
veel te veel gegeten en was doodziek, maag-
krampen. Hij zei dat wij naar de Rijvordtlaan 
moesten gaan, hij is daar gebleven, hij kon niet 
meer lopen. Mijn moeder was bang dat zijn maag 
uit elkaar zou barsten. Toen de Wijk aan Zeeërs 
terugkeerden werden de huizen opgeknapt en 
werden er buurtfeesten gegeven. Wij pakten het 
leven weer op.”

“Mijn moeder stierf op 49-jarige leeftijd in 1950, 
zij liet zeven kinderen achter, waarvan de jongste 
zes was. Mijn vader bemoeide zich niet veel 
met de opvoeding, de oudste kinderen deden 
de huishouding en de opvoeding. Toen Jos naar 
een andere school moest was het Arie die alles 
regelde. In 1953 emigreerde mijn broer Jan naar 
Nieuw-Zeeland en Chiel in 1955.”

“Toen mijn vader in 1957 hertrouwde, was ik 30 
en eindelijk vrij, ik kon trouwen met Ber van der 
Meij. 

Ber was een prachtmens, hij had een natuurlijk 
talent om met mensen van alle slag om te gaan en 
had een hekel aan dikdoenerij. Hij had het aan-
nemersbedrijf van zijn vader overgenomen. In 
1958 kochten wij het ‘Strandbedrijf ’, dat strand-
stoelen en windschermen verhuurde. De Duitse 
toeristen waren terug en huurden soms een hele 
set voor een maand. Tegen 1970 ontdekten de 
toeristen de Middellandse Zee en liep het terug 
en hebben wij het bedrijf weer verkocht en heb-
ben wij het Badgastenkerkje gekocht. Ber kon het 
gebruiken als opslag, als kerk werd het niet meer 
gebruikt.” 

“Wij hebben drie kinderen Jan-Paul, Marc en Jos. 
Alle drie zijn, net als de kleindochters Lieke en 
Julie, gezegend met een groot muzikaal talent. 
Ber was ziek en wilde zo graag zijn eerste klein-
kind zien voor hij zou sterven, het mocht niet zo 
zijn. Op de negende december 1996 om negen 
uur in de ochtend stierf hij in het RKZ en de 
zelfde dag om drie uur in de middag werd Lieke 
geboren, één verdieping lager.”

“Ik heb cursussen gevolgd om mijzelf te ontwik-
kelen, heb 15 jaar yogalessen gevolgd. Jammer 
dat ik niet meer kan doen waar ik zo van houd, 
bijvoorbeeld fietsen in de duinen.”

“Ja, kind, wij zijn nu eenmaal Katholiek”, zei haar moeder in de winter van 1943, toen zij het be-
zorgde gezicht zag van de vijftienjarige Margaretha, nadat zij had verteld dat zij zwanger was van de 
zevende. Margaretha moest al zoveel van school verzuimen omdat haar moeder een zwakke gezond-
heid had en Margaretha moest helpen in de huishouding. Zij was op één na de oudste en ging graag 
naar school en kon goed leren. 

“In 1940 waren er geen badgasten meer en de 
hypotheek moest worden betaald, mijn moeder 
heeft wel zitten huilen als zij er geen geld voor 
had. Mijn oudste broer Arie ging drie keer per 
week, voor hij naar school ging, met de hand-
kar naar Beverwijk. Bij de conservenfabriek 
haalde hij bonen, die gingen wij dan afhalen en 
hij bracht ze weer terug naar de fabriek. Ik was 
een jaar of elf, twaalf toen de arbeiders van de 
SDAP op de eerste mei, de dag van de Arbeid, 
met strijdliederen en vlaggen naar de Banjaert 
trokken. Ik ging naar de Driesprong om ernaar te 
kijken. Prachtig vond ik het, maar mijn moeder 
wilde dat niet hebben. “Als de rooien de baas 
worden, mogen wij nooit meer naar de kerk”, 
zei zij. Oh, gebeurde dat maar, dacht ik heime-
lijk, want dan hoef ik nooit meer elke ochtend 
nuchter door weer en wind naar de kerk, daarna 
snel naar huis, eten en vlug naar school. Door 
de strenge moraal heb ik in de jaren zeventig de 
Katholieke kerk verlaten. Ik was zoekend en vond 
uiteindelijk de Antroposofie. Dat genootschap 
verspreidde de leer van de Geesteswetenschap-
pen. Daarin voelde ik mij opgenomen.”

