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Dorpsgenoten

Maar we gingen ook nog heel veel lol hebben
en genieten van het leven. En zo was het ook.
Zo’n heftige gebeurtenis zorgt ervoor dat je erg
dicht bij elkaar komt te staan. Dat gevoel heb ik
nog steeds, dat we een hechte drie-eenheid zijn.
Teus en Dorus zijn inmiddels 17 en 14 jaar oud,
en hebben niet zo veel herinneringen meer aan
hun vader. Ze vinden het soms zelfs gek als ze
vertellen dat hun vader dood is, dat mensen dan
geschrokken reageren en “Oh, sorry” zeggen. “Ja
het is wel tien jaar geleden hoor”, zeggen ze dan.
Ik merk dat zelf ook. Ik blijf het jammer vinden
dat hij er niet meer is, maar die grote schrijnenede pijn van de eerste jaren, die is weg. We hebben
het prima met zijn drietjes.”

Marian van den Hul
In 1999 verhuisde Marian van den Hul naar Wijk
aan Zee, samen met haar man Luc en haar zoontje Teus, net vijf maanden oud. Twee jaar later
kwam zoon Dorus er bij. Radiomaker Luc was al
snel een markante verschijning in het dorp, een
apetrotse vader op pad met zijn twee zoontjes.
Daarnaast was hij een vaste verschijning in Sonnevanck. Journalist Marian schreef artikelen voor
allerlei bladen en freelance op diverse redacties
als tekst-, eind- en chef-redactie. Het leven lachte
hun toe, in hun huis naast de duinen. In novem-

Tellen
Nadat een ondeugende Wijk aan Zeeer het vorige
jaar in het holst van de nacht een zebrapad had
geschilderd op de Verlengde Voorstraat ter
hoogte van de Spar is er een discussie in gang
gezet. Het illegale zebrapad is de zelfde week nog
verwijderd. De discussie gaat over de vraag of het
zinvol is om daar een veilige oversteek aan te leg-

UiTNODIGING
Weekend naar Deense Culturele dorp Tommerup
Van 7 tot 10 oktober is Wijk aan Zee als een
van de Culturele Dorpen uitgenodigd door
Tommerup in Denemarken. Een weekend met
een programma vol muziek, cultuur, samenzijn
en ontmoeten met als thema ‘Dorpsspelen’.
Wijk aan Zee wordt verwacht met ca. 25 dorpelingen en u bent van harte uitgenodigd hier

ber 2005 veranderde alles, toen Luc onverwachts
aan een hartstilstand overleed. Marian bleef
achter met Teus, (6) en Dorus, (4). “ Omdat het
zo onverwachts was, duurt het een tijdje voor
dat zoiets echt binnenkomt. Eerst ben je vooral
druk met regelen. Alles is ineens anders. Je moet
je leven weer helemaal opnieuw organiseren.
Het voelt zo onwerkelijk. Maar vanaf het begin
had ik heel sterk het gevoel dat ik niet wilde dat
ons leven alleen nog maar in het teken zou staan
van Het Grote Verdriet. Ja, we waren verdrietig
omdat Luc er niet meer was, en we misten hem.
gen. Op 29 juni is er een informatiebijeenkomst
geweest voor omwonenden. Er zijn voorstellen
gemaakt, er wordt gekeken naar drie lokaties,
tegenover het Boothuisplein, hoek Relweg en
Zeestraat en de hoek van de Voorstraat.

Pleegkinderen in huis
“Zo’n sterfgeval maakt ook dat je je gaat afvragen
wat er nu belangrijk is in het leven. Ik ben de
eerste jaren vanuit huis freelance blijven werken.
Dat was praktisch, omdat ik er dan altijd kon zijn
voor de jongens, maar ik voelde me soms ook
eenzaam. Je maakt geen deel uit van een bedrijf,
hebt geen directe collega’s waarmee je kunt
overleggen, en waardoor je af en toe even uit de
moederrol kunt stappen. We zijn ook begonnen
met pleegzorg. In eerste instantie crisispleegzorg,
kinderen die voor korte tijd bij ons kwamen wonen, daarna werd ik projectpleegouder. Pleegzorg
vond ik heel erg mooi om te doen, maar af en toe
was het ook wel zwaar. De meeste kinderen die
bij ons kwamen hadden al zoveel mee gemaakt,
dan is het moeilijk om ineens rustig in een gezin
mee te gaan draaien. Dat lukte ook niet altijd.
Een paar maanden geleden is ons laatste pleegkind vertrokken. Voorlopig blijven we nu weer
met zijn drietjes.”

