
D O R P S K R A N T  V A N  W I J K  A A N  Z E E  •  J A A R G A N G  3 5  •  J U N I   2 0 1 6  •  N U M M E R  6

VAN DE REDACTIE

Start stichting Milieuherstel 

“Het schouwspel van enorme schepen en de 
indrukwekkende hoogovens laat zien hoe de 
mens in de afgelopen eeuwen deze natuur 
steeds meer onder controle heeft gekregen. De 
drie grote windturbines staan voor mij voor 
de ontwikkeling die wij nu maken naar een 
duurzame samenleving. In het kader van deze 
ontwikkeling heeft op initiatief van De Moriaan, 
de Omgevingsdienst en de Provincie, vorig jaar 
voorlichting plaatsgevonden om dorpsbewoners 
bij elkaar te brengen die zich willen inzetten voor 
een duurzamer Wijk aan Zee. Hieruit heeft zich 
een groep gevormd die zich heeft georganiseerd 
in ‘Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee’. Bin-
nenkort zullen wij de Stichting bij de Kamer van 
Koophandel inschrijven.”

“Het milieu van Wijk aan Zee wordt intensief 
gebruikt door het toerisme en de industrie. 
De stichting wil zich inzetten voor een duur-
zamer Wijk aan Zee en zal zich vooral richten 
op het ontwikkelen van concrete ideeën en de 
financiering daarvan. De stichting werkt zuiver 

op vrijwilligersbasis en wil zich inzetten voor 
alle huishoudens. De bestuurlijke basis wordt 
democratisch, vergelijkbaar met de Dorpsraad. 
Alle inwoners zijn lid en hebben inspraak. Een 
van de eerste projecten zal een energiecoöperatie 
worden. Maar omdat alle bewoners van Wijk aan 
Zee hiervan mee moeten kunnen profiteren, en 
niet alleen de mensen die wat geld over hebben, 
zal de stichting zich er ook voor inspannen dat er 
geld op tafel komt. In dit kader overleggen wij op 
dit moment met diverse partijen.”

“Op 20 april is door wethouder Tim de Rud-
der het zonnepanelendak op de Huisartsen- en 
Fysiopraktijk oficieel geopend. Hiermee is 'de 
Moriaan' energieneutraal, het begin van het her-
stel van het milieu van Wijk aan Zee.”

De Jutter zal het project blijven volgen en de lezer 
op de hoogte houden.

Tekst: Georges van Luijk. foto: Dirk-Jan Prins

Hij is gefascineerd door de omgeving van Wijk aan Zee. Als hij op de Noordpier staat ervaart 
hij de kracht van de natuur met de zee en de wind. Maar ook ervaart hij de kracht van de 
mens, de kracht waartoe de mens in staat is. Aan het woord is Stijn Kroezen, voorzitter van 
de ‘Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee’ in oprichting.

Weer een maand voorbij. We kunnen terugblikken op een fantastich meifestival met heerlijk 
weer. De toegangsweg ons dorp in is zoals beloofd vóór het meifeest afgemaakt. Gelukkig maar, 
want met het mooie weer kwamen er wel heel veel motoren en mooie auto´s naar de rock en 
roll dag. We kijken nu weer uit naar prachtige evenementen die ons dorp zo bijzonder maken. 
Inmiddels heeft Marian na een hele korte onderbreking aangegeven toch weer meer bij de Jutter 
betrokken te willen zijn en hebben we afscheid genomen van Dirk-jan Prins. We hopen nog wat 
nieuwe schrijvers te mogen verwelkomen, dus als je ons wilt komen versterken ben je van harte 
welkom. 

Angela van Tunen: Jutter@live.nl

Wij spraken hierover met Mariska Vermeij, die 
samen met Margaretha Wildschut leidinggeven-
de is. “Wij hadden ongeveer 25 jaar in Uitgeest 
een huis, ‘de Waterjuffer’ en in IJmuiden ‘de Zee-
ster’. Doordat we minder aanmeldingen kregen 
voor kinderen door de veranderingen in de zorg, 
kregen wij leegstand in de gebouwen. Doordat de 
cliëntengroep veranderd is en beide gebouwen 
toe waren aan aanpassingen hebben wij besloten 
om beide huizen samen te voegen en onder te 
brengen in het reeds bestaande Anneko van der 
Laanhuis.”

Betrokken buurt
“Door de positieve ervaringen vanuit de vorige 
bewoners en de betrokkenheid vanuit het dorp 
is het een prettige woonomgeving voor onze 
cliënten en hopen we dat dat ook zo is voor onze 
kinderen. Het dorpse gevoel wat in Wijk aan Zee 
heerst en de betrokkenheid die wij ervaren uit 
de buurt is prettig. Bijvoorbeeld de eerste dagen 
kwamen mensen met een plantje en boden aan 
dat wij altijd langs konden komen bij bijvoor-
beeld een calamiteit en mensen die zich spontaan 
hebben aangeboden als vrijwilliger. Dat alles 
maakt dat we ervoor gekozen hebben dit huis 
van binnen helemaal te verbouwen tot de mooie 
locatie die het nu is. Daarbij hebben wij nog een 
aantal gezinshuizen.”
 