“In de oorlog hebben wij niet echt honger ge-
kend, wel gingen we naar de gaarkeuken met een 
emmer. Mijn vader stal kolen van de Duitsers en 
dat ruilde hij voor brood. Ook was er een jongen 
een beetje verliefd op mij. Zijn vader was wet-
houder en ik kreeg zijn bonnen. In 1942 werden 
wij geëvacueerd en kwamen zoals veel Wijk aan 
Zeeërs in de net gebouwde Rijvordtlaan in Bever-
wijk terecht. Vier dagen na de razzia van 16 april 
1944 kreeg mijn moeder van 43 het aangekon-
digde kind, Jos. Zij was zo zwak dat zij geen melk 
kon geven, maar gelukkig was er een jonge vrouw 

“Ik heb veel herinneringen aan het vroegere Wijk 
aan Zee. Het is een gastvrij dorp, dat altijd vrij-
moedig met de badgasten is omgegaan. 
Er was een aantal bekende Nederlanders die 
jaarlijks hun vakantie doorbracht in Wijk aan 
Zee. De bekende schrijver Frederik van Eeden lo-
geerde in Westerduin. De dirigenten Willem van 
Otterloo en Willy François logeerden bij ons. De 
tennisser van Zwol en de radiopresentator Wam 
Heskes logeerden elders in het dorp. 
Er was niet veel geld voor verenigingen, maar 
wel voor de RK Meisjesgraal. Met Sinterklaas 
mochten de kinderen van de ouders die lid waren 
van de RK Volksbond naar een feestje. De arme 
kinderen kregen ondergoed, de rijken speelgoed.

Motto 
Mijn motto is ‘moedig voorwaarts, vertrouwen 
en overgave, ooit komt alles goed. En verdraag 
de moeilijke dingen in gelatenheid, niet alles lukt 
altijd’.  
En ik vind het een voorrecht in Wijk aan Zee te 
mogen wonen.”

 Tekst: Georges van Luijk, 
Foto: Heleen Vink
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We zijn  
verhuisd

Pantheon Drukkers 
Kuiperij 13 
1185 XS Amstelveen 
telefoon 020 - 545 69 73  
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Ruud timmert al dertig jaar 
aan de weg 
Dertig jaar geleden startte hij zijn eigen timmerbedrijf in Wijk aan Zee, maar Ruud van der Klooster 
heeft nog genoeg energie en inspiratie om het nóg eens dertig jaar uit te zingen. Een terugblik op de 
geschiedenis van een succesvolle eenmanszaak. 

“Ik wilde vroeger eigenlijk reclameschilder wor-
den. Dat deed ik ook in mijn vrije tijd. Nu zie je 
dat niet zo vaak meer, van die mooie geschilderde 
reclameborden, alles wordt op de computer ge-
maakt. Ik had een diploma schilderen, maar ook 
een diploma timmeren. Ik ben toen een tijdje 
gaan werken bij een spantenfabriek.
Ik zat ook in een band en we mochten in de 
fabrieksruimte oefenen met de band. Dus bleef ik 
timmerman, muziek was voor mij belangrijker.”

“Helmi en ik zijn in 1979 in Wijk aan Zee komen 
wonen, in eerste instantie in een zomerhuisje. 
In september 1984 heb ik een nier afgestaan aan 
mijn zus. Toen zei ik tegen Helmi: na de opera-
tie ga ik voor mezelf beginnen. Ik moest eerst 
een tijdje revalideren, maar in april 1985 ben ik 
gestart met mijn eigen timmerbedrijf.  
Ik heb echt van alles gedaan. Opbouwen van 
tentoonstellingen, podia, renovatie, verbou-
wingen, kozijnen, ramen, muren, deuren, maar 
ook meubels maken,  kasten, en zelfs heb ik wel 
doodskisten gemaakt.”

“Sommige klussen komen steeds terug. Aan het 
opbouwen van het decor van het schaaktoernooi 
werk ik al zo’n 28 jaar mee.  Natuurlijk kende ik 
ook wel goede en mindere tijden. Ik heb wel eens 
gehad dat een bedrijf failliet ging, waar ik nog 
een flink bedrag van moest krijgen. Daar ben je 
dan wel even ziek van. Maar gelukkig heb ik het 
verder altijd gered. Het mooie van eigen baas 
zijn, is ook dat je de vrijheid hebt. Elk jaar ga ik 
met Helmi wel op reis.” 