Werken met daklozen
“Een paar jaar geleden heb ik besloten echt een
switch te maken in mijn leven. Ik ben gestart met
de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
(SPH) aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik
had genoeg van het zitten achter de computer. Ik
ben in eerste instantie in een stage-constructie
begonnen bij de maatschappelijke opvang in Beverwijk, en heb inmiddels een regulier contract.
Ik werk daar met mensen die dakloos zijn geraakt, en hun leven weer op de rit willen krijgen.
Ik vind het fantastisch werk. Juist omdat ik zelf
wel een en ander heb meegemaakt kan ik enorm
goed begrijpen dat iemand door omstandigheden
de boel de boel laat. En als je je hier in Nederland
even niet aan de regels houdt, van post openmaken, rekeningen betalen, meedraaien met de
maatschappij, dan zit je
héél snel in de problemen.
De schulden lopen op en voor je het weet, sta je
op straat. Ik heb groot respect voor deze mensen
die hun best doen om de boel weer op orde te
krijgen. Ik voel me hier helemaal op mijn plek.
Dit werk geeft mij een enorme voldoening. Ik
heb mijn opleiding nog niet af, ik heb nog een
jaar te gaan, maar ik ben best trots dat het me
gelukt is. Ik ben 53, en je hoort aan alle kanten
dat het heel moeilijk is om als 50 plusser een
baan te krijgen. Mij is het gelukt, niet zomaar een
baan, maar een heel omscholingstraject. Ik ben
heel tevreden met ons leven zo. Ik heb twee hele
leuke, eigenwijze, grappige en lieve pubers thuis,
een baan die mij enorm inspireert, een huis naast
de duinen… Het leven is goed.”
tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Het keukenraam op vakantie

Vorige week stond een auto op de stoep bij het
bankje bij de Spar met daarin een vrouw met een
formulier op het stuur. Nieuwsgierig als ik ben
vroeg ik haar wat zij aan het doen was. 'Ik ben
aan het turven hoeveel voetgangers en fietsers
hier oversteken.' Het is duidelijk dat de gemeente
serieus bezig met een veilige oversteek.
Georges van Luijk.

aan deel te nemen. Zeker ook nieuwe inwoners
van Wijk aan Zee en geïnteresseerden zijn van
harte uitgenodigd!
Echt iedereen is van harte welkom. U wordt
ondergebracht bij gastgezinnen aldaar. Een
mooie ervaring kennis te maken met een aantal
van de Europese dorpen waarmee in 1999 een
charter is getekend.
Meer informatie en opgeven kunt u via Cultureel Dorp WaZ [cultureeldorpwaz@gmail.com]

Open inloop
Surrealistisch denken en tekenen in de KOP
van WaZ onder begeleiding van Rien Doorn,
Tekenaar.
Rien Doorn laat zich inspireren door Escher
en Dali, laat jij je inspireren door Rien. Geen
restricties, wel illusies, geen werkelijkheid, wel
onrealistisch. Elke ervaring is welkom; voor de
beginnende en ervaren tekenaar. Zondags van 14
uur tot 16 uur. De bijdrage is 10 euro.
7 augustus, 4 september, 9 oktober, 6 november, 4
december 2016
Niet nodig om in te schrijven, kom gewoon binnen en teken!!
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INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

Inki’s Vakantie

22 juli t/m 5 augustus
Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl

Jutter 8-2016_.indd 4

26-7-2016 09:29:19

5

zomerconcert

Je kan er schatgraven langs de vloedlijn en struinen tussen de bunkers.
Het tekenen zelf is uitvinden, bouwen, de constructie maken. In september geeft Barbara een
workshop in de KOP van WaZ. Barbara Guldenaar is ook gefascineerd door oude technieken
zoals ambachtelijk mallen maken en daar keramische objecten mee gieten. Het afgelopen jaar
zijn er heel wat vormen uit de zee bijgekomen;
krab, zalm, schelvis en kabeljauw.

Zomers Goud van Oud met het Good Tunes Trio
in de Dorpskerk
Bunkers open van 13.00 tot 16.00 uur
Op zondag 7 augustus organiseert Rondje Wijk
aan Zee weer een zomerconcert in de Dorpskerk.
Dit keer is het Good Tunes Trio te gast met verrassende comboklanken van accordeonist Hans
Pijlman, zanger/gitarist Ed Jansen en percussie
van Anne Jousma. Zij brengen een groot repertoire van bekende en minder bekende liedjes uit
de jaren 60-80 ten gehore, zoals Heartbreakhotel, Mary Lou, Oh Carol, Blueberry Hill, maar
ook Jim Reeves zal niet ontbreken en nog vele
andere Gouwe Ouwe hits. Kortom een feest van
herkenning, waarin ook verzoeknummers tot de
mogelijkheden behoren.
Zondag 7 augustus 12.30 uur, toegang gratis,
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Bunkers open
De wandeling Rondje Wijk aan Zee voert door
een prachtig Zeedorpenlandschap langs cultuur en historie, zoals bunkers, vuurbaak en
Lunet. De bunkers op het Vuurbaakduin en in
het Gaasterbos zijn van 13.00 tot 16.00 uur open
voor publiek.
Elke 2e en 4e zondag in de maand worden er
tevens speciale bunkerrondleidingen georganiseerd. Informatie: www.atlantikwall-wijkaanzee.
nl en www.rondjewijkaanzee.nl