Een gewoon gezinsleven
“Het gezinsleven in het gezinshuis is als in 
een gewoon gezin, in een regulier huis in een 
woonwijk. Vaak zijn er ook eigen kinderen in het 
gezin. De gezinshuismedewerkers zijn zorgvuldig 
door de SIG gescreend, geschoold en getraind. 
Zij worden stand-by ondersteund en begeleid 
door professionals van de SIG.  Er is ook een 
ruimte voor nood- en crisisopvang. Het verblijf 
daar is zes weken met een mogelijke uitloop 
van nog eens zes weken. Wij hebben in huis 

drie groepen, in elke groep wonen zes kinderen. 
Er wonen kinderen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking en veelal bijkomende 
problematiek op sociaal emotioneel niveau. Kin-
deren kunnen komen wonen vanaf vier jaar. Wij 
gaan op zoek naar een goede vervolgplek voor als 
zij achttien jaar zijn, maar het kan ook zijn dat 
een kind wat langer bij ons blijft wonen, omdat er 
geen goede vervolgplek is gevonden. Op dit mo-
ment hebben wij kinderen in de leeftijd van zes 
tot negentien jaar. Als begeleider geef je uitvoe-
ring aan de opvoeding en begeleiding van deze 
kinderen op individueel en groepsniveau.”

Meer comfort
“In vergelijk tot de vroegere situatie, is het 
wooncomfort een stuk verbeterd. Zo hebben wij 
nu voor elke drie bewoners een badkamer. De ka-
mers zijn veel groter dan voorheen. De kinderen 
richten zelf of met hun ouders hun kamer in, zij 
mogen zelf bepalen welke kleur de muren heb-
ben en het meubilair uitkiezen.”

Vrijwilligers gezocht
“Onze medewerkers hebben allemaal een 
gedegen opleiding gehad, maar er zijn vrijwil-
ligers nodig. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld 
voorlezen, spelletjes doen, een wandeling maken, 
leren fietsen, verkeersveiligheid bijbrengen, aan-
dacht geven, begeleiden naar sportvereniging en 
naar wedstrijden brengen. We hebben beschik-
king over een busje waarvan de vrijwilliger in 
overleg gebruik kan maken. Als er mensen zijn 
die wel het een of ander willen doen kunnen zij 
zich melden op annekovanderlaanhuis@sig.nu, of 
loop even binnen, zodat wij een nadere afspraak 
kunnen maken om te kijken welke mogelijkhe-
den iemand heeft en hoe dat zou kunnen passen.”

Georges van Luijk.

Anneko van der Laanhuis is weer bewoond
Begin vorig jaar schreven wij over de toekomstplannen die het SIG had met het Anneko van 
der Laanhuis. Sinds enkele weken hebben de eerste bewoners hun kamers betrokken. 

Muziek in de woonkamer: Jutterspad
Houd de middag vrij!  Op zondag 3 juli is het 
weer Jutterspad: u kunt allerlei soorten muziek 
‘jutten’ in achtertuinen en woonkamers.

Op zondagmiddag 3 juli, start om 13.00 uur de 
17 e editie van het Jutterspad in Wijk aan Zee. Op 
allerlei locaties vinden optredens plaats. Bijzon-
der is dat het geen openbare gelegenheden zijn. 
Bewoners stellen hun woonkamers en achtertui-
nen open voor het publiek voor allerlei verschil-
lende muzikale optredens. 
Het Jutterspad staat met behulp van deze talloze 
gastvrouwen en -heren die hun huis belangeloos 
ter beschikking stellen. Er wordt u weer gratis 
een drankje en soms ook een hapje aan geboden.
En laten we ook niet de muzikanten vergeten die 

wederom staan te trappelen om met ons het mu-
ziekfestijn aan te gaan. Met ons, schrijf ik, omdat 
voor een goed optreden er muzikanten, maar ook 
gasten/luisteraars moeten zijn.
U zult een aantal bekende namen tegenkomen, 
en ook een aantal nieuwe namen zoals: Janson, 
Timetraveller, On the Job, Black Yard Bandits 
en vele anderen. het is elk jaar weer een divers 
programma op hele bijzondere locaties.  

Het Jutterspad wordt om 17.00 afgesloten met 
een jamsession in café de Zon.Het programma 
zal vanaf de eerste of tweede week in juni op te 
halen zijn bij o.a. De Spar, Primera, Café de Zon, 
Kop van WAZ, en de strandpaviljoens.

Tekst: Trudi Duin
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Dorpsgenoten

“Ik ben geboren in Haarlem, waar ik op jonge 
leeftijd een ongeluk kreeg met grote gevolgen. 
Twee en een half jaar was ik, toen ik met beide 
handen tegen de kolenkachel viel. Nu zegt men: 
‘Eerst water, de rest komt later’. Toen werd er 
gezegd smeer boter op de brandwond. Dat had 
tot gevolg, dat mijn vingers blijvend in een klem-
mende houding staan. Door de hitte zijn mijn 
vingers krom getrokken en nooit meer recht 
gekomen. Op school moest ik leren schrijven en 
dan hoor je de pen tussen wijsvinger, duim en 
middelvinger te klemmen, maar dat kon ik niet. 
Gelukkig vond de juf het goed dat ik het op mijn 
manier deed. Dat ging goed en ik had een 8 op 
mijn rapport voor schrijven. Ik heb het nooit 
prettig gevonden om mensen een hand te geven, 

sommigen grijpen mijn pols beet en zitten daar 
dan aan te schudden.”