“Timmeren blijft een mooi vak. Het leuke is dat 
mijn opa ook meubelmaker was, dus het zit ken-
nelijk in de familie. Ik vind elke nieuwe opdracht 
weer een uitdaging. Ik ga uit van het motto ‘alles 
is mogelijk’, je moet soms alleen even bedenken 
hoe. Soms komt er een kunstenaar met een krab-
bel op papier voor een nieuw project. Dan ga je 
samen denken hoe je het kunt uitvoeren.  Aan 
stoppen denk ik nog lang niet. Ik heb nog genoeg 
inspiratie en energie voor nóg dertig jaar. Moet 
lukken.”

Tekst: Marian van den Hul
Foto: Stephanie Dumoulin
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Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
Van diverse verse producten tot PostNL 
en stomerij.

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

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
Verlengde Voorstraat 56

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

Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

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

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certifi caat diabetische/reumatische voet

NU OOK bij Inki’s         
  P E D I CU R E  by O.P.I.

luxe voetverwenning
 

Voor info of afspraak
06-40990449

www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis 

inkis3.indd   1 22-3-2015   14:01:35

Julianaplein 9 1949 AT Wijk aan Zee
Tel. 0251-375956, of 0653392877  

info@vanamersfoortmakelaardij.nl

Taxatie nodig voor 
een financiering?

  
Bij ons betaalt u 

300 euro, 
inclusief btw en 
NWWI kosten

Voor info:

Amersfoort2.indd   1 22-3-2015   14:13:14

Omdat er op de zaterdagavonden niets te doen was in ‘De Moriaan’ heeft dat Afra Fennema aan het 
denken gezet. Afra werkt in ‘De Moriaan’ en wist dat Daniel Koerts, die in hetzelfde pand bij de Viva 
werkt, al tien jaar aan darten doet. Er moest een Darttoernooi komen.

Darts in de Moriaan

“We zijn er in oktober mee begonnen en wil-
len dat om de vier weken blijven doen op de 
zaterdagavonden. We weten nog niet hoe wij het 
in de zomer gaan doen. Wij hebben zes banen, 
met gemiddeld tussen de 25 en 30 deelnemers, 
waarvan ook een paar dames. Er is geen apart 
dames toernooi. Het maximum aantal deelne-
mers is 48. Er zijn bekers voor de nummer 1, 2 en 
3 en voor de 1, 2 en 3 van de herkansingsronde. 
Er is ook een beker voor degeen die het meest 
180 heeft gegooid en één die de hoogste finish 
heeft gehaald.” 
 
“Er wordt 501 gespeeld, waar iedereen begint 
met 501 punten, wie het eerst op 0 staat heeft 
gewonnen. Misschien gaan wij in de toekomst 
ook ‘tactics’ spelen, daarbij moet elk nummer van      
1-20 drie keer worden geraakt.
Er zijn spelers die lid zijn van een dartvereniging 
en mensen die af en toe eens spelen, iedereen is 

welkom. Vanaf 19.00 kun je naar binnen en de 
strijd begint om 20.00, het inschrijfgeld is € 5,00. 
Iedereen die 180 gooit krijgt een drankje.
Twee keer in de maand houden wij op maandag 
een workshop, om uitleg te geven aan mensen die 
misschien wel willen spelen, maar het nog niet 
durven. Aanmelding kan alleen op de dag zelf in 
‘De Moriaan’.”

“De eerstvolgende speelavond is 25 april.
De deelnemers komen van heinde en ver, van 
Alkmaar tot Voorhout, maar wij zouden het wel 
erg leuk vinden als er wat meer Wijk aan Zeeërs 
meedoen, want dat zijn er wel heel weinig. 
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed 
doel. Het jaarlijkse kinderkamp in Lemele van de 
Amsterdamse kampeervereniging  de Waag.”

Tekst: Georges van Luijk 
Foto: Heleen Vink

“Het dak zit er weer op”, lacht strandpaviljoen-
houder John Griffioen. “Eerder hadden we de 
opslag in aparte ruimtes en in containers achter 
het paviljoen. Nu is het één gebouw geworden 
waarin alles is ondergebracht. Het gebouw oogt 
daardoor groter, maar is dat niet, in oppervlakte 
is het zelfs kleiner.” 

