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De mooie voorpagina heeft u natuurlijk aller-
eerst te danken aan de organisatoren en bezoe-
kers van de Smaakmarkt, maar degene die het 
voor ons vastlegde was onze eigen fotograaf/
vormgeefster Heleen Vink. Mag ik daarom 
ook even wijzen op de expositie in de KOP van 
WaZ (zie hiernaast), waarin naast verschillende 
foto’s van Heleen ook werk te zien is van een 
andere fotograaf die veel voor de Jutter heeft 
gefotografeerd: Stephanie Dumoulin. De Jutter 
is er véél mooier op geworden sinds wij twee 

professionele fotografen kunnen inzetten. Want 
zeg nou zelf, je kunt nog zulke leuke verhalen 
schrijven, maar het oog wil ook wat. Zonder 
foto’s zou het maar een saaie Jutter worden. 
Nog meer moois kunt u dus in de KOP van 
WaZ bekijken, onze unieke Kunst Ontmoetings 
Plek in Wijk aan Zee.   

             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

VAN DE REDACTIE

Dorpsgenoten
Ellen Greve-Schilder

“Al 32 jaar ben ik assistente in een Verloskundi-
genmaatschap in Beverwijk. Ik werk daar nu nog 
twee dagen in de week, de overige dagen ben ik 
achter de schermen bezig in het strandpaviljoen 
‘Noorderbad’ van Robert. Robert komt uit Am-
stelveen, zijn ouders hadden het paviljoen en de 
bijbehorende strandhuisjes al sinds 1964. In het 
begin reisden zij elke dag heen en weer, maar zijn 
later verhuisd naar Wijk aan Zee. Robert en ik 
hebben het paviljoen 29 jaar geleden overgeno-
men. Vorig jaar hebben wij het 50-jarig jubileum 
van het paviljoen gevierd.” 

“Stefan studeert aan de ALO, dat is een HBO 
opleiding voor lichamelijke opvoeding. Susanne 
gaat na de zomer naar HAVO 3. Stefan heeft ook 
interesse om later het paviljoen te gaan leiden 
en als wij er met het hele gezin over praten, zegt 
Susanne: ‘Ik ben er ook nog, hè, misschien wil ik 
het paviljoen wel overnemen’. Dus wij weten nog 
niet hoe dat gaat aflopen. Sinds eind vorig jaar 
hebben wij ‘Azul Strandhuisjes’, met twee huisjes 
naast het paviljoen die wij per week verhuren. 
Dat zijn luxe huisjes met cv en internet. Het is 
toch wel bijzonder, dat zonder reclame te maken 
de huisjes bijna constant bezet zijn.”

“Wij leven een half jaar op het strand. Voor ons 
is het wonen op het strand eigenlijk heel gewoon, 
maar dat is het natuurlijk niet, de rust en de 
vrijheid die je hier vindt en er is zo ontzettend 
veel te doen; alle watersporten zijn hier voor de 
deur mogelijk zoals surfen, kitesurfen, catama-
ranzeilen. Er lopen altijd mensen, elk uur, dag 
en nacht. ’s Morgens de paarden met de sulkies, 
dan de badgasten, geen moment van verveling 
aan het strand. De zonsondergang, die elke dag 
anders is, het hoog en laag water. Als er iets naars 
is gebeurd, op het strand of op mijn werk, dan ga 
ik op de vlonder voor mijn huisje zitten en kijk 
naar de zee, dan maak ik mijn hoofd leeg. Wij 
leven meer buiten dan binnen. Maar er zijn ook 
minder leuke kanten aan het mooie leven op het 
strand. Bijvoorbeeld het elk jaar opbouwen van 
het paviljoen en de strandhuisjes. Maar ook bijna 
het hele interieur van ons strandhuisje gaat van 
en naar ons winterhuis. ’t Is jammer, dat wij in 
de zomer nooit met vakantie kunnen, maar dat 
is voor ons geen probleem, alleen, we hebben 
de kinderen nooit een zomervakantie kunnen 
geven. Maar mij hoor je niet klagen, dan gaan wij 
toch gewoon buiten het seizoen met vakantie.”
“Sommigen zeggen, het strand is toch altijd het-

