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Vergeet u het niet? Op 28 juni is het Jutterspad! 
Het leukste muziekfestival van Nederland. 
Overal in Wijk aan Zee zijn optredens, in ach-
tertuinen, huiskamers, op pleinen, u ‘jut’ zelf 
uw muzikale programma bij elkaar. Bijzonder 
omdat er zo’n verscheidenheid aan muziek is, 
maar ook kan het heel verrassend zijn om zo 
hier en daar eens een kijkje achter de voordeur 
te nemen. Het programma met deelnemende 
bands en adressen kunt u vinden bij de Spar, 
Primera en KOP van WaZ, maar de adressen 

zijn ook herkenbaar aan de Jutterspad-vlag 
en poster die bij de locaties hangt. Of u gaat 
gewoon op het geluid af. Ik zelf heb twee jaar 
geleden voor het eerst meegedaan. Al twee keer 
heb ik een ‘live’ optreden in mijn achtertuin 
gehad. Ook dit jaar ben ik van de partij. Met 
mooi weer in de tuiin, anders wordt het bin-
nen. Komt u ook kijken?
             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl
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Stichting Kofferbakmarkt schenkt al 10 jaar gul aan Wijk aan Zeese goede doelen.

Kofferbakmarkt 10-jarig jubileum

Vanaf 6 uur wacht een lange rij verkopers in hun auto. Ook te voet zijn vroege vogels op pad. Even mist een verbinding voor de wateraansluiting. Maar al snel kan er koffie worden geschonken.

Menno Jansen, vrijwilliger vanaf het eerste uur. Zijn vrouw Carla verkoopt brocante. Er is van alles te zien en te koop. Bezoekers en verkopers spreken elkaar en het zonnetje schijnt.

Op 10  mei telde Horst Heydenreich, initiatiefnemer en organisator, een record aantal verkopers.
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De oorlog was nog maar net begonnen toen de hoefsmid in het Duitse leger Michael Schuberth op 27 
jarige leeftijd om het leven kwam. Hij reed met een paard, dat hij zojuist had beslagen, op volle snel-
heid met zijn hoofd tegen een laaghangende boomtak en was op slag dood. Het was december 1939, 
vier weken later werd zijn dochtertje Michaela geboren. Hij heeft nooit kunnen bedenken dat dat 
dochtertje haar oude dag in Wijk aan Zee zou slijten.

“Ik ben in januari 1940 geboren in München, 
Beieren, Duitsland”, zegt Michaela. “Net als vele 
Wijk aan Zeeërs heb ik een verschrikkelijke 
jeugd gehad door de oorlog, honger, een tekort 
aan alles. Al het voedsel ging naar de soldaten, 
de bevolking kreeg niets. Mijn moeder had een 
baby die zij alleen moest opvoeden. Toen ik op 
de eerste dag van de kleuterschool thuis kwam, 
vroeg mijn moeder: ‘Hoe was het op school’? 
‘Wij moesten allemaal ‘Heil Hitler’ zeggen’. ‘Wat 
zeg je me nou? Jij hoeft helemaal de naam van 
die man niet te noemen, het is zijn schuld dat jij 
geen vader hebt’. De volgende dag kwam ik op 
school en deed de groet niet. ‘Michaela, waarom 
doe jij de Hitlergroet niet’? ‘Mijn moeder zegt 
dat ik dat niet hoef ’, zei ik heel parmantig. De 
zelfde dag stonden er twee mensen van de SS bij 
mijn moeder op de stoep. Zij kwam er met een 
waarschuwing vanaf, maar het mocht nooit meer 
gebeuren. Toen de oorlog was afgelopen reed een 
Amerikaanse tank bij ons het erf op. Ik wist niet 
eens dat ze bestonden, maar een heel grote, heel 
donkere man pakte mij op en liep met mij op 
zijn arm door ons huis, om te kijken of er geen 

wapens waren. Hij gaf mij chocolade, dat was iets 
waar ik ook nog nooit van had gehoord. Hij vond 
in de kleerkast van mijn moeder een sabel die 
bij het gala-uniform van mijn vader hoorde, die 
moest hij in beslagnemen. Mijn moeder smeekte 
om die te mogen houden als aandenken aan haar 
man. Hij vond het goed, maar hakte wel de punt 
van de sabel eraf.”
 
“Ik was elf jaar toen mijn moeder een nieuwe 
man kreeg, ik kreeg mijn halfbroertje Peter toen 
ik twaalf was. Ik verhuisde toen ik twintig was 
met mijn vriendin Marianne naar Zwitserland, 
ik wilde textielinkoopster worden. Er ging een 
wereld voor mij open in Zürich, al die extreem 
dure winkels, ik kocht van alles, schoenen en 
tassen van Bally. Wij zaten een paar dagen na ons 
eerste salaris al op zwart zaad. Ik ontmoette daar 
een man uit Berlijn en in 1964 trouwde ik met 
hem in Zürich. Textielinkoopster ben ik nooit ge-
worden, al snel kreeg ik mijn eerste kind, Andrea. 
Mijn man  studeerde nog en wij verhuisden naar 
Krombach in WestFalen, waar hij ‘Braumeister’ 
werd bij de Krombacher Brauerei.” 