Toen John Griffioen en zijn compagnon Peter 
Lugtenberg in 2004 Aloha begonnen had het een 
ruige ‘look’ met staal en het paviljoen moest toen 
nog in de winter van het strand. Ze waren surf-
dudes, hielden van de surfscene op de Noordpier, 
de één kwam uit de ICT, de ander was bezig met 
games en beiden wisten weinig van de horeca.
“Na de brand hebben we een zware tijd gehad. 
Van veel van onze volgers op Facebook hebben 

we oprecht gemeende en meelevende berichten 
ontvangen en dat heeft ons heel erg gesteund. 
Tijdens de extra lange en vervelende tijd van  
verzekeringen en vergunningen aanvragen, 
konden we gelukkig goed nadenken over nieuwe 
plannen. Daar zijn de resultaten nu naar, het 
wordt zelfs beter dan het was. Wat heel erg fijn 
voor ons was, is dat ons personeel kon doorwer-
ken bij buur-paviljoen Timboektoe. Vanaf onze 
opening komt iedereen weer bij ons terug, een 
grote steun in de rug!” 

Enthousiast vertelt John verder: “De ‘look’ is nu 
meer van deze tijd, veel hout, een open haard en 
een kas op het terras. De indeling is beter, ook 
voor de gasten. We hebben een extra ruimte met 
een tweede open haard.  Toch zal iedereen de

Strandpaviljoen Aloha weer open
Eind maart opende Aloha eindelijk haar deuren weer. Pinksteren 2014 werd Aloha getroffen door een brand door een TL bak achter de bar die niet eens 
aanstond. Het met zo veel liefde opgebouwde paviljoen was helemaal verwoest en moest volledig worden afgebroken. Nu, na 10 maanden staat Aloha 
weer, mooier dan ooit met dezelfde lekkere koffie en eigen gebakken appeltaart. 

oude sfeer herkennen en zich nog steeds thuis 
voelen.” Er is nog een prachtige aparte ruimte bij 
gekomen met een eigen keuken die af te huren 
is voor feesten en bedrijven. De mooie lichte kas 
neemt de plaats in van de tent die voorheen voor 
beschutting zorgde met slecht weer. 

Onveranderd is het lekkere eten en de duurzame 
producten. Er staan nog steeds veel biologische 
en biodynamische producten op de kaart, maar 
er is nu nog meer aandacht voor lokale produc-
ten. “Biologisch is niet het allerbelangrijkste, we 
hebben nu ook meer aandacht voor streekpro-
ducten, we willen weten waar het vandaan komt 
en het verhaal achter het eten.” 
Komend seizoen zijn er meer veranderingen op 
komst bij de Noordpier. Aloha, Timboektoe en 

Oustanding Events hebben  de handen in elkaar 
geslagen en gezamenlijk het tussen hun ingelegen 
paviljoen Statler & Waldorf overgenomen.
“Ervoor in de plaats komt een surfshop en surf-
school, surfstalling, kiteschool het evenementen-
bureau van Outstanding events en meer. Een tijd 
lang waren Peter en ik niet zo blij, maar nu heb-
ben we er weer zin in. Dit is allemaal zo positief. 
Ik hou van harmonie en gave dingen doen. En 
ik ben het strand nooit zat, ik kan niet zonder”,  
vertelt de nog steeds graag surfende ondernemer.

Tweede Paasdag is de officiële opening van 
Aloha. Info: facebook.com/strandpaviljoenaloha 

Tekst en foto: Stephanie du Moulin
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Trudi Duin, Stephanie Dumoulin, Georges van Luijk, 
Heleen Vink, Sonja Waschkowitz
Administratie: Peter Duin
Advertenties: Marian van den Hul  0251-375171
jutter@live.nl

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
1949 BS Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De Jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker Peter Duin en Kuno Hamers                      
Opmaak: Marian van den Hul/Heleen Vink
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
kening: 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.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Voel de lente-sfeer bijTASTOE!!

Openingstijden in april

Woe, do, vr       13.00  - 16.30 uur
Za                       11.00  - 15.00 uur

Met mooi weer is Tastoe 
met Pasen open!!