“Ik wilde eigenlijk de verpleging in maar door 
mijn beperking kon dat niet. Toen heb ik gekozen 
voor het onderwijs. In Haarlem was de regel dat 
als je aangesteld wilde worden, je eerst een tijd 
op een plattelandsschool ervaring moest opdoen. 
Dat werd Avenhorn in de Kop van Noord-Hol-
land. Ik zat daar in de kost en had het moeilijk, 
ik kon slecht van huis en kreeg heimwee. Drie 
jaar heb ik het volgehouden, toen was ik ook die 
lagere schoolkinderen wel zat. Ik wilde veel liever 
naar het middelbaar onderwijs, maar daarvoor 
had ik geen akte. Dan maar helemaal weg uit het 
onderwijs. Ik solliciteerde op de functie van cor

~35 jaar Jutter~

“Odd Fellows is ooit ontstaan in Engeland, in de 
tweede helft van de 18e eeuw  uit de gildes van 
rondtrekkende handwerkgezellen. Men had als 
doel elkaar in tijden van nood bij te staan en te 
steunen”, vertelt Louis Verhoef, voorzitter van 
Kampeervereniging Vondeloord. “Bij de Odd 
Fellows gaat het om het nastreven van de idealen 
Vriendschap, Liefde en Waarheid. De inzet is, 
proberen een betere wereld te creëren, met name 
door op een goede manier met elkaar om te gaan 
en elkaar te respecteren en te helpen daar waar 
mogelijk en noodzakelijk is“. “Toen de Odd Fel-
lows startten, zorgden de leden voor de zieken 
en de weduwen. Men hielp en   men was er voor 
elkaar”, vult Ad Warmerdam aan, beheerder van 
Vondeloord. “En dat werkt na al die jaren nog 
steeds!”, aldus Verhoef. 

Emmertje water halen 
Op het prachtig in de duinen gelegen en  ruim 
opgezette terrein van Vondeloord staan alle soor-
ten huisjes en stacaravans, 71 in totaal, plus een 
zestal seizoensplaatsen voor een caravan en een 
paar losse plaatsen voor passanten.  Behalve een 
toilet- en douchegebouw, de meeste huisjes heb-
ben geen douche, staat er ook een mooi kamp-
huis dat dient als kantine en gezelschapsruimte 
met een bar en TV. 
“Vroeger was het bij het toiletgebouw een heel 
sociaal gebeuren. Het was ‘emmertje water halen’. 
Maar dat is nu anders geworden. Alle huisjes zijn 
aangesloten op het riool en hebben water en elek-
tra.  De mensen kijken nu TV in het eigen huisje 
en heeft men internet”, aldus Verhoef. 

Een stukje niemandsland
Vondeloord is een stukje niemandsland. Soms weten mensen niet eens dat het er is.                           
Ooit was het plan om op het van Jonkheer van Boreel aangekochte terrein een tehuis te begin-
nen voor kinderen met slechte gezondheid of achterstand.  Maar met de komst van het Emma 
Kinderhuis was dat niet meer nodig en werd het terrein in 1920 ingericht als kampeerterrein 
voor de leden van ‘Odd Fellows’. En dat is het nog steeds.

“Onze vaste kampeerders zijn een zeer gemê-
leerd gezelschap, komend uit het hele land van 
Groningen tot Purmerend en van Apeldoorn tot 
Amsterdam. Er zit weinig verloop in. De oudste 
kampeerder komt hier al 65 jaar en de laatste 
nieuwkomer is van dit seizoen”. Het seizoen 
loopt van 1 april tot 1 oktober”, weet Warmerdam 
precies te vertellen. “De meeste huisjes zijn ook 
niet geschikt voor permanente bewoning. We 
zijn geen moderne camping met allerlei voorzie-
ningen, maar de mensen komen hier graag. Men 

waardeert de ligging van de huisjes en de nabij-
heid van de zee en de duinen . Men gaat graag 
een hapje eten in het dorp. Nee, we hebben niets 
te wensen hier”, aldus Verhoef, “alleen zouden we 
graag verschoond blijven van de toeristenbelas-
ting. Het zijn allemaal langblijvers hier, je betaalt 
je blauw. Dat passanten betalen is logisch, maar 
dat langkampeerders ook moeten betalen, dát is 
van de gekke.”

Sonja Waschkowitz

Willy de Korte
rector bij Boom & Ruygrok, een drukkerij/
uitgeverij en werd aangenomen. Ik kreeg al 
snelop mijn donder toen ik een paar foutjes had 
gemaakt. Een keer in een recept voor een cake, 
waar de verkeerde hoeveelheden in stond, maar 
ik keek alleen of de tekst goed was gespeld, ik 
ben geen kok. Een andere keer was in een artikel 
over ‘Weert de stad van de vlaaien’, maar het 
handschrift was wat onduidelijk en ik maakte 
ervan ‘Weert de stad van de vlooien’, weer kreeg 
ik op mijn duvel. Dit was ook niet mijn bestem-
ming.”

“Ik had intussen Max Albrecht ontmoet en wij 
trouwden toen Max nog in militaire dienst zat. 
Vijf jaar hebben wij bij oma ingewoond, aan 
de Bakenessergracht in Haarlem in een oude 
bierbrouwerij. Ik was lid van de PvdA sinds 
1953 en na mijn correctieavontuur ben ik gaan 
werken bij de Wiardi Beckmanstichting en later 
ook voor de jongerenorganisatie ‘Nieuwe Koers’ 
van de PvdA. Max werkte bij Hoogovens en in 
1978 moest die zo nodig fuseren met het Duitse 
Hoesch. Het hoofdkantoor kwam in Nijmegen 
en wij verhuisden naar een prachtig huis in Berg 
en Dal, helemaal vrij in het bos met een ver-
warmd zwembad. Maar het huwelijk met Hoesch 
hield niet langer stand dan tot 1983. Toen moest 
er worden besloten waar het nieuwe hoofdkan-
toor moest komen. Veel mensen waren uit de 
IJmond naar de omgeving van Nijmegen getrok-
ken en wilden misschien niet terug. Utrecht werd 
genoemd, maar het werd gelukkig de Vondellaan 
in Beverwijk in het pand waar van Hattem & 
Blankenvoort had gezeten. Ik had al tegen Max 
gezegd, als het Utrecht wordt dan ga ik daar niet 
wonen ik wil terug naar Beverwijk. Wij verhuis-
den naar de Akerendamlaan en Max kon te voet 
naar zijn werk.”