“Na mijn scheiding in 1982 leerde ik de Neder-
lander Joost Smit kennen, hij liet mij verschillen-
de plaatsen in Noord-Holland zien en Wijk aan 
Zee beviel mij het best en dat is na 31 jaar nog zo. 
Mijn zoon Sven, die toen elf jaar was, is met mij 
meegegaan, mijn dochter Andrea van achttien, 
die al studeerde en niet meer thuis woonde, is 
daar gebleven. Sven woont met zijn vrouw Inez, 
dochter Eva en zoon Finn in Connemara in het 
Noordwesten van Ierland. Zijn kinderen zijn 
daar ook geboren. Eva en Finn hebben de Ierse 
nationaliteit, hun vader de Duitse en moeder de 
Nederlandse. Ik kom een paar keer per jaar bij 
hun.” 
 “Vorig jaar is Joost overleden, ik kreeg natuurlijk 

vragen van mensen die wilde weten of ik terug 
ging naar mijn geboortegrond. Nee, ik blijf in 
Wijk aan Zee wonen. Ik heb nog wel de Duitse 
nationaliteit, maar de Nederlandse mentaliteit. 
Als ik in Duitsland ben en dat ben ik regelmatig, 
dan voel ik dat ik me in Nederland meer thuis 
voel dan in mijn geboorteland. Ik heb het gevoel 
dat ik volledig opgenomen ben in de Wijk aan 
Zeese gemeenschap. Ik heb me hier altijd welkom 
gevoeld. Ik ben al jaren actief vrijwilliger bij de 
Kop van WaZ en de Tip en lid van de Senioren-
kring. Ik voel mij gewoon Nederlandse en bij 
Wijk aan Zee horend”.

Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink

SaWaZ, stuwende kracht achter tal van activiteiten

Maar behalve de Smaakmarkt, zorgt SaWaZ voor 
tal van andere bekende evenementen zoals de 
Zeepkistenrace, de kerstsamenzang, het Jut-
terspad en Ezels en Kwasten en ondersteunen 
zij financieel ook kleine activiteiten zoals het 
ouder-kind toernooi van de Sportvereniging en 
een muziekavond voor de schaakclub. Zonder 
een financiële bijdrage of ‘garant staan’, zouden 
activiteiten het gevaar lopen om te verdwijnen 
of niet door kunnen gaan, zo is in het jaarverslag 
te lezen. “Maar eigenlijk zijn we meer van de 
mankracht”, aldus Blokhuis.

Vestzak broekzak
“SaWaZ ontvangt zijn inkomsten vanuit het par-
keren op de Dorpsweide. Een deel gaat naar de 
gemeente, we zijn nog steeds met de gemeente in 
gesprek om daarover tot een duurzame regeling 
te komen, met goede afspraken. Verder krijgen 
we een kleine subsidie van de gemeente waarmee 
we voor de evenementen de vergunningen kun-
nen betalen. In feite is dit vestzak, broekzak”.

Ezels onder het podium
“Een wens van ons is nog een opslag voor de 
spullen van SaWaZ: voor de marktkramen, de 

opklapbanken, haspels en muziekspullen”, licht 
Henk Nieuwenhuizen toe, penningmeester van 
SaWaZ. “Nu staan de spullen overal en nergens, 
niets heeft een vaste plek. Zo liggen voorbeeld de 
ezels van het schilderen onder het podium van 
café de Zon. Dus als iemand een plek heeft of iets 
weet!”, plaatst Nieuwenhuizen als oproep.

Geen bureaucratie
“De kracht van SaWaZ is het plezier om samen 
iets te doen. Samen iets van de grond te krijgen 
en een leefbaar dorp te maken. Wij houden niet 
van bureaucratie”, aldus Blokhuis. “Onze ver-
gaderingen zijn meestal ‘brainstormen’. We zijn 
niet zo van de officiële agendapunten. Onze rol is 
‘dingen mogelijk maken’. Samen met de inwoners 
van het dorp zijn we SaWaZ, voor iedereen die 
zich wil inzetten voor het dorp. Er zijn veel men-
sen die zich geen lid voelen, maar dat wel zijn. Je 
zit steeds weer in overlappende settings en dat is 
ook de kracht van het dorp!”.

Oproep: wie heeft (gratis!) ruimte beschikbaar 
voor opslag? Contact: info.sawaz@gmail.com

Tekst: Sonja Waschkowitz

Zonder de inzet van menskracht én financiële middelen zou de succesvolle Smaakmarkt er niet zijn 
geweest. Want er zijn veel aanloopkosten geweest. “We leggen er nog steeds op toe, maar dat is het 
waard”, vertelt Alie Blokhuis, voorzitter van SaWaZ, ofwel: Stichting Actief Wijk aan Zee.