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

 - Meubels op maat
 - Onderhoud voor uw huis
 - Ruud 06 - 55705384

www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

TASTOE

tastoe.indd   1 15-3-2015   17:25:40

De walvisvaarders van Wijk aan Zee (3)
De meeste walvisvaarders van Wijk aan Zee werkten voor reders uit de Zaanstreek. In maart of 
april vertrokken de dorpelingen naar de grote walvisvaartschepen die in de Zaan of in de haven van 
Amsterdam lagen afgemeerd. De bemanning van het walvisvaartschip bestond naast de comman-
deur (kapitein) uit ruim veertig eters: harpoeniers, speksnijders, timmerlieden, een meesterchirur-
gijn, een schieman, een bootsman en zo’n 26 matrozen uit Noord-Holland, de Friese waddeneilan-
den en Noord-Duitsland. 

De  walvisvaartschepen deden er ruim een week 
over om bij Texel te komen en daarna was het 
nog circa vijf weken varen voordat men in het 
poolgebied aankwam. Daar hadden zich inmid-
dels tientallen walvisvaartschepen verzameld uit 
allerlei landen. Was er een walvis in zicht, dan 
werden er sloepen in het water gelaten waarmee 
men achter de walvissen aanging. De harpoeniers 
stonden voorin de sloep om zo snel mogelijk een 
harpoen in het walvissenlijf te kunnen steken. 

Het arme dier werd door zoveel harpoenen en 
lensen bewerkt dat het tenslotte de geest gaf en 
naar het walvisvaartschip kon worden gesleept. 

Eskimo’s
Daarna kwamen de speksnijders die de dikke 
speklaag in repen van het beest afhaalden en aan 
boord van het schip takelden. Daar werd het spek 
kleiner gesneden en in vaten gedaan. In traanko-

kerijen in de Zaanstreek zou dit worden verwerkt 
tot traan dat gebruikt kon worden als lampolie of 
verwerkt tot groene zeep. Was men aan de west-
kust van Groenland aan het jagen, dan kwamen, 
nadat het spek eraf was gehaald, de eskimo’s in 
hun kayaks. Het karkas en het vlees van de walvis 
konden zij goed gebruiken en in ruil brachten ze  
wel geprepareerde robbenhuiden mee. 
Eind juni was het tijd voor de walvisvaarders om 
huiswaarts te gaan. Zat het ruim vol spek dan 
betekende dit dat er goed verdiend was. Maar het 
kon ook gebeurten dat het ruim nog leeg was;  
dan waren de verdiensten net zo slecht als het 
humeur van het scheepsvolk.  

Aanvaringen
Zeker vijf commandeurs uit Wijk aan Zee 
hebben een keer hun schip verloren in het ijs. 
Meestal was er dan een aanvaring geweest met 
een ijsklomp onder water waardoor het schip 
lek was geraakt en gezonken. De bemanning 
werd in dit soort gevallen verdeeld over andere 
schepen. Het is ook voorgekomen dat walvis-
vaartschepen vastvroren in het ijs en de beman-
ning moest overwinteren. Honderden zeelieden 
zijn daarbij omgekomen. 
Als alles goed verliep waren de walvisvaarders 
begin augustus weer terug in het eigen dorp. 
En nadat ze hun verhalen hadden verteld aan 
ieder die het maar horen wilde, gingen ze weer 
over tot de orde van de dag: het bedrijf, het 
bestuurswerk of een herfstreisje op een koop-
vaarder.

Dit is deel drie van een serie artikelen over de 
walvisvaarders van Wijk aan Zee. 
Het boek hierover verschijnt in mei.

Tekst: Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Foto: Leela Kraaijeveld

Jan van der Land en Margot Ekhart leggen het GO and DO project uit.  Een project waarbij in ruil voor vrijwilligerswerk van gastvrijheid mag worden 
genoten in één van de Culturele Dorpen. In 2013 hebben Culturel Village Creatievelingen het project, tijdens een meeting in Estland, vormgegeven.

Eerst moest het worden uitgeprobeerd.
Het proefproject vond in Mellionec in Frankrijk 
plaats. Een groep Deense vrijwilligers reisden 
af om in Mellionec een oud voetpad schoon te 
maken. De groep werkte een dagdeel en waren 
de rest van de dag vrij. Dit in ruil voor een bed 
om in te slapen, eten en gezelligheid. Het werd 
een feest. Mensen die in het verleden kennissen 
waren, werden vrienden. 
Bij GO and DO gaat het om gemeenschaps-
projecten waar geen geld voor is, projecten die 
anders moeilijk van de grond komen. 