“Ik heb jaren een vreemde droom gehad, 
regelmatig droomde ik dat ik met de auto het 
water inreed. Ik werkte in 1968 bij Organon als 
acquisiteur voor ‘Moeders voor Moeders’. Mijn 
taak was om zwangere vrouwen te overtuigen 
urine af te staan, waar Organon stoffen uit-
haalde die werden gebruikt om vrouwen die niet 
zwanger konden worden te helpen. Dat was niet 
altijd even gemakkelijk, er waren vrouwen bij die 
helemaal niet zwanger wilde zijn. En ik moest ze 
overtuigen hoe fijn het is om in verwachting te 
zijn. Op een dag, ik vergeet het nooit, het was 19 
december 1968, het vroor en ik stond geparkeerd 
op de Kloveniersburgwal in Amsterdam, met 
mijn auto vol geschenkjes voor de vrouwen. Er 
lag ijs op straat, ik zou wegrijden en zag dat mijn 

wielen in het ijs stonden, ik besloot flink gas te 
geven, maar de versnelling stond niet in zijn ach-
teruit maar in zijn vooruit en ik dook het water 
in. Ik kon de deur open maken en uitstappen. Ik 
had een wijde rok aan en daarop bleef ik drijven. 
Ineens voelde ik twee handen en ik werd uit 
het water getild. De auto was 'total loss' en alle 
cadeautjes voor de moeders ook. Het vreemde 
is, dat ik sinds die dag nooit meer gedroomd heb 
dat ik het water inreed. Na vier jaar bij Organon, 
was ik het zat om aan soms doodzieke zwangere 
vrouwen te vertellen hoe mooi het is een kind te 
dragen. Ik moest iets anders doen.”

“Er deed zich een gebeurtenis voor, die mijn 
leven heeft veranderd. Dat was in 1973, er werd 
gestaakt bij Hoogovens en Max, de verantwoor-
delijke voor de PR, was woordvoerder  namens 
de Raad van Bestuur. Dit was voor mij onbe-
grijpelijk. Na afloop ben ik een week naar de 
Volkshogeschool in Oisterwijk gegaan, waar 
studiedagen voor vrouwen georganiseerd wer-
den. Kennelijk viel het daar gepresenteerde bij 
mij in goede aarde. Ik ontdekte dat ik er toe deed 
en dat ik niet een afgeleide van mijn man was. 
Het resultaat was dat ik als feministe terugkwam. 
Daar was thuis niet ieder enthousiast over. Ik 
ging dingen ondernemen, waarvan ik nooit 
gedroomd had.” “Ik ging secretariaatswerk doen 
voor de PvdA. Op enig moment werd ik gebeld 
of ik niet op de verkiezingslijst van de PvdA 
voor de Beverwijkse raad wilde staan. Ik zei dat 
ik er een nachtje over wilde denken. ‘s Avonds 
vertelde ik het Max. De volgende dag kwam Max 
triomfantelijk thuis en zei dat hem de elfde vraag 
was gesteld en hij had direct 'Ja' gezegd. Ik was 
woedend, voor mij was hiermee de deur geslo-
ten, er mochten niet twee echtelieden in de raad 
zitten. Nadat Max zijn termijn van vier jaar erop 
had zitten, werd mij de vraag weer gesteld. ‘Ja,’ 
zei ik, 'maar wel op een onverkiesbare plaats'. Ik 
stond op plek zeven, maar werd wel gekozen. De 
fractievoorzitter van de PPR zei in een interview 
met 'Dagblad Kennemerland' dat het niet gepast 
was dat de vrouw van een direkteur van de 
Hoogovens in de raad zat voor de PvdA. Ik heb 
toen een ingezonden brief gestuurd en die werd 
geplaatst. Dit incident heeft zelfs in ‘HP De Tijd’ 
aandacht gekregen. Elf jaar heb ik in de raad 
gezeten. De mensen verklaarden mij voor gek 
dat ik het niet nog even volhield, want na twaalf 
en een half jaar raadslid, krijg je automatisch een 
lintje van de Koningin, maar dat was nou juist 
wat ik niet nodig vond.”

Tekst: Georges van Luijk, foto:Heleen Vink.

Willy is dan wel een dorpsgenoot sinds1992, maar niet meer voor lang. Binnen enkele maan-
den gaat zij er vandoor. Het huis op Westerduin, wat eigenlijk twee appartementen zijn, is 
voor één persoon wel erg groot. Nog even en Willy woont aan de Zeestraat in Beverwijk. 
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In het voorjaar organiseerde de oudercommissie 
van peuterspeelzaal ‘t Zeepaardje een paasac-
tie: een zakje met paaseitjes en chocolaatjes 
voor €5,00. Uniek aan de actie was, dat dankzij 
sponsoring en helpende handen, 100% van de 
opbrengst voor de peuterspeelzaal was. De actie 
werd een groot succes.