zelfde. Nou dat is het dus niet, het uitzicht is elke 
dag weer anders. Ik fotografeer veel, ik heb zoveel 
foto’s van zonsondergangen, donderwolken, 
stralende hemel, geen foto is gelijk, overal andere 
kleuren. Maar het allermooiste is de Zeevonk, 
het algje dat een paar keer per jaar de zee doet 
lichten, duizenden minuscule lampjes. Als je 
loopt zie je ze tussen je tenen en als je zwemt in 
het donker met je hoofd onder water sprankelen 
ze tussen je vingers. Als ik dat ’s avonds zie, maak 
ik de kinderen wakker en gaan we zwemmen. En 
de zeehonden, prachtig toch. De bewoners heb-
ben er eentje een naam gegeven, Bolle Bertus, die 
heeft zo’n dikke kop.” 
“Een paar jaar geleden hebben ze filmopnames 
gemaakt met Nick en Simon bij onze strand-

huisjes voor de deur, het moest helemaal geheim 
worden gehouden, want ze waren bang dat er 
duizenden mensen op af zouden komen, het is 
gelukt”. 

Waar ik me wel zorg om maak zijn de Para-
gliders, er heeft er al een in onze vlaggenmast  
gehangen en er is er al een op het dak van ons 
strandhuis geland. Hij liep naar de rand sprong 
eraf en zei niets. Het zal me niet verbazen als er 
vandaag of morgen een echt ongeluk gebeurt.” 
(Een uur na dit interview is er een paraglider van 
grote hoogte gevallen en zwaar gewond naar het 
VuMc gebracht).

~ Tekst: Georges van Luijk Foto: Stephanie Dumoulin ~

Hoe Volendamser dan Schilder kun je heten. Ellen Schilder, met een Volendammer als vader en 
een Amsterdamse moeder, bracht haar jeugd door in Amsterdam-Noord. 36 jaar geleden kwam zij 
Robert Greve tegen en woont in Wijk aan Zee met hem en zoon Stefan(22) en dochter Susanne(14).

Cultural Village jongeren gaan naar Mellionec

“De tenten gaan mee en wij hebben een druk 
programma. In de ochtend hebben wij tijd voor 
uitstapjes. Elke middag zijn er workshops, waar-
van wij aan het eind van de week een presentatie 
moeten geven. Wij helpen mee om bepaalde 
dingen in het dorp op te knappen. Wij gaan 
schilderen en er wordt een toneelstuk opgevoerd, 
wij maken borden, die meegevoerd worden bij 
een loop van 4 kilometer door het dorp. Het 
voornaamste thema van het kamp is het belang 
van dorpen te benadrukken. De deelnemers heb-
ben de keus uit verscheidene workshops.” 

Herstel voetpad en voetbrug
Een van de groepen gaat een voetpad herstellen 
en een oude houten voetbrug renoveren in de 
prachtige omgeving van het dorp. Een andere 
groep zal een wandschildering op de muur rond 
het schoolplein maken. Er wordt een ‘Réveil-
Lutin’ gemaakt, dat is een wandeling door het 
centrum van het dorp, waar een groep verschil-
lende artistieke voorstellingen geeft langs het 

pad, zoals muziek, theater, gedichten voordragen, 
zang en verhalen vertellen. Aan het eind van de 
week wordt de bevolking van Mellionec uitgeno-
digd om te zien wat de jongeren ervan gemaakt 
hebben.”

Andere culturen
“Het leuke van een jeugdkamp met jongeren tus-
sen 15 en 26 jaar uit zoveel verschillende landen 
is dat je andere culturen leert kennen, ik ben er 
dit jaar voor het eerst bij”, zegt Audrey. “Je ziet 
mensen terug, die je op eerdere kampen al hebt 
ontmoet, ik was er in 2011 in Paxos in Grie-
kenland, in 2012 in Wijk aan Zee en in 2013 in 
Bystre in Tsjechie al bij”, zegt Lily en Tristan:”Je 
leert mensen kennen, het is een enorme ervaring 
en goed voor je taal, steeds moet je switchen naar 
een andere taal. Ik ben er in 2012, 2013 en vorig 
jaar in Stroebeck al bij geweest”.