Eigen website voor zeepkistenrace

28 Mei t/m 7 juni is de Beeldende kunstmanifes-
tatie  Ezels en Kwasten weer van start. Van heinde 
en verre komen ze. Dit jaar melde 15 kunstenaars  
voor het eerst zich aan en natuurlijk zijn er ook 
de vertrouwde gasten uit Roemenië, Tsjechië en 
Duitsland. Café de Zon wordt omgetoverd tot 
centraal atelier en buiten lonken de duinen, de 
zee en het dorp als decor. Meegenieten mag! U 
kunt de kunstenaars ontmoeten op het strand , in 
het dorp of in het café. Programma aanbod:
Dinsdag 2 juni  20.30 uur Dichtersavond in 
Strandpaviljoen de Kust met muziek van Eland
Vrijdag  5 juni  20.30 uur Prijsuitreiking in Café 
de Zon en aansluitend swingen met dj GIGI
Zaterdag  6 juni  10-17.00 uur Werken tentoon-
stelling en Kunst verkoop in de Moriaan.
Zondag  7 juni  14.00 uur Openbare Kunstveiling 
in Café de Zon met muziek van Slagzij
U bent van harte welkom en de toegang is gratis.
Meer informatie:  www.ezelsenkwasten.nl  

Kunstenaars aan zee

Na jaren onderdeel te zijn geweest van de dorp-
sraadsite werd het nu toch tijd voor een eigen 
webgebeuren. We hebben er even op moeten 
wachten maar dan heb je ook wat. Dorpsgenoot 
Rob Hermans heeft er wat moois van gemaakt en
nu gaat hij toch echt binnenkort de lucht in .
Dat werd ook hoog tijd want de organisatie 
kreeg al verontruste telefoontjes binnen van 
mensen die zich afvroegen of de race misschien 
niet meer bestond. Bij deze de verzekering : De 
zeepkistenrace bestaat nog. Sterker nog , hij heeft 
altijd bestaan, hij bestaat, en hij zal altijd blijven 
bestaan, en nu ook weer virtueel.

www.wijkaanzeep.nl
Op www.wijkzaanzeep.nl kan je dan alles vinden 
omtrent de regels, de historie, de uitslagen van 
de laatste jaren, hoe je je kunt inschrijven, wat je 
kunt winnen, en ook bijvoorbeeld wanneer hij 
weer wordt gehouden, niet geheel onbelangrijk
natuurlijk.
Dit jaar zal de zeepkistenrace plaatsvinden op 
vrijdag 26 juni, als vanouds in de Zwaanstraat te 
Wijk aan Zee. Starttijd 19.00 u. , verzamelen bij 
de strandopgang bij hotel Sonnevanck. Inschri-
jven het liefst via onze kersverse site, maar kan 

ook nog tot vlak voor aanvang, we doen nooit zo 
moeilijk.

Foto’s gezocht
Tot slot nog de mededeling dat we voor de site 
best nog wel wat frisse foto’s kunnen gebruiken. 
Heeft u nog wat in het archief , neem dan contact 
op met Aad van der Wel, email : aadwel@ziggo.
nl, hij is u nu al dankbaar.
Verder roepen we iedereen op om vanaf nu ie-
dere avond de schuur in te duiken en wat snels in 
elkaar te fabrieken, zodat we de 26e juni allemaal 
weer kunnen genieten van een bont (en blauw ) 
spektakel, daar in dat gekke Wijk aan Zee.
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Ondernemend Wijk aan Zee!
De afgelopen tijd zijn verscheidene horecabedrijven in Wijk aan Zee van eigenaar veranderd. ‘Lupo’ 
werd ‘het Juweeltje’, ‘Bistro Santé werd ‘Steakhouse Santé’ en ‘de Zwaardvis’ werd ‘Warners’. Daar-
naast startte Joyce Jewelry. En wat te denken van een echte kaasboer, in Wijk aan Zee? 

De nieuwe exploitant, Claudia Straaijer, zet de 
zaak voort onder de naam café ‘het Juweeltje’. 
De in Breda geboren Claudia noemt zichzelf een 
echt horecabeest. Ze woonde de laatste jaren in 
Zaandam en heeft dertien jaar in de Amster-
damse horeca gewerkt, in verscheidene bars en in 
een discotheek. 

Claudia kende Wijk aan Zee al jaren. “Ik heb een 
goede vriendin die in Wijk aan Zee woont. Wij 
waren vaste gasten in ‘Lupo’ ook toen het nog 
‘Jetz’ heette. Een heerlijk en leuk dorp vind ik het 

hier, het is echt een wijkje aan zee en elke keer 
als ik er binnen rijd krijg ik een vakantiegevoel. 
Toen ik hoorde dat ‘Lupo’ zou stoppen, hoefde ik 
niet lang na te denken. Het is jammer dat de zaak 
acht weken dicht is geweest, je ziet dan meteen 
dat de vaste gasten een ander plekje zoeken en 
vinden. Maar het is me gelukt om een deel van de 
oude stamgasten terug te winnen. 
Ik woon met mijn zoontje Jamai van 12 en doch-
tertje Diara van 8 boven de zaak.” 