Als alle ouders 3 zakjes zouden kopen (bij-
voorbeeld voor de opa’s en oma’s en de buren), 
dan zou het doel van de actie al bereikt zijn: 
een nieuwe fiets voor de peuterspeelzaal waar 
drie kindjes op kunnen zitten. Strandpaviljoen 
Warners sponsorde de actie en betaalde alle 
zakjes zodat de hele opbrengst naar de peuter-
speelzaal ging. De oudercommissie, geholpen 

door vrienden en schoonmoeders, pakte samen 
alle zakjes in. Alle 150 paaszakjes werden gekocht 
door ouders en een paar ondernemers en dat 
leverde een opbrengst van €750,00 op. “Helaas 
bleek de beoogde fiets in het echt veel te klein”, 
vertelt Margriet van der Lubbe, peuterleidster 
van ‘t Zeepaardje, “maar nu hebben we een hele 
leuke taxifiets gekocht waar ook drie kindjes op 
kunnen.” Niet alleen was er geld genoeg voor de 
fiets, er was zelfs nog over voor ander leuk nieuw 
speelgoed (zie foto). Namens ‘t Zeepaardje: veel 
dank aan alle ouders, opa’s, oma’s buren, onder-
nemers en Strandpaviljoen Warners die de actie 
tot een groot succes maakte.  

Tekst en foto Stephanie Dumoulin

5 Juni De Dag van de Atlantikwall
Bunkers open van 11.00 uur tot 17.00 uur

1 dag per jaar alle bunkers open! Natuurlijk is het 
niet mogelijk om echt al die duizenden bunkers 
die onder de duinen liggen open te stellen, maar 
Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall zal in 
samenwerking met allerlei partijen het grootste 
deel van de beheerde bunkers openstellen. Vorig 
jaar was het al een enorm succes, dit jaar wil de 
stichting het nog beter en groter aanpakken.
Voor het bezoek aan de bunkers is een passe-par-
tout nodig, hiermee kun je alle bunkers bezoeken. 

Langs de Nederlandse kust worden bunkers van 
de Atlantikwall tussen 11.00-17.00 uur voor één 
keer opengesteld voor publiek. In onder meer 
Oostvoorne, Hoek van Holland, Den Haag, 
IJmuiden en Den Helder worden bezoekers 
meegenomen in de geschiedenis van de bunkers 
met wandelingen, historische voertuigen en re-
enactment. Ook de Küver in het Gaasterbos en 
de Radarbunker zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur 
geopend. 
Een passe-partout kost 6 euro voor volwassenen 
en 3 euro voor kinderen onder de 12 jaar. De 
toegangsbewijzen zijn te verkrijgen in de bunkers 
en op de Dorpsweide.
In de Küver 451 worden de hele dag films ge-
draaid. Elk heel uur vertoont Jan van der Land 
de films Vrijheit I, II en III, met interviews van 
ouderen die de oorlog meegemaakt hebben.

Waar de Manschappenbunker en de Radarbunker 
dicht bij elkaar in de duinen van Wijk aan Zee 
liggen, ligt de Kuver 451a net iets verder weg. 

Terug van weggeweest & weer klaar voor de zomer

Na 5 maanden intensief gewerkt te hebben met 
lokale familiebedrijfjes in Indonesië, zijn we blij 
om te vermelden dat de nieuwste productie van 
CURMS weer in Wijk aan Zee is aangekomen. 
Er zijn nieuwe creaties en de voorraad handge-
maakte bikini's en accessoires is weer aangevuld.
CURMS beschikt over een nieuwe tijdelijke 
locatie komende zomer maanden. Vanaf 1 juni 
zijn wij tijdelijk te vinden in de hobbyruimte van 
de Moriaan. “Beter een goede buur dan een verre 
vriend!”

Alle mensen die hebben meegewerkt aan 
CURMS, in Indonesië maar ook zeker in Wijk 
aan Zee, ben ik enorm dankbaar en blij dat de 
werkzaamheden ook dit jaar weer mogelijk zijn 
in ons dorp.

Ben je benieuwd naar het hele verhaal? Neem een 
kijkje op www.curms.com of volg ons op Face-
book. Wil je een keertje langskomen in de nieuwe 
showroom, dan kan dit op afspraak met Carmen 
(0630491683). 

Nu het Meifestival weer achter de rug is heeft 
men in Wijk aan Zee weer tijd voor serieuzere 
zaken. Zoals daar zijn : de Zeepkistenrace. 

Vrijdag 2 juli is het weer zo ver. Om 19.00 uur 
bij de strandopgang van Sonnevanck in Wijk aan 
Zee wordt het startsein gegeven. De eerste pos-
ters verschijnen al weer in de straten. Het eerste 
proefrijdende kistje is op straat gesignaleerd. Het 
borrelen en bruisen is begonnen. Het Kennemer 
College komt dit jaar met een ijzersterk team van 
kersverse vaklieden die met elkaar maar liefst 
zeven bolides op het parcours zullen brengen. 