 ~ Tekst: Georges van Luijk ~

Van 8 tot 16 augustus gaan vier jongeren vanuit Wijk aan Zee naar het jeugdkamp van Cultural 
Village in het Franse Mellionec. Audrey Koorn, Lily Collens en Tristan van Duin van 19 jaar en Olof 
Jongeneel van 22 jaar doen daar aan mee en vertellen ons hun verhaal. Eigenlijk zou het kamp dit 
jaar gehouden worden in het Griekse Paxos, maar dat kon de organisatie niet rond krijgen, gelukkig 
wilde het Bretonse Mellionec het overnemen. 

Fotografen Heleen Vink en Stephanie Dumoulin 
laten hun veelzijdige werken zien in de KOP van 
WaZ. Stephanie: “Fotograferen is aandacht geven. 
Is ergens vol overgave naar kijken. Is schoonheid 
ontdekken in alles en iedereen. Is levenskunst. 
Is waarom ik fotografeer”.  Heleen Vink is een 
allround creatieve meedenker. Heleen verdiende 
haar sporen met het maken van foto´s voor (dag)
bladen, bruiloften, reclame, evenementen en 
ontwerpt en realiseert websites, logo’s en huis-
stijlen. Dit doet zij met een Intuïtieve manier van 
benaderen. De fotografe en ontwerpster kijkt, 
voelt en creëert. 
Wees wederom werelds welkom op zondag 2 
augustus vanaf 16.00 uur voor een Vrolijk Feestje 
in Franse stijl. De expositie is te zien van 20 juli 
tot en met 12 september. Stichting KOP van WaZ, 
Voorstraat 12, open: ma t/m zo 13.00-17.00 uur

Vrolijk in KOP van WaZ
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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
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Wijk aan sail
Tegenwoordig zie je windmolens  en een enkel vissersschip op zee maar dat was vroeger heel anders. 
Toen krioelde het letterlijk van de voorbijvarende schepen. In stormachtig weer liepen ze soms op het 
strand bij Wijk aan Zee. Naast visserspinken en bommen konden de dorpelingen koopvaardijsche-
pen, Oost-indiëvaarders en marineschepen voorbij zien zeilen. Een aantal replica’s daarvan doet 
mee aan Sail 2015.

Zo is er de replica van de Götheborg uit 1740 van 
de Swedish East India Company die te vergelij-
ken is met onze voormalige VOC-schepen. De 
Zweedse schepen moeten in die tijd langs Wijk 
aan Zee zijn gevaren. Een andere replica is die 
van een Engels fragat uit 1745, de Etoile du Roy. 
De Wijk aan Zeese walvisvaarder Jan Gerritse 
Bol werd in 1798 door zo’n  Engels fregat even 
buiten Texel gekaapt. Hij werd met zijn beman-
ning gevangen genomen en zat  vijf maanden in 
een Engels krijgsgevangenenkamp. 

Tsaar Nikolaas I
Er vaart een aantal barken mee in de Sail parade, 
grote zeilende vrachtschepen. Toen de Lovisa, 
een Russische bark, in 1853 bij Wijk aan Zee 
strandde, werd de bemanning door de Wijk aan 
Zeese afdeling van de toenmalige KNRM van het 
wrak gered. Als dank werden de redders onder-
scheiden door de Russische tsaar Nikolaas I met 
een medaille. Ook kregen ze een som geld. Het 
oudste nog steeds varende zeilschip dat naar Sail 
komt is een Franse  bark uit 1896, de Belem. 

Klippers en schoeners
Er zijn ook andere zeilende vrachtschepen 
zoals klippers en schoeners te zien bij Sail. Ook 
hiermee heeft Wijk aan Zee te maken gehad. De 
Nieuwe Zeeuwse  Courant meldt op 11 november 
1909 dat de schoener Ida, geladen met graniet, 
onderweg van Zweden naar Rotterdam tussen de 
Noordpier en Wijk aan Zee is gestrand. De vijf 
bemanningsleden zijn gered. Dit moet één van de 
laatste zeilende vrachtschepen zijn geweest, het 
merendeel was toen al overgestapt op stoom.

Programma
Sail 2015 begint met de aankomst van de tallships 
op 15 en 16 augustus in de haven van IJmuiden. 
Dinsdag 18 augustus is er een pre-Sail in de 
haven Beverwijk. Woensdag 19 augustus is er 
de Parade of Sail over het Noordzeekanaal naar 
Amsterdam waar van donderdag 20 tot en met 
zondag 23 augustus het Sail-feest losbarst. Op 
maandag 24 augustus verlaten de zeilschepen het 
land weer.