 Het geeft op meerdere manieren voldoening zegt 
Jan: “Je doet iets voor het dorp wat je kent en je 

weet dat je er welkom bent.  Ook krijg je de kans 
in het leven van anderen te kijken, wat ik enorm 
interessant vindt. We kunnen veel van elkaar 
leren.” 
Zo zijn er voor Wijk aan Zee ook wel een paar 
projecten te bedenken, zoals het uitgraven van 
een bunker op het terrein van Tata Steel. En wie 
weet wat er nog meer is te bedenken.  

GO and DO nodigt bij deze de inwoners van 
Wijk aan Zee uit, om na te denken over moge-
lijke gemeenschapsprojecten voor het dorp. 
Ook is iedereen van harte welkom om deel te 
gaan nemen aan de projecten in de andere dor-
pen. Misschien is er animo om als gastgezin te 

fungeren, wanneer gasten werken aan een project 
in Wijk aan Zee. 

 Meer hetzelfde dan verschil  
Op de vraag waarom zij zich voor GO and DO 
inzetten antwoordt Jan: “Omdat het past bij 
hetgene wat mij al langer enthousiast maakt, Cul-
tural Village.” Margot sluit hierbij aan met, “Wat 
ik zo bijzonder vind is dat we, ondanks dat we 
uit verschillende landen en culturen komen, toch 
meer hetzelfde zijn, dan dat we verschillen!”

Opgeven bij Jan via j.vanderland@quicknet.nl 
of via de facebook pagina van Cultureel Dorp.

Tekst: Trudi Duin

An van Soest 
blijft haar gymclub trouw
In april gratis sporten

In de voortuin of op de stoep, elke bewoner in 
Wijk In 2001 stopte Stichting Welzijn met de 
organisatie van de 55+ gym in de Moriaan. Dit 
vanwege gebrek aan een leidster. De groep telde 
25 leden. An van Soest, 76 jaar, nam op Wijk aan 
Zeese wijze het heft in eigen handen. ‘Dan gaan 
we het zelf doen’, besloot ze en vroeg Elli Bode-
wes als leidster. Dat is nu veertien jaar geleden en 
An, inmiddels 90 jaar, doet nog steeds mee!
Alles schrijft zij nauwgezet in haar schriftje: 
inkomsten, uitgaven, ledenlijst, adressen.
De gymclub telt nu 16 leden tussen de 60 en 90 
jaar. Er is dus nog plek voor nieuwe leden.
Voor wie op de woensdagmiddag gezellig wil 
badmintonnen, tafeltennissen of koersballen, 
meld je bij ons aan of kom gewoon eens langs 
tussen 13.30 uur en 15.00 uur.
De maand april kunt u gratis komen sporten 
om het uit te proberen!
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Open drive 
Rummikub