De grote uitdaging van dit jaar is om de winnaar 
van 2015 te onttronen. Het is nog niet helemaal 

duidelijk of herr Wemke, uit Duitsland , het 
parcours ,voor de derde maal, weer onveilig komt 
maken met zijn supersnelle creatie. De orga-
nisatie hoopt dat, met nog ruim een maand te 
gaan, er een kistencreateur opstaat en zijn schuur 
in gaat om er voorlopig niet meer uit komen, 
behalve om te plassen en te eten. Waarna hij na 
enkele weken noeste arbeid de wereld zal laten 
kennismaken met zijn onverslaanbare monster : 
de winnende kist van 2016! Het nuttigen van veel 
Red Bull schijnt hierbij te helpen... De organisatie 
blijft hopen en dromen, want : Hoe meer zielen 
, hoe meer vreugd, hoe meer kisten, hoe meer 
crashes ! meer info op :  www.wijkaanzeep.nl

foto: Heleen Vink

Geslaagde Paasactie peuterspeelzaal

ZEEPKISTENRACE 

CURMS 

Het is heerlijk om een dag met je klas in de 
natuur door te brengen. Veel groepen gaan 
kamperen in het bos of in de duinen. Eén of 
meerdere dagen in de natuur brengt wel een 
risico op tekenbeten en de ziekte van Lyme 
met zich mee. 

Via dit bericht willen wij dit graag onder de 
aandacht brengen. Tijdens onderzoek in 2015 
van GGD Kennemerland bleek dat 1 op de 
6 kinderen één of meerdere tekenbeten had 
opgelopen tijdens een verblijf in de duinen. 
Het is dus erg belangrijk om het risico op te-
kenbeten te verkleinen en aan het eind van de 
dag goed te controleren. Ook als ouder kun je 
je kind informatie geven over teken. 

Wat kun je zelf doen om teken te herkennen 
en de ziekte van Lyme te voorkomen?  
Blijf zoveel mogelijk op de paden 
Draag bovenkleding met lange mouwen Doe 
broekspijpen in de sokken 
Smeer de onbedekte huid in met Deet 
Controleer direct / thuis na bos/duinbezoek 
op tekenbeten 
Doe samen met je kind de game teek control 

Download de teken-app van het RIVM voor 
informatie over (controleren op en verwijde-
ren van) teken, tekenregistratie en de actuele 
tekenactiviteit in je eigen regio. GGD Ken-
nemerland verstrekt informatie en voorlich-
tingsmateriaal aan scholen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met afdeling 
Infectieziektebestrijding, telefoonnummer 
023-7891612 (ma-vr 08.30u-17.00u)

Een hele duidelijke uitleg over wat wel, maar 
ook wat níet te doen bij een tekenbeet kunt u 
vinden op: www.lymenet.nl

Pas op 
voor 
Lyme

Je kunt ervoor kiezen een mooie wandeling door 
de duinen te maken, of je gaat mee in de histori-
sche voertuigen van Keep Them Rolling!
Keep Them Rolling heeft allerlei voertuigen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 
gebruikt of gefabriceerd zijn. Op de Dorpsweide 
staan de Jeeps en Dodges voor je klaar om je 
heen en weer te brengen tussen de bunkers.
Een retourtje kost € 2,00 per persoon en is alleen 
voor bezoekers met een Bunkerdagticket.

Historische voertuigen brengen bezoekers naar 
de bunkers toe. Onlangs opende in Egmond aan 
Zee het nieuwste bunkermuseum van het land, 
genaamd Jansje Schong. In IJmuiden is voor het 
eerst ook de Vuurleidingspost M178 te bezoeken. 
Tickets zijn verkrijgbaar via  www.bunkerdag.nl.

Meer informatie zie www.bunkerdag.nl 
Kijk ook op www.rondjewijkaanzee.nl/ info@
rondjewijkaanzee.nl 
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Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl
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Sport in Wijk aan Zee

“Hardlopen, dat doe ik om fit en slank te blijven, 
maar het is meer. Lopen is als therapie, het ont-
spant enorm, je raakt als je stress kwijt. Je maakt 
verbinding met de aarde.” 

Brigitte Peeters vertelt enthousiast over  haar 
favoriete sport. Ze zit al klaar om de weg op te 
gaan, samen met dorpsgenoot  John Vijfschaft. 
Beiden rennen ze al jaren regelmatig met een 
aantal medeliefhebbers flinke afstanden.  De 
rennersclub bestaat nu een jaar of acht. Een 
aantal hardlopers kwam elkaar tegen in het dorp, 
wist van elkaar dat ze van hardlopen hielden en 
besloot gezamenlijk een appgroep te maken. 

John: “Als iemand zin had om een stukje te lopen, 
dan zette je een berichtje in de app, om te kijken 
of er belangstelling was om mee te gaan. Dat 
werkte prima. Samen lopen is toch leuker dan 
alleen.” Brigitte vult aan: “We hebben inmiddels 
een aantal marathons gelopen, in de aanloop van 
zo’n marathon moet je flink trainen, dan liepen 
we rustig drie keer per week of meer.”

Omdat de leden van de groep naast liefde voor 
het hardlopen ook graag genieten van een 
hapje en een drankje, werd in 2013 een ‘Funrun’ 
bedacht, een combinatie van hardlopen en gezel-

ligheid door samen een hapje te eten. Dat begon 
met een kibbelingrun, later kwam er ook een 
saté-run en een stamppot-run (foto boven)bij. 
Brigitte: “Iedereen kan hier aan mee doen. We 
maken er geen al te zware tocht van. Als je een 
half uurtje kunt rennen, kun je mee. Er zijn geen 
kosten aan de deelname verbonden, alleen het 
eten betaal je zelf.”  

Op 18 juni vindt alweer de vierde kibbelingrun 
plaats. Het is wel handig om je hiervoor op te 
geven, dat kan op de facebookpagina ‘funrun’. 