 ~ Marjan Procee ~

Ieder zondag in de maand augustus wordt er in 
Een Zee van Staal om 14 uur een rondleiding van 
ongeveer een uur gegeven. Deelname is gratis. Er 
wordt gewandeld langs alle zestien kunstwerken 
waarbij een gids ingaat op het verhaal achter de 
beelden. Daarnaast zijn er speciale activiteiten 
zoals op 16 augustus als een pendelbusje bezoe-
kers van de kunstmarkt van het Julianaplein naar 
het beeldenpark brengt waar men kan aanhaken 
bij een verrassende rondleiding. En dan is er op 
30 augustus nog een rondleiding met als thema 
Materiaal en Techniek als onderdeel van een dag 
die geheel in het teken staat van staal. 

Fiets de Staalroute 
Op zondag 30 augustus wordt de Staalroute 
gehouden, deze voert langs drie organisaties die 
zich met staal bezighouden en is per fiets of per 
auto af te leggen. Het evenement is als geheel 
maar ook per onderdeel te volgen. De dag begint 
om 10.45 uur op station Velserbosch in Velsen 
Noord met een rondrit over het Tata fabriekster-

rein per stoomtrein. De trein rijdt langs meters-
hoge installaties en enorme bergen grondstoffen 
in allerlei kleuren. Een gids geeft uitleg. Van te 
voren reserveren via www.csy.nl Kosten tot 13 
jaar 3 euro, vanaf 13 jaar 6 euro. 
Na de rondrit is het Hoogovensmuseum te 
bezichtigen dat nabij station Velserbosch bij 
Velsen Noord is gevestigd. Het museum is deze 
dag geopend van 11 tot 14 uur en gaat over de 
geschiedenis en het productieproces van het  
staalconcern. Hoe wordt staal eigenlijk gemaakt? 
Vrijwilligers staan klaar om uitleg te geven. 
Kosten: 3 euro. 
Om 14 uur kan er worden deelgenomen aan een 
leuke en interessante rondleiding op het beel-
denpark Een Zee van Staal bij Wijk aan Zee met 
als thema Materiaal en Techniek. Hier geeft de 
technische man van het beeldenpark Michiel Jan-
sen uitleg over hoe de internationale kunstenaars 
samen met de staalfabriek de monumentale beel-
den hebben gemaakt. Welke technieken werden 
daarbij gebruikt? Deelname is gratis. 

Zomeractiviteiten beeldenpark
Het beeld La Casa di Mare van Luciano Dionisi (1999) bestaat deels uit op de schroothoop van Tata gevonden materiaal. 
Een ander deel werd speciaal voor Een Zee van Staal ontworpen.

Er waren deze maand weer volop kwallen te zien op het strand. In de Noordzee komen verschillende 
soorten kwallen voor. Op geregelde tijden spoelen ze massaal aan op het strand. Kwallen zijn een-
voudige dieren die in het water zweven en zich beperkt kunnen voortbewegen. Ze kunnen niet tegen 
de stroom in zwemmen en zijn afhankelijk van de stroming in het water. Die voert hen regelmatig, 
vooral met een stevige oostenwind, naar de kust. De kwallen die in de Noordzee voorkomen leven 
niet zo lang. Na een jaar is het afgelopen. Strandgangers kunnen nog wel eens last hebben van een 
de aanraking van een kwal. Een kwallenbeet is eigenlijk geen beet. Er komt geen mond en tanden 
aan te pas. Het is meer een kwallenprik, een injectie van een netelcel. Via holle naaldjes wordt er gif 
in je huid gespoten. Vervelend is het in ieder geval, wanneer je in aanraking met de tentakels bent 
geweest. Het jeukt en brandt en doet pijn. In het algemeen kun je bij Noordzee kwallen het beste met 
heet water of zeewater spoelen Wrijf niet over de plek, want daarmee verspreid je het gif (meestal 
verdwijnen de klachten na een kwartier, even uitzingen dus). Foto: Stephanie Dumoulin

Hartstichting afdeling Beverwijk bestaat 25 jaar 
en heeft een fietsrouteboekje uitgebracht waar 
acht geheel nieuwe fietsroutes in staan. Dit jubi-
leumboekje met fietsroutes is voor € 2,00 te koop 
bij de Read Shop Beverwijk, Primera Broekpol-
der, Primera Wijk aan Zee en bij TIP (Toeristisch 
Informatiepunt) in Wijk aan Zee. Doordat de 
routes via knooppunten zijn aangegeven, kunt u 
bij elk willekeurig knooppunt uw tocht beginnen 
en er is rekening gehouden met fietsers vanuit 
Wijk aan Zee en de Broekpolder.