Sjanneke
In 2014 hebben de Jutterlezers af en toe een
stukje kunnen lezen over het mammoet-beeld
dat ik in Zuid Afrika gemaakt heb. Deze keer
blijf ik wat dichter bij huis – in opdracht van
de gemeente Beverwijk ga ik een beeld maken
dat aan de Wilgenhoflaan komt te staan. Het
wordt een beeld waarin mussen de hoofdrol
spelen. Ze komen te zitten op een schuin
oplopende muur die in drie stukken verdeeld
is. Dwars door de muur en de mussen komt
op een bepaalde hoogte een laag glas te lopen,
zodat err licht door het beeld kan vallen.
Over het maken van dit beeld hou ik, net als
over de mammoet destijds, weer een blog bij.
Dat is te volgen op www.mussies.gaatverweg.
nl . Als je het leuk vind kun je je inschrijven
en word je automatisch op de hoogte gehouden als er een nieuw stukje geschreven is.
Sjanneke van Herpen

Schatgraven in de KOP van WaZ
Schatgraven in de KOP van WaZ met Juliette
Pestel en Barbara Guldenaar
Opening 26 augustus vanaf 17 uur.
Tekenen is voor Barbara Guldenaar een noodzaak. Het schatgraven in de tentoonstelling voor
de KOP van WaZ komt vanuit een reis door haar
eigen atelier. Alle dozen door-struinen en flink
opruimen, dat is ook in een atelier af en toe hard
nodig. Wijk Aan Zee heeft een bijzonder plekje in
Barbara’s geschiedenis.

Juliette Pestel maakt mixed media collages.
Geïnspireerd door het thema van deze expositie, Schatgraven, zijn ook een serie collages op
karton te zien, waarbij ze zich liet leiden door
de 'schatten' in haar atelier: wat er op en onder
tafel lag, en in doosjes, koffers en de papierbak.
In oktober geeft ze in een workshop in KOP van
WaZ. De serie Mater Amabilis, speciaal voor deze
expositie gemaakt op oude boekkaften, vertelt
het verhaal van een jonge vrouw van 20 in 1962,
op haar trouwdag. Hoe bereidde een jong meisje
zich in die tijd voor op haar huwelijk en het
huishouden? De man in het verhaal komt slechts
in de achtergrond voor, evenals handgeschreven
flarden van herinneringen van het meisje van
toen…….

Deze bijzondere expositie is te zien tot en met 30
oktober.
Stichting KOP van WaZ
Voorstraat 12
1949 BH Wijk aan Zee
06 81468816 www.kopvanwaz.org
openingstijden:
1 mei tot 1 oktober maandag t/m zondag van
13.00-17.00 uur
1 oktober tot 1 mei vrijdag t/m zondag van
13.00-17.00 uur

Roze Smaakmarkt
Dit jaar is Amsterdam the Gay Capital of Europe
en de jaarlijkse Canal Parade op zaterdag 6
augustus zal dit jaar ook de Euro Pride zijn. De
Canal Parade is meer dan dansende mannen
en vrouwen op boten in de vreemdste uitdossingen die jaarlijks het journaal halen. Het gaat
om te tonen dat het in Nederland mogelijk is om
jezelf te zijn en te houden van wie je wilt. Of je
nu hetero bent of homo, lesbisch, transgender,
travestiet of bi-sexueel, in Nederland vinden we
dat dit geen verschil mag maken. Wijk aan Zee is
een bijzonder dorp waar veel mogelijk is, dus dit
jaar zal de Smaakmarkt van vrijdag 5 augustus
hierop inhaken. De Smaakmarkt is ontstaan
vanuit de behoefte een plek te creëren om elkaar
te ontmoeten. Om met oude en nieuwe vrienden
te eten, te drinken, een goed gesprek te voeren
of te dansen. Kortom, om verbinding te maken.
Op 5 augustus gaan we dat doen op de Roze
Smaakmarkt.
DJ Ibis komt die avond veelkleurige muziek
draaien. Hij noemt zich volkscommissaris voor
muziek, wat kort gezegd betekent dat hij de muziek draait die het publiek mooi vindt, zonder het
publiek hierover te raadplegen. De muziekstijl
is een smeltkroes van alle jaren over de gehele
wereld en dit keer zal het waarschijnlijk soms wat
over de top gaan.
Als speciale gast komt Miss Kiki Boops, een internationale dragqueen. Naast Nederland heeft ze
ook in Berlijn en Italie gestaan met haar "one woman show". Ze