(fotobijschrift: V.l.n.r.: John Vijfschaft, Brigitte 
Peeters, Ted Geel, Peter Mijnen, Vera van 
Waardenburg)

Tekst: Marian van den Hul

Hein Koster in: Het keukenraam.
Olijvencake met ham

“Het leuke van dit gerecht is dat je er eigenlijk 
alles in kunt doen wat je maar lekker vindt en het 
kan zomer en winter. Want draadjesvlees maak ik 
echt alleen maar in de winter. Het heet een cake 
maar het neigt naar brood.” 

Hein woont samen met zijn Severine en hun 
zoontje Hugo van 2,5. Af en toe komen zijn 
dochter en zoon uit een eerdere relatie ook 
aanwaaien. Hij leerde Severine in Amsterdam 
kennen. De vonk sloeg meteen over: “Dezelfde 

avond stapte ze achterop de motor bij me. Ik 
had eigenlijk een helm voor haar willen pikken 
en dan later weer terugbrengen maar ze stond 
erop om zonder helm mee te gaan. Wat later heel 
bijzonder bleek want ze durft niet eens achterop 
een fiets.” vertelt Hein, “We lachen er nog vaak 
om want de pakkans was erg hoog, we kwamen 
langs een politiebureau en we stonden vreselijk 
lang stil voor een open brug, er kwamen 21 boten 
langs!” 

Inmiddels woont het stel in Wijk aan Zee aan de 
Van Oldenborghweg, een groot avontuur want-
Hein doet de hele verbouwing zelf.  

Het keukenraam “Wij houden Franse tijden aan,” lacht Hein, 
“daarom slaapt Hugo ’s middags nog, we eten 
laat.” Niet alleen de tijden zijn Frans, ook de 
liefde voor lekker eten en drinken. “Hein is 
meestal degene die staat te koken,” zegt Severine, 
“terwijl ik de salade maak.” 

Hein is huisvader en klusjesman, het maakt 
niet uit of het nou om koken of klussen gaat, hij 
maakt graag alles zelf. “Als ik een pak cake mix 
koop ben ik zo een paar euro kwijt, terwijl een 
pak bloem 35 cent kost, hetzelfde geldt voor pan-
nenkoeken of frietjes, het is veel goedkoper om 
het zelf te maken. Gewoon op het oog, wat kan 
er misgaan? Het is allemaal niet zo spannend…” 
Dat blijkt want in een handomdraai bakt hij 
ook nog even een ‘boerencake’. “De basis van dit 
recept is voor de cake, als je de hartige ingrediën-
ten weglaat, de olie voor 200 gram boter vervangt 
en je er 200 gram suiker bij doet, eventueel wat 
vanillesuiker of wat citroenrasp, heb je een heer-
lijke boerencake. Je moet er wel een klein beetje 
zout in doen, hier in Nederland is de boter niet 
gezouten, in Frankrijk wel, dat is veel lekkerder. 
Dus al je Franse boter gebruikt mag je het zout 
weglaten.”

Meng de bloem, eieren, olijfolie en zout in een 
kom. Doe dan de melk erbij. Daarna het bakpoe-
der en dan een voor een de andere ingrediënten.
De vorm invetten met olie en dan het beslag in de 
vorm gieten en midden in een voorverwarmde 
oven zetten. 
45 minuten op 180 graden. 

Voor de hartige olijvencake met ham:

200 gram bloem
4 eieren
1 eetlepel olijfolie
snufje zout
1 dl melk
½ zakje bakpoeder (niet te veel anders wordt de 
nasmaak bitter)
75 gram belegen geraspte kaas
100 gr gesneden groene olijven
100 gr gesneden zwarte olijven
200 gram ham (de plakken in kleine stukjes 
gesneden)

Tekst en foto’s:: Stephanie Dumoulin

Doe mee met de Kibbelingrun
Gezamenlijk een aantal kilometers rennen en vervolgens een hapje kibbeling eten, dat kan op   
18 juni als u meedoet aan de Kibbelingrun. Het sportieve evenement wordt georganiseerd door 
een groepje enthousiaste hardlopers. 

In de Jutter willen we graag meer aandacht gaan 
besteden aan de allerkleinste Juttertjes: onze 
nieuwe dorpsgenootjes. 
Ben je net bevallen en vind je het leuk als de 
naam en geboortedatum van je kindje in de Jutter 
komt? Mail de naam van jullie kindje en jullie 
gegevens dan naar: Jutter@live.nl. 
Een foto mag natuurlijk ook!

De geboorterubriek

Op 2e Pinkersterdag heeft Wijk aan Zee mid-
dels een 3-0 overwinning de laatste periodetitel 
gepakt in de competitie.
Concurrent HSV verloor namelijk met 3-1 en 
beide uitslagen zorgden voor feest in Wijk aan 
Zee. 

Door het veroveren van de periodetitel mocht SV 
Wijk aan Zee in de nacompetitie gaan vechten 
voor promotie naar de 2e klasse. Bij een succesvol 

resultaat in een eerste tweeluik aan wedstrijden, 
gespeeld eind Mei, volgen namelijk opnieuw 2 
wedstrijden in Juni. 
Terwijl u dit leest is het dus òf nog steeds span-
nend en wordt uw support voor onze jongens 
enorm gewaardeerd in de laatste wedstrijden, 
òf heeft SV Wijk aan Zee helaas verloren in de 
1e ronde van de na-competitie en rest ons niets 
anders dan trots terug te kijken op sowieso een 
geweldig seizoen in de 3e klasse...