De fietsroutes hebben een lengte van ca 70, 60, 
50, 40, 2 x 25 en 2 x 15 km en gaan door het 
duingebied van Noord Kennemerland en de 
prachtige polders tussen Alkmaar en Zaandam. 

Gaat u met de elektrische fiets en red die geen 
lange afstand? Geen probleem, er zijn diverse 
oplaadpunten langs uw route. Kijk voor u op de 
fiets stapt even op www.fietsoplaadpunten.nl/
provincie-noord-holland.

Op zoek naar een mooie route vanuit de gemeente Beverwijk en gezellig fietsen met het gezin, vrien-
den of als business-team op de fiets voor het goede doel? Hartstichting afdeling Beverwijk heeft acht 
prachtige fietsroutes gemaakt, gebundeld in een leuk boekje met tips voor onderweg.

Fietsroutes voor de Hartstichting

Kwallentijd
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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, 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

De walvisvaarders van Wijk aan Zee (6, slot)
‘De 10e juli 1792 ben ik als kapitein van het 
fluitschip De Jonge Agatha, onder directie van de 
heer Jacob Middelhoven van Amsterdam naar 
Kronstadt gezeild om van daar een lading planken, 
ijzer enz. te halen voor rekening van de koning van 
Napels en Sicilië en naar Napels te vervoeren. We 
kwamen op de 5e augustus van hetzelfde jaar te 
Kronstadt. Ik moest mij daar tot 1 november op-
houden eer wij in gereedheid gebracht werden om 
van daar te vertrekken. De reis geschiedde in een 
jaargetijde dat zeer ongeschikt was voor het soort 
schip als het mijne. Het vaarwater is niet alleen 
van een kleine uitgestrektheid maar ook hoogst 
gevaarlijk door vele verborgen klippen en droge 
zandplaten. Wij ondervonden zulks in de lange 
nachten waarin wij meestal met diepe donkerheid 
en zware stormen worstelden.’ 

Dit is het begin van het Dagverhaal van de Wijk 
aan Zeese/Zaanse kapitein Gerrit Bol. Na jaren-
lang op walvisvaart te zijn geweest was Gerrit Bol 
in 1784 overgestapt op de koopvaardij. Hij voer 

op de Oostzee en haalde daar hout, ijzer en hen-
nep dat hij afleverde in Holland of in Zuid-Euro-
pa. Zijn reis van Kronstadt, bij Sint Petersburg, 
naar Napels duurde door noodweer en oorlogen 
twee jaar. In Napels zat hij drie jaar vast voordat 
hij over land naar Holland kon reizen. Pas vijf 
jaar nadat hij naar Kronstadt was gevaren kwam 
hij weer thuis. Gerrit schreef een boek over zijn 
belevenissen. 
Zijn broer Jan heeft bijna zijn hele werkende 
leven in de walvisvaart gewerkt maar ook in de 
koopvaardij. In het voorjaar van 1778  ging Jan 
Bol eerst naar Groenland op walvisjacht en in 
het najaar zeilde hij naar Lissabon. Met hetzelfde 
schip, de Juffrouw Sara Hendrina, van reder Hen-
drik Das uit Amsterdam. Maar in plaats van de 
veertig bemanningsleden die hij had meegeno-
men naar Groenland, voer hij met zestien ‘eters’ 
naar Portugal. Het scheepsvolk moest dubbel zo 
hard werken om het grote fluitschip in de vaart 
te houden. In Lissabon werd het ruim volgeladen 
met zout, salpeter, huiden, matten, tabak, suiker, 

jam en fruit. De thuisreis naar Nederland verliep 
rampzalig. Ze vertrokken eind november met 
zwaar weer en werden onderweg door een Engels 
kapersschip aangehouden. De piraten kwamen 
aan boord, stalen het zilveren zakhorloge van 
kapitein Jan Bol en gooiden kisten met fruit, 
tabak en suiker overboord. Enkele dagen later 
werd de Juffrouw Sara Hendrina beschoten door 
de Engels marine die papieren moest zien. 
Door het slechte weer liep het schip bijna op de 
klippen van Engeland en kwam het bij Texel door 
een slechte loods vast te zitten op een zandbank. 
Het duurde dagen voordat ze weer los kwa-
men. Bij Pampus raakte het schip op drift en bij 
thuiskomst in Amsterdam bleek een deel van de 
lading zout te zijn opgelost in het zeewater dat 
die reis veelvuldig  over het dek had gespoeld. 
Bron: Vonnissen Averij Grosse en archief notaris 
Dekker, Stadsarchief Amsterdam