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Op zijn dertiende stond Frank Lokhoff in zijn 
geboortestad Amsterdam al in een snackbar te 
werken. Je mag wel spreken van een echte hore-
caman, als je weet dat hij sindsdien altijd in de 
horeca heeft gewerkt. 
“In Haarlem heb ik een cateringbedrijf, waar ik 
’s morgens om half zeven begin, als ik daar om 
drie uur klaar ben ga ik naar Wijk aan Zee om 
in Steakhouse Santé achter de grill te staan. Mijn 
vrouw Gerda en ik willen de kwaliteit terugbren-
gen waar Bar Bistro Santé in het verleden niet 
alleen in Wijk aan Zee, maar ook ver daarbuiten 
om bekend stond. Aan het interieur hebben wij 
weinig veranderd, want die hoort bij de sfeer. Als 
kind kwam ik al met mijn ouders in Wijk aan 
Zee en heb het altijd een gezellig dorp gevonden. 
Gerda en ik gingen regelmatig bij Santé eten. 
Toen de eigenaar ons vertelde dat hij de zaak 
wilde verkopen, bedachten wij ons geen moment. 
In mei en juni hebben wij een speciale openings-
actie; een drie-gangen menu voor € 20.-. Aan het 
eind van elke maand hebben wij live muziek. Wij 
hebben onze opening gehad op 8 mei en hadden 
in het eerste weekeinde al een vol huis”. 
Frank en Gerda werken aan een zaak met een 
gezellige sfeer, goede kwaliteit zonder kapsones 
en poeha en zorgen ervoor dat er altijd één van 
hun twee in de zaak aanwezig is. 

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink Na vijftien jaar als bedrijfsleider in de horeca te hebben gewerkt zag Warner van Ingen zijn kans 
schoon toen hij zag dat ‘de Zwaardvis’ te koop stond. Zijn ervaring heeft hij opgedaan in strandpa-
viljoens in Bergen aan Zee. Ook was hij betrokken bij het organiseren van strandevenementen.

Steakhouse Santé

Café Het Juweeltje
Er zijn de laatste jaren een aantal wisselingen geweest van eigenaren van het horecapand aan de De 
Zwaanstraat. Niet omdat de zaak niet liep maar de vorige eigenaren - toen het nog ‘Lupo’ heette - 
moesten een keus maken: of een gezin of doorgaan met het café. Zij zouden weer een huurcontract 
voor vijf jaar moeten afsluiten en besloten de zaak toch maar te verkopen.

Een verantwoord stukje kaas op het plein
Wijk aan Zee is een kaasboer rijker. Rob Graaff, in het verleden muziekspecialist bij de Haarlemse 
bibliotheek, verkoopt sinds drie jaar kaas. Elke zondag staat hij met zijn kar op het Julianaplein.

 “Ik kwam regelmatig in Duitsland en zag daar 
een miserabel aanbod. Dat moest anders kun-
nen. Zo is het idee ontstaan om wat met kaas te 
gaan doen. Ik heb een wagen en een goede auto 
gekocht en ik verkoop nu kaas in Willing, Meer-
sem, Brugen en Dulken in Duitsland. Via Bert 
Kisjes kwam ik in Wijk aan Zee terecht en werd 
voor de culturele markt uitgenodigd. Ik vond het 
zeer geslaagd. Leuke mensen en leuke collega’s.”
“Ik verkoop handgemaakte kaas, bij bewust 
producerende boeren, biologische kaas en ook 
fabriekskaas, maar wel een kaas die netjes wordt 
gemaakt. En dan heb ik het over boeren die de 
koeien nog buiten hebben lopen. Neem nou de 
Dorneval, geen bio-boerderij, maar de mensen 
werken zo ontspannen met de koeien. De dieren 
lopen buiten en er komt zelden een veearts langs. 
De koeien zijn gezond en de melk is beter. Sinds 

ik mij bezig hou met kaas en mij erin verdiep, 
heb ik waardering voor de boeren, waar ik mijn 
kaas van betrek. Het zijn innovatief hardwerken-
de boeren. Ik koop bij boeren die op kleinscha-
lige wijze mooie producten maken, die meedoen 
aan de boerenkaas cum laude. Dat is niet heel 
duur, wel iets duurder dan die in de supermarkt. 
Maar ik verkoop bijvoorbeeld ook Campina kaas. 
Wat ik daar zo leuk aan vind is dat meneer de 
Boer van Campina ook hobbyboer is, de essentie 
kent van wat het is om boer te zijn en ook een 
groot concern weet te runnen.” 
U kunt voor een lekker stukje kaas bij Rob te-
recht op de zondag, zo tussen 10.00 en 17.30 uur. 
Maar ook als u uw gasten wilt verrassen met een 
lekker kaasborrelhapje kunt u Rob Graaff het best 
bereiken via grarkin@gmail.com.