Periodetitel voor SV Wijk aan Zee 
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Dorpskerk
       
5 juni             
Ds.  D. Fisser te Amsterdam.       
19 juni             
Ds. A. Molendijk te Heemstede

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zaterdag 4 juni 
19.00 uur themaviering 
voorganger p. Kint
Themakoor 
Zondag 12 juni 
9.30 uur eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor 
Zaterdag 18 juni 
19.00 uur familieviering 
voorganger p. M. de Haas 
Jeugdkoor 
Zondag 26 juni 
9.30 uur eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman 
Odulphuskoor

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

Donderdag 2 juni
Sonnevanck Brouwersavond 
Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 3 juni
Sonnevanck Crazy Piano, Annemieke de Boer 
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 4 juni
Sonnevanck Swingt Mr. BoogieWoogie 
Aanvang 21.00 uur.

Zondag 5 juni
Dorpskerk,  Optreden van aanstormende talen-
ten van het Centrum voor de Kunsten 
Aanvang 12.30 uur.
Dorpskerk: start wandeling rondje Wijk aan Zee 
Aanvang 14.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding; aanvang 14.00 uur.
Openstelling Küverbunker 451 in het Gaasterbos 
van 13.00 -16.00 uur.
Openstelling Radarbunker op het Vuurbaakduin-
van 13.00 -16.00 uur.
Club Star aan zee Single day 
van 14.00 -17.00 uur.

Woensdag 8 juni tot zondag 12 juni
Diverse restaurants in Wijk aan Zee Restaurant-
week: Vis op ‘t Droge.

Woensdag 8 juni
 De Moriaan: vergadering Dorpsraad 
Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 9 juni
Sonnevanck 2e donderdag van de maand sessie 
Kim en Daan; aanvang 21.00 uur. 

Vrijdag 10 juni
Sonnevanck Bluesnight: Boy named Sue 
Aanvang 22.00 uur.

Zaterdag 11 juni
Aloha Beach: Day at the Beach samen met andere 
Stoma-dragers; van 14:30 - 20:30 uur.
Sonnevanck Swingt: Rock ‘n Roll junkies 
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 12 juni
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 
van 8.00 – 16.00 uur.
Duinpaviljoen Schoos: start rondleiding Atlan-
tikwall 
van 11.30 – 14.15 uur.

Woensdag 15 juni
Sonnevanck PopQuiz 
Aanvang 20.30 uur. 

Donderdag 16 juni
Sonnevanck: Rond de vleugel met 
Leo van der Leden & Friends 
Aanvang 21.00 uur. 

Vrijdag 17 juni
Sonnevanck Crazy Piano: Annemieke de Boer 
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 18 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
De Moriaan: Dartavond 
Aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck Bluesnight: Bluestone 
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 19 juni
Timboektoe: Noordpiersessie met: Midas
Aanvang 16.00 uur.

Dinsdag 21 juni – vrijdag 24 juni
De Moriaan: vertrek Avondvierdaagse Wijk aan 
Zee start 10 km 18.15 uur/start 5 km 18.30 uur.
Inschrijving dinsdag 21 juni vanaf 17.30 uur.

Dinsdag 21 juni
De Moriaan: Seniorenmaaltijd 
Aanvang 17.00 uur.

Donderdag 23 juni
Sonnevanck: SeventSevenSessie 
Aanvang 21.00 uur.

Vrijdag 24 juni
Sonnevanck Swingt: Supertribute 
Aanvang 22.00 uur.

Zaterdag 25 juni
Sonnevanck Crazy Piano: Annemieke de Boer
Aanvang 21.00 uur.

Zondag 26 juni
Hoge Duin: start rondleiding Atlantikwall
van 11.30 - 14.15 uur.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis 
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners 
van zomerhuizen 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, Georges van Luijk, 
Angela van Tunen, Heleen Vink
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: 
Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, doch de redactie behoudt zich het recht 
voor deze om redactionele redenen in te korten. 
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van 
de inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen 
worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter 
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno 
Hamers                      
Opmaak: Angela van Tunen
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.

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

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

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119 

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

Een berichtje van een bewoner uit wijk aan Zee.
In de nacht van zaterdag op zondag  7/8 mei is 
omstreeks drie uur mijn vlag van Wijk aan Zee 
weggenomen door een stelletje jongelui  uit Wijk 
aan Zee.
De eerste keer wist ik de vlag af te pakken met 
het nodige commentaar van mijn kant.
De tweede keer  hebben ze de vlag achter mij 
huis / tuin weer weg gehaald en het op een lopen 
gezet en heb de vlag niet meer terug gezien.
Ik ben behoorlijk uit mijn dak gegaan want ik 
vind dat ze van andermans eigendommen af 
moeten blijven .

Waarom schrijf ik naar de jutter want ik weet dat 
er veel  ergere dingen gebeuren, maar het viel mij 
op dat ze wel beleefd waren, ze spraken me aan 
met mijnheer en u,dus ze hebben wel opvoeding 
genoten al was er wel veel alcohol in het spel.
Ik weet dat ik van mijn kant ook  een beetje 
tekeer gegaan ben maar ik vind het ook jammer 
dat je nachts niet eens  een vlag van Wijk aan 
Zee kunt laten hangen.
Ik wil als bewoner van het Paasdal  toch  even 
kwijt. 

Vriendelijk  groet .

Ingezonden: Gestolen Vlag
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