Dit is het laatste deel uit de serie De walvisvaar-
ders van Wijk aan Zee, gebaseerd op het gelijkna-
mige boek. 

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Illustratie: Schip in vliegende storm, Willem van de Velde 
II, ca. 1680, Rijksmuseum

Walvisvaarders in museum
De geschiedenis van de Wijk aan Zeese walvis-
vaarders krijgt aandacht in de nieuwe 
tentoonstelling in Museum Kennemerland. Het 
is een onderdeel van de expositie ‘Sail - Histori-
sche zeilvaart langs de Hollandse kust’.  Prenten 
van de schepen van de walvisvaarders brengen 
het verhaal tot leven. Er is ook de unieke prent 
te zien van de walvis, die in 1601 aanspoelde op 
het strand van Wijk aan Zee. De tentoonstelling 
biedt door middel van prentmateriaal een beeld 
van Nederland als zeevarende natie in de 17e en 
18e eeuw. Er zijn scheepsmodellen en scheeps-
instrumenten te zien, die geleend zijn van het 
IJmuider Zee- en Haven Museum. 
De expositie loopt tot en met 27 september. Het 
museum aan het Westerhoutplein in Beverwijk 
is geopend op zaterdag en zondag van 14-17 uur.  

Op 2 augustus speelt Duo Caribe met dwars-
fluit en gitaar meeslepende Zuid-Amerikaanse 
luistermuziek uit Venezuela en Argentinië. Ga op 
reis rond de Latijns-talige landen en swing mee 
met de merengues, Antilliaanse walsen, en bos-
sanova’s uit Brazilie. 
Peter Kerker was vanaf jonge leeftijd al gefas-
cineerd door de levendige ritmes van Zuid 
Amerika en speelde jarenlang in diverse mu-
ziekformaties gitaar en percussie. Renee Ruttink 
bespeelt de dwarsfluit.  Aanvang 12.30 uur, kerk 
open 12.00 uur. Entree gratis, vrijwillige bijdrage.

Om 14.00 uur staat Ton Benner klaar voor een 
wandeling met een bezoek aan de Radarbunker. 
Ton kan u naast historische wetenswaardigheden, 
veel vertellen over de speciale vegetatie van het 
Zeedorpenlandschap. Deelname is gratis.

Bunker geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Entree 
gratis, donatie gewenst.
De wandelroute is ook te downloaden via de app: 
app/rondjewijkaanzee.nl
Tevens zijn er elke 2e en 4e zondag in de maand 
speciale bunkerrondleidingen. Aanmelden via 
info@rondjewijkaanzee.nl

Duo Caribe in Dorpkerk met rondleiding radarbunker

Schoonmaak op het strand
Tussen 1 en 27 augustus zal de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van de Stichting Noordzee voor  de 
derde keer gehouden worden. Met vrijwilligers 
wordt dan 320 kilometer strand van Cadzand 
tot en met Schiermonnikoog schoon gemaakt. 
In 27 etappes zal de hele Noordzeekust afvalvrij 
worden gemaakt om te voorkomen dat dit in zee 
terechtkomt. Vorig jaar is er tijdens de tour met 
1479 vrijwilligers ruim 20.000 kilo vuil van het 
strand gehaald. De organisatoren hopen ook dit 
jaar een grote groep vrijwilligers te motiveren om 
deel te nemen aan de Beach Cleanup Tour. Dit 
jaarlijkse evenement zal op zaterdag 16 augustus 
het strand van Wijk aan Zee aandoen. 
Als u een schoon strand een warm hart toedraagt 
en mee wilt werken, kunt u zich aanmelden op 

www. Noordzee.nl. De start is om 10.00 uur bij 
de pier. Als u het hele traject van 12 kilometer wil 
meedoen, zal u tussen 16.00 en 16.30 terug wor-
den gebracht met een bus van Connexxion naar 
het startpunt. Als u een deel van het traject wil 
schoonmaken en bijvoorbeeld bij strandopgang 
Heliomare wil ophouden zal u zelf voor vervoer 
moeten zorgen naar het beginpunt. Aanhaken 
onderweg kan maar is lastig omdat het moeilijk is 
in te schatten hoe laat dat dan kan. 