Tekst: Trudi Duin, foto: Heleen Vink

Warners: ‘hou het simpel, maar maak het speciaal’

Joyce Koppies (61) heeft zelf geen roots in Wijk 
aan Zee, maar haar partner des te meer. Andries 
Blits is er opgegroeid, zijn vader, Paul Blitz, was 
een bekende verschijning in Wijk aan Zee. 
“We zijn hier gekomen door mijn drang een plek 
te vinden waar ik me echt thuis zou voelen. Ik ben 
in mijn verleden 37 keer verhuisd, nooit voelde 
het goed. Tot ik hier kwam.” 
“Op mijn 52e ben ik in de WAO terecht geko-
men, ik heb twee jaar niet geweten wat te doen. 
Toen kreeg ik mijn eerste computer en kwam in 
aanraking met de wereld. Vijf jaar geleden ben ik 
mijn eigen webwinkel gestart. Op www.Joyceje-
welry.nl verkoop ik sieraden, stenen en snuisterij-
en uit de hele wereld. Elke ketting die ik verkoop 
is uniek, er is maar één exemplaar van. Ik heb nu 
sieraden in ons raam aan de Voorstraat hangen, 
zodat mensen kunnen zien wat ik verkoop. Ook 
dat begint al te lopen. Mensen mogen aanbellen 
of op afspraak komen.” 
“Ik heb altijd stenen in huis gehad, onder andere 
Amethist, Bergkristal en Onyx. Ik ben geïnteres-
seerd in wat een steen voor je kan betekenen. In 
de webshop staan lijsten over wat bij je past of je 
nodig zou kunnen hebben. Je kunt bij mij losse 
stenen kopen, maar vooral ook sieraden en snuis-
terijen waarin stenen verwerkt zijn.” 
De Perzische poes ‘Harley’ loopt door de kamer. 
De naam refereert aan het verleden van Joyce, die 
ooit lid was van de Hells Angels.“Tóen was dat een 
leuke motorclub. De passie voor motoren blijft, ik 
heb heel Europa op de motor gezien,  het is nét als 
mijn webshop: een passie voor het leven.”

Tekst: Marian van den Hul, foto Stephanie Dumoulin

Joyce Jewelry

“Ik was al vaker in Wijk aan Zee geweest en 
zodoende kwam ik erachter dat ‘de Zwaardvis’ 
te koop stond. Ik vind Wijk aan Zee een prettig 
dorp, ik ben zelf ook in een klein dorp opge-
groeid, ik woonde in Egmond, dus die sfeer past 
goed bij mij.”

“De basis van het concept, speelstrand met tram-
polines, springkussens en speelattributen voor de 
kinderen is hetzelfde gebleven en dat houden wij 
zo. Zo blijft het een modern strandpaviljoen voor 
de hele familie. Maar door de loungebanken en 
de nieuwe uitstraling willen wij graag aantrek-
kelijk zijn voor een breder publiek. Je kunt bij ons 
trouwen, bruiloften en (kinder)feesten vieren, 

barbecues, schoolreisjes houden en ligbedden 
huren, alles kunnen wij invullen. Zeven dagen 
per week zijn wij open, ook op minder mooie 
dagen kun je bij ons terecht voor een cappuccino 
of chocomel met appelgebak bij de haard of op de 
bank. Wij hebben nu een interieur met meer na-
tuurlijke materialen als hout en linnen, neutrale 
kleuren in afwisseling met witte kussens. 

De keukenbrigade wordt aangestuurd door Paul 
Visser, mede-eigenaar van Trots! Wijk en Spijs, 
specialisten in eventcatering en kookinspriratie. 
Wij hebben een nieuwe menukaart. Ons motto is: 
hou het simpel, maar maak het speciaal”. 

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
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de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
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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

De walvisvaarders van Wijk aan Zee (4)

Het redden ging er niet altijd even nobel aan toe. 
Na klachten van een gestrande kapitein over  de 
kustbewoners die meer aandacht hadden gehad 
voor de lading dan voor de drenkelingen bepaal-
den de Staten van Holland in 1769 dat er in ieder 
zeedorp ‘twee gequalificeerde eerlijke en nuchtere 
personen’ moesten worden aangesteld die erop 
moesten toezien dat drenkelingen niet beroofd 
werden, dat er geen goederen van de in nood 
verkerende schepen werden geroofd of aange-
spoelde goederen meegenomen. Ook werd er een 
tekening meegestuurd van een boot en wagen 

met toebehoren zoals die reeds op Scheveningen, 
Katwijk en Callantsoog bestonden. Jan Rokus 
Douw ontfermde zich over de boot en wagen 
samen met Agge Roskam Kool uit Beverwijk, 
azijnfabrikant, denker en een uitvinder. 

Reddingswagen
Douw en Kool bedachten een verbeterd red-
dingssysteem waarmee meer mensen gered 
zouden kunnen worden. Ze maakten rollers aan 
de wagen waar de reddingssloep op lag zodat 
deze gemakkelijker in het water kon glijden. De 

wagen zelf werd door paarden in zee gebracht. Ze 
bedachten nog allerlei handigheidjes en namen 
het initiatief tot het maken van een nieuwe 
zeekaart van de Hollandse kust die kaartenmaker 
Johannes van Keulen uit Amsterdam uitgaf.
De uitvinding van Douw en Kool kreeg zo’n 
bekendheid dat stadhouder Willem V de mannen 
uitnodigde voor een demonstratie. De reddings-
wagen werd door drie paarden van Wijk aan Zee 
naar Scheveningen gebracht waar op 9 maart 
1771 de demonstratie gegeven werd. De stad-
houder was onder de indruk en gaf het bootvolk 
een beloning. De gebeurtenis stond in bijna alle 
Nederlandse kranten. 