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

Zaterdag 28 maart
OPNIEUW Paasbest!  
‘Doe mee aan de schoonmaak in Wijk aan Zee!’
Aanvang 10.00 en om 14.00 uur 
Verzamelen Verlengde Voorstraat 14
Vrijdag 3 april
Sonnevanck: Live Muziek: The men unplugged; 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 4 april
Duinpark Paasdal: Paaseieren Zoeken; 5.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: St Louis Slim, blues ; 
aanvang 21.00 uur.
Zondag 5 april Pasen
Rondleiding Radarbunker vanuit Sonnevanck; 
aanvang 12.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding;14.00 uur.
SunSeaBar: Paasbrunch; 11.00 uur.
Het Strandhuis: Paasbrunch; 11.00 uur.
Sonnevanck: Paasbrunch; 11.00 uur.
Maandag 6 april 2e Paasdag
Het Strandhuis: Paasbrunch; 11.00 uur.
Sonnevanck: Paasbrunch; 11.00 uur.
SunSeaBar: The Fashion Event; van 11.00 
tot 18.00 uur.
Woensdag 8 april
Dorpshuis De Moriaan:  Vergadering Dorpsraad; 
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 10 april
Café de Zon: Zumba Fitness Event met After-
party; aanvang 20.00 uur
Sonnevanck: Live Muziek: Blackbird, Beatles trio; 
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 11 april
Timboektoe: Openingsfeest 2015; 20.00 uur. 
Sonnevanck: Live Muziek: The Robert Housefield 
Blues Fusion; aanvang 21.00 uur.
De Moriaan: Rummikub open Drive, zaal open 
om 12.30, start 13.00 uur
Zondag 12 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur. 
Dinsdag 14 april
Dorpshuis De Moriaan: Senioren Maaltijd; aan-
vang 17.00 uur.
Sonnevanck Leo Avond ‘Linda Rondstad’; aan-
vang 21.00 uur.
Woensdag 15 april
Sonnevanck: Sonnevanck Pop Quiz; 20.30 uur.
Vrijdag 17 april
Sonnevanck: Live Muziek:  Tromp & McLachlan; 
aanvang 21.00 uur. 
Zaterdag 18 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Live Muziek: Funk met Peren; aan-
vang 21.00 uur.
Woensdag 22 april
Doolhof: 4x4 toernooi bij S.V. Wijk aan Zee; 
aanvang 15.00 uur
Donderdag 23 april
Reiki aan Zee: Reiki Informatieavond; aanvang 
20.00 uur. aanmelden stephanie@reikiaanzee.nl 
of 06 14 59 14 94. 
Vrijdag 24 april
Sonnevanck: Live Muziek: Jump Back; 21.00 uur.
Zaterdag 25 april
Dorpshuis De Moriaan: Moriaan Darts 501; 
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Little Boogie Boy; 
aanvang 22.00 uur.
Zondag 26 april
Lentebier festival tocht van Wijk aan Zee; van 
12.00 tot 18.00 uur.
Rondleiding bunkers Wijk aan Zee vanuit het 
Hoge Duin; aanvang 12.30 uur.
Maandag 27 april 
Koningsdag

Juttertje 
Woonruimte/kamer te huur gezocht voor 
maximaal 500 euro per maand. Gemeubileerd of 
ongemeubileerd. Sam: 06-53661744.

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Donderdag 2 april       
Ds. W. Westerveld, Witte Donderdag H.A. 
19.30 uur
Zondag 5 april     
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden, Pasen           
Zondag 19 april
Ds.D. Fisser te Amsterdam       

Sint Odulphusparochie
Witte donderdag 2 april
19.00 uur  eucharistieviering  
voorgangers p. N. Smit en  Odulphuskoor
Pater F. Gerritsma
Goede Vrijdag 3 april
15.00 uur Kruisweg   
voorganger p.N. Smit  
19.00 uur meditatieve viering 
voorganger p. N. Smit  Themakoor
Paaszaterdag 4 april
21.00 uur Paaswake   
voorganger p. N. Smit  Themakoor
Zondag 5 april Paaszondag
9.30 uur eucharistieviering  
voorgangers p. N. Smit  Odulphuskoor
en Pater R. Hoogeboom   
Zaterdag 18 april
19.00 uur familieviering  
voorganger p. R. Putman  Jeugdkoor
Zondag 26 april
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman Odulphuskoor

Oecumenische bijbelkring
Maandag 13 april  in de consistorie van de 
Dorpskerk de laatste avond van de bijbelkring. 
Gespreksleider Jan de Wildt. Inloop met koffie 
en thee om half acht, aanvang gesprek acht uur. 
Toegang gratis.

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

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn:  700206
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbergip: 292470

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

Op zaterdag 11 april 2015 zal rummikub-
vereniging De Zandloper weer haar jaarlijkse 
open drive houden in Dorpshuis De Moriaan te 
Wijk aan Zee.

Er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 systeem en er 
worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld.
Tussen de tweemaal 5 spelletjes is er ruimte 
genoeg voor een drankje, hapje in de foyer van 
De Moriaan.

Natuurlijk is er weer een heel mooie loterij en het 
mand-raden  ( € 0.50 per gokje)  met als prijs een 
goed gevulde mand zal ook niet ontbreken.
De kosten voor de drive zijn € 3,- per persoon.
De loten kosten € 2,50 per mapje van 5 nummers, 
en 3 mapjes voor € 6,-.
De zaal is open om 12.30 uur en de drive start 
om 13.00 uur.
U kunt zich opgeven, telefonisch bij: 
Jacqueline Beekman tel. 020-6454823 
of per mail: jacquelinebeekman@ziggo.nl  
of op 11 april  aan de zaal van 12.30 – 12.45 uur.

Wij als bestuur hopen u te mogen begroeten op 
11 april 2015 in Dorpshuis De Moriaan te Wijk 
aan Zee.

8