Sjanneke van Herpen in KeK
Eind vorig jaar deden wij verslag van de reis 
die Sjanneke heeft gemaakt naar Zuid-Afrika. 
Daar heeft zij na drie maanden hard werken een 
mammoet gemaakt van hard steen. Daar is het 
niet bijgebleven. Binnenkort kunt u haar werk 
bewonderen bij KeK in Beverwijk. 

“Van bijzondere reizen blijft altijd iets hangen. 
Bijvoorbeeld dat gevoel van geheimzinnigheid 
dat je bij de Etrusken krijgt. Van die dingen die je 
net niet ziet. Of wel ziet, maar net niet begrijpt. 
Dat werd het uitgangspunt voor een nieuwe serie 
beelden. Maar drie maanden aan de andere kant 
van de wereld – daar moet je ook iets mee als je 
thuis komt. Ik heb nu 25 beeldjes gemaakt en met 
nog een aantal foto’s heb ik een mooie collectie in 
de KeK”, aldus Sjanneke. 

De opening is op zaterdag 29 augustus om 16.00 
uur en de expositie ‘Reisverhalen in steen’ duurt 
tot en met 5 oktober.
KeK is te vinden in het Kennemer Theater en 
Congrescentrum, Kerkplein 1 in Beverwijk

Openingstijden van de expositie
maandag t/m vrijdag 11:00 – 21:00 uur
zaterdag 11:00 – 15:00 uur
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Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zaterdag 1 augustus
Sonnevanck: Live muziek: Crazy piano’s met: 
Annemieke de Boer; aanvang 21.30 uur.
Zondag 2 augustus
Dorpskerk: Duo Caribe met swingende Zuid-
Amerikaanse muziek; van 12.30 – 14.00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin: openstelling 
van 13.00 - 16.00 uur.
Vertrek vanuit de Dorpskerk: Wandeling Rondje 
Wijk aan Zee met gids Ton Benner; van 14.00 – 
16.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 5 augustus
Boothuis October KNRM: Open avonden bij de 
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 7 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Eland; 
van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco;  21.30 uur.
Zaterdag 8 augustus
Strand paviljoen Sout: Sout Beach Soccer Tour-
nooi; aanvang 14.00 uur.
Timboektoe: Noordpier Sessie met: Chris Quinn 
(uk); van 15.00 – 17.00 uur. 
Strandfeest “SOUT meetz IBIZA”!!!; 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: A Day Like This; 
aanvang 21.30 uur.
Zondag 9 augustus
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur. 
Vertrek vanaf Duinpaviljoen Schoos: Rondleiding 
Atlantikwall-bunkers; aanvang 11.20 uur. 
KOP van WaZ : Workshop Surrealistisch Denken 
en Tekenen; van 13.30 – 16.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 12 augustus
Boothuis October KNRM: Open avonden bij de 
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 14 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Mar-
ten Fisher; van 17.00 – 21.30 uur.
Dorpskerk: Orgelconcert door Sebastiaan Schip-
per; aanvang 20.00 uur. 
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco;  21.30 uur.
Zaterdag 15 augustus – dinsdag 18 augustus
Sail Amsterdam; het binnenvaren van de schepen 
bij de Noordpier.
Zaterdag 15 augustus
Sonnevanck: Live Muziek: The Few, covers uit 
80’s en 90’s; aanvang 21.30 uur.
Zondag 16 augustus
Start bij de Noordpier: Boskalis Beach Cleanup 
Tour in Wijk aan Zee; aanvang 10.00 uur. 
Julianaplein: Kunst- en Boekenmarkt; 
van 11.00 – 17.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Dinsdag 18 augustus
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Vrijdag 21 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van 
Slagzij; van 17.00 – 21.30 uur.
Steakhouse Santé: Diner met live muziek van 
Alberto Nicolay; aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck: Eindfeest Smaakmarkt met DJ La 
Rue;  aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 22 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Live Muziek: Sabien Jilesen’s Blen-
der; aanvang 21.30 uur. 
Zondag 23 augustus
Vertrek vanuit Hoge Duin: Rondleiding bunkers 
Wijk aan Zee; aanvang 12.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Vrijdag 28 augustus
Sonnevanck: Live Muziek: Blackbird, beatles 
tribute; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 29 augustus
Steakhouse Santé: Diner met live muziek van 
Showbusters; aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: King George, soul-
funk-pop coverband; aanvang 21.30 uur. 
Zondag 30 augustus
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 2 augustus 
past. L. H. Stuifbergen                                         
Zondag 16 augustus      
Dr. K. Blei te Haarlem 
Zondag 23 augustus     
Zomerdienst in St. Odulphuskerk, 
voorg. drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman. 
Zondag 30 augustus      
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden
                                               