Bij de zeekaart van Kool en Douw hoorde een 
handleiding met aanwijzingen over dieptes. 
Daarin stond dat ‘bij Wyk aan Zee men in alle 
tijden oplettend is om naar schepen te zien en 
bij stormweer gereed staat om met een boot de 
verlegen Zeeman te redden en alle mogelijke hulp 
toe te brengen.’
Maar ook schreven Douw en Kool dat het 
scheepsvolk zich niet onbekwaam of dronken 
moest drinken, omdat daardoor het gevaar groter 
werd om het leven te verliezen.

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Dit verhaal maakt onderdeel uit van het pas 
verschenen boek ‘De walvisvaarders van Wijk aan 
Zee’. Hierin duikt Marjan Procee in het verleden 
van de walvisvaarders van Wijk aan Zee. Het 
boek biedt ruim honderd kleurenafbeeldingen, 
landkaarten, monsterrollen, historische kranten-
berichten en foto’s. Het is uitgegeven door Stichting 
Uitgeverij Noord-Holland en kost 16,50 euro. 
Verkrijgbaar bij de boekhandel, in Wijk aan Zee 
bij Primera en de KOP van WaZ. 

In de tijd van de walvisvaarders verongelukte er bijna ieder jaar wel een schip voor de kust van 
Wijk aan Zee. En dat gebeurde ook bij de andere kustdorpen aan de Noordzee. De Wijk aan Zeese 
oud-commandeur Jan Rokus Douw, zelf betrokken bij de redding van drenkelingen, heeft zich sterk 
gemaakt om hun lot te verbeteren. Met een verbeterde reddingswagen werden hij en Agge Roskam 
Kool door stadhouder Willem V uitgenodigd om een demonstratie in Scheveningen te geven.

50 Porsches in Wijk aan Zee
Onder de noemer ProkkelPorsche dag geven 
50 Porsche liefhebbers op zaterdag 6 juni de 
leerlingen van Heliomare Onderwijs een unieke 
ervaring doordat zij mee mogen rijden in een 
Porsche. Een Prokkel wordt omschreven als ‘een 
ontmoeting tussen mensen met en zonder ver-
standelijke beperking. Door samen iets te doen, 
elkaars mogelijkheden leren kennen en zorgen 
dat iedereen mee kan doen in de samenleving.’
Ongeveer 50 Porsches starten zaterdagochtend 
vanuit Wijk aan Zee richting Zandvoort. Hope-
lijk een rondje over het circuit, om vervolgens via 
Bentveld terug te gaan naar Wijk aan Zee. Om 
12.30 uur worden de Porsches weer terug op het 
terrein van Heliomare verwacht. 

Oproep aan Muzikanten 
Ik ben op zoek naar enthousiaste muzikanten, die 
met elkaar op een gezellige manier leuke muziek 
willen maken. Sinds de opheffing van “Arion”, 
bestaat er in het dorp geen officiële muziek-
vereniging meer, terwijl er volgens mij  genoeg 
muzikanten in het dorp zijn die op een of ander 
manier in klein verband of solo muziek maken. 
Deze muzikanten zoek ik, om met elkaar, 
ongeacht het instrument dat bespeeld wordt, te 
proberen een leuke groep samen te stellen en om 
samen muziek te maken. Muziek in de breedste 
zin van het woord, van klassiek tot pop, van rock 
tot rap, van blues tot bigband, geen enkel genre 
wordt op voorhand uitgesloten. Misschien zijn 
er mensen die vroeger een instrument bespeeld 
hebben en er wel zin in hebben om weer eens wat 
te gaan proberen, schroom niet maar meld je aan, 
ook als je geen instrument meer hebt. Daar gaan 
we dan een oplossing voor bedenken.
 Voor inlichtingen Henk Offerhaus tel. 06 108 498 
81 of mail naar muziekwijkaanzee@gmail.com

Rondje Wijk aan Zee met muziek in de Dorpskerk
Laat u zondag 7 juni verrassen door de aanstor-
mende talenten van het Centrum van de Kunsten 
Beverwijk. De Plusleerlingen spelen een gevari-
eerd en uiteenlopend programma van klassiek 
tot eigentijdse muziek op o.a. klarinet, viool, 
saxofoon en gitaar. Aanvang 12.30 uur. De kerk 
is open om twaalf uur. Toegang is gratis en de 
opbrengst van de koffie, thee en koek is voor de 
restauratie van de kerk.
Om 14.00 uur volgt een rondwandeling onder 
leiding van Arthur Verhagen. De route voert 
door hoge duintoppen en lieflijke duinmeertjes 
langs o.a. bunkers, vuurbaak en lunet. De Radar-
bunker is geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. ijk ook op www.rondjewijkaanzee.nl./ 
info@rondjewijkaanzee.nl 

Rondleiding bunkers
Rondje Wijk aan Zee organiseert tevens elke 2e 
en 4e zondag van de maand rondleidingen naar 
het complex rondom de Radarbunker en de 
bunkers onder Het Hoge Duin, het zogenaamde 
Widerstandsnetz 63. Elke 2e zondag van de 
maand naar het complex van de Radarbunker, 
kosten 9 euro, inclusief consumptie.
Elke 4e zondag van de maand uitgebreide 
rondleiding, waarbij ook de bunkers onder het 
hotel bezocht worden, start hotel Het Hoge Duin, 
kosten 12 euro, inclusief consumptie. Beide rond-
leidingen starten om  12.30 uur.
Aanmelden is noodzakelijk. Info en aanmelden 
via info@rondjewijkaanzee.nl
Ook rondleidingen voor groepen mogelijk, mini-
maal aantal deelnemers 10.

De politie Noord-Holland waarschuwt bewoners 
extra alert te zijn voor insluipers en oplichting. 
De afgelopen maanden zijn in de regio mensen 
- met name ouderen - de dupe geworden van 
oplichters. De oplichters komen meestal binnen 
door de achterdeur en stelen een tas of porte-
monnee. Vaak is de bewoner dan ergens anders 
in de woning en heeft pas uren later door dat er 
goederen zijn weggenomen. Ook is een geval 
bekend waarbij een ‘verkoper’ aan de voordeur 
een bewoner afleidde, terwijl een handlanger 
aan de achterkant het huis binnenglipt. Als deze 
oplichters dan een bankpas hebben weten te 
bemachtigen, bellen ze vervolgens de gedupeerde 
en doen zich voor als medewerker van de politie 
of een bank om de pincode te ontfutselen. 
De politie verzoekt u hier extra alert op te zijn, 
niemand zomaar binnen te laten, goed de woning 
op slot doen (ook als u thuis bent) en nooit en te 
nimmer een pincode afgeven als u gebeld wordt. 
De politie roept getuigen en gedupeerden op zich 
te melden (0900-8844).

Rondje Wijk aan Zee geeft in samenwerking met 
cineast Jan van der Land ter gelegenheid van de 
70 jarige bevrijding een boekje uit met de titel ‘70 
jaar vrij!’ Het boek is op 3 mei in de Dorpskerk 
gepresenteerd.
Hoewel er talloze boeken zijn geschreven over 
de Tweede Wereldoorlog komen de verhalen 
pas echt tot leven als ze uit de mond komen van 
iemand die het zelf heeft meegemaakt. Na 70 jaar 
zijn er steeds minder overlevenden die over deze 
donkere periode kunnen vertellen. Het is belang-
rijk dat deze verhalen niet verloren gaan en ze 
door te geven aan de generatie na ons. Dit unieke 

document met persoonlijke verhalen brengt 
de geschiedenis weer een stuk dichterbij. Greet 
Cudovan schreef 10 jaar lang voor Dorpskrant 
de Jutter. Er kwamen zoveel bijzondere verhalen 
over de oorlog langs, dat zij besloot deze te verza-
melen. Cineast Jan van der Land interviewde de 
ouderen en laat ze in de films Vrijheid I en Vrij-
heid II aan het woord. Jan van der Linden, voor-
malig archivaris, leverde veel foto’s en schreef het 
voorwoord. Het boek bevat veertien ooggetuigen 
verhalen met historische foto’s en authentiek ma-
teriaal. Inclusief de dvd Vrijheid I en II van Jan 
van der Land Het boek kost € 15,- en is te koop 
bij Primera, de KOP, de Readshop in Beverwijk 
en op de Relweg 20, tel . 373201.

Boek 70 jaar vrij

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

Dinsdag 2 juni
Strandpaviljoen De Kust: Dichtersavond met 
muziek van Eland; 20.30 uur.
Vrijdag 5 juni
Café De Zon: Prijsuitreiking Ezels en Kwasten, 
aansluitend dansen met DJ Gigi; 20.30 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Long Lost Ponies;  
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 6 juni
De Moriaan:  Expositie Ezels en Kwasten; 10.00 
tot 17.00 uur.
Sonnevanck: Sing & songwriteravond met: Tessa 
& Arianne; aanvang 21.00 uur.
Zondag 7 juni
Rondleiding Radarbunker vanuit Sonnevanck; 
aanvang 12.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Café De Zon: Kunstveiling Ezels en Kwasten met 
muziek van Slagzij; aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 9 juni  - Vrijdag 12 juni
Avond4daagse in Wijk aan Zee: aanmeldingen 
via school of 9 juni bij De Moriaan; starttijd 
10 km 18.15 uur - starttijd 5 km 18.30 uur.
Woensdag 10 juni – Zondag 14 juni
Culinair evenement: Vis op ‘t droge; diverse 
restaurants in Wijk aan Zee.
Woensdag 10 juni
De Moriaan:  Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 12 juni
Sonnevanck: Crazy piano’s met: Annemieke de 
Boer; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 13 juni
Sonnevanck: Live Muziek: Uncle Sue;  21.00 uur.
Zondag 14 juni
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur. 
Dinsdag 16 juni
De Moriaan: Senioren Maaltijd; 17.00 uur.
Vrijdag 19 juni
Sonnevanck: Live Muziek: King Cake; 21.00 uur. 
Zaterdag 20 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Zondag 21 juni
KOP van WaZ: Aquarel Workshop met Georgien 
Wybenga; aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 26 juni
Sonnevanck: Crazy piano’s met: Annemieke de 
Boer; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 27 juni
De Moriaan: D’nD Dance voorstelling: Op een 
onbewoond eiland; aanvang 15.30 uur. 
Sonnevanck: Live Muziek: Lemon; 21.00 uur.
Zondag 28 juni
Rondleiding bunkers Wijk aan Zee vanuit het 
Hoge Duin; aanvang 12.30 uur.
Jutterspad: diverse huiskamers in Wijk aan Zee; 
aanvang 13.00 uur. Programma verkrijgbaar bij 
Spar, Primera en KOP van WaZ.