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 augustus
19.00 uur  eucharistieviering  
voorganger  p. R. Putman samenzang
Zondag 9 augustus  
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang
Zaterdag 15 augustus 
Maria ten Hemelopneming
19.00 uur woord-communieviering 
voorganger p. M. de Haas samenzang
Zondag 23 augustus
9.30 uur oecumenische viering
van woord, zang en gebed 
voorgangers drs M. Lindeman 
en Dhr. J. de Wildt
Zaterdag 29 augustus
19.00 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang

Sportinstuif 55+ 
Op de woensdagmiddag, vanaf 13.30 uur kunnen 
55plussers in de Moriaan meedoen met verschil-
lende sporten zoals: badminton - koersballen 
of tafeltennis.Hiermee wordt het makkelijk om 
uw conditie op peil te houden. Voor iedereen 
belangrijk - maar zeker voor ons 55 +!! Kosten 
gemiddeld 2,50.  Start woensdag 23 september, 
schrijf het vast in uw agenda!

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

Honderd jaar geleden overleed de Utrechtse 
orgelbouw Michaël Maarschalkerweerd. Hij 
bouwde in Nederland honderden orgels in ker-
ken, maar zijn grootste bekendheid heeft hij door 
het grootste werk dat hij maakte: het orgel in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Maarschalker-
weerd was katholiek en de meeste van zijn orgels 
staan in Katholieke kerken in Nederland, maar 
ook bouwde hij enkele orgels in Protestantse ker-
ken: de Hollandse koopman-dominees keken ook 
naar de centen en de firma was soms voordeliger 
dan orgelbouwers van de eigen ‘bloedgroep’. 
In de Dorpskerk van Wijk aan Zee werd de 
kerkdienst sinds 1874 begeleid op een kabinet-
orgeltje, wat veel te klein was voor de omvang 
van de gemeente. In 1905 besloot de organiste 
mevrouw Geerlings om de kerk een echt orgel 
aan te bieden, wat zij zelf betaalde. Zij koos voor 
een ‘modern’ orgel, een orgel met de toen mo-
derne romantische toonzetting.  
Maarschalkerweerd bouwde het nieuwe orgel 
voor fl. 3200,-.  Hij bouwde een romantisch orgel 
met een duidelijke ‘roomse’ klankkleur, maar 
tegelijkertijd bouwde hij het binnenwerk zo op 
dat het orgel voldoende kracht had om de Pro-
testantse samenzang te begeleiden. Dit leidde tot 
een bijzonder eindresultaat. In de jaren ’60 van 
de vorige eeuw raakte het orgel door slijtage on-
bespeelbaar, maar na een omvangrijke restauratie 
in 2001 kwam het weer in optimale staat en werd 
het ook beschermd als Rijksmonument.
Het orgel in de Dorpskerk wordt nog steeds 
gebruikt voor kerkdiensten en concerten.
In het kader van het herdenkingsjaar van Michaël 
Maarschalkerweerd zijn er deze zomer nog twee 
concerten op het orgel in de Dorpskerk:

Op 14 augustus komt de bekende organist 
Sebastiaan Schippers uit Friesland een concert 
verzorgen. Toegangsprijs € 7,50.
Op 4 september komt onze inmiddels “vaste” 
dorpsorganist Hans Kelder aan bod om ons orgel 
in al haar kleuren te laten horen. Toegangsprijs 
€ 7,50 inclusief programma.
Aanvang van alle concerten 20.00 uur.

Orgelconcerten Dorpskerk
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