Strandyoga bij Aloha
Vanaf 7 juni kun je elke zondagochtend bij 
de pier (ter hoogte van Aloha) terecht voor 
strandyoga! De les start om 9.30 uur en duurt tot 
ongeveer 10.45 uur. 
De allereerste strandyoga-les op zondag 7 juni 
zullen Kalinka van Wees uit Wijk aan Zee en 
Marloes Zonneveld uit Heemskerk samen 
verzorgen. Aansluitend kun je je opgeven voor 
een heerlijke Aloha-lunch.  Alleen bij slecht 
weer gaat de les niet door. Wil je hiervan op de 
hoogte worden gehouden? Geef je dan op voor de 
nieuwsbrief Buitenyoga door een e-mail te sturen 
naar ajnatempel@gmail.com. Hier kun je je ook 
opgeven voor deelname aan de yogalessen/lunch. 
Kosten: € 30,- (dit is incl. Aloha-lunch), € 27,50 
voor leden van de Ajna Tempel, 
€ 15,- voor alleen de yogales. Locatie: op het 
strand bij de Noordpier, ter hoogte van Aloha. 
Zelf meenemen: Grote handdoek en neem 
voldoende warme kleding mee voor de eindont-
spanning.

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 7 juni       
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk        
Zondag 21 juni  
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis.

Sint Odulphusparochie
Zaterdag 6 juni
19.00 uur  themaviering  
voorganger p. R. Putman Themakoor
Zondag 14 juni   
voorganger p.R. Putman Odulphuskoor
9.30 uur eucharistieviering
Zaterdag 20 juni
19.00 uur familieviering  
voorganger p. M. de Haas Jeugdkoor
Zondag 28 juni  .
9.30 uur  woord/communieviering 
voorganger p.M. de Haas Odulphuskoor 

Mediteren op het strand
Ook dit jaar is er tijdens de schoolvakantie weer 
een zomercursus ‘Praktisch mediteren voor 
iedereen’ op het strand van Wijk aan Zee. 
Zes woensdagochtenden van 9.00 tot 10.30 uur. 
Start op woensdag 8 juli. 
In diezelfde weken starten er daarnaast twee 
cursussen binnen: 
op maandagavond (start 6 juli) 
van 20.00 tot 21.30 uur in Heemskerk,
op donderdagochtend (start 9 juli) 
van 9.00 tot 10.30 uur in Beverwijk.
Informatie of aanmelden: Paulien Pinksterboer 
06-53675676 of info@haptonomie-time-out.nl

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: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 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

Mededeling Huisartsenpraktijk 
Wijziging assistente-spreekuur
Per 1 juli 2015 is het assistente spreekuur GEEN 
inloopspreekuur meer. Vanaf deze datum gaan 
alle assistente-verrichtingen op afspraak! Het 
gebeurt steeds vaker, dat patiënten met 2 of meer 
dingen komen, waardoor het voor u lang wach-
ten kan zijn. D.m.v. het maken van afspraken, 
hopen wij dat dit opgelost is.

Afspraken huisarts
Per consult kunt u één klacht met de huisarts 
bespreken. Indien u meerdere klachten wilt 
bespreken of u denkt meer tijd nodig te hebben, 
voor bijv. een gesprek, wilt u dit aangeven bij het 
maken van uw afspraak, dan kan de assistente 
meer tijd voor u reserveren.

Telefonische bereikbaarheid/recepten
U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken van 
08.00-10.30 uur en 14.00-15.00 uur (donderdag 
alleen in de ochtend). 
Recepten kunt u aanvragen via optie 2 of via het 
rechtstreeks nummer 0251-374007. Wilt u het 
bandje s.v.p. rustig inspreken. Het herhaalnum-
mer is alleen geldig als u uw recept via de apo-
theek wilt verlengen

Zomervakantie
Wederom is de praktijk geopend tijdens de zo-
mervakantie. Op bepaalde dagen zal wel worden 
waargenomen door een inval-arts.

Dansvoorstelling D’nD dance
Op zaterdag 27juni hebben wij onze tweede 
voorstelling. Dit seizoen sluiten wij af met het 
thema ’op een onbewoond eiland’. Met 68dansers 
maken wij er weer een gezellig feest van. 
Kosten kaartj: volwassenen €7,50.
Kinderen tot 18 jaar €5,-. 
Kids tot 2 jaar € 2,50. 
Aanvang show 15.30 uur
Wilt u komen kijken? Reserveer uw kaarten via 
dnddance@hotmail.com, en wij houden een 
zitplaats voor uw vrij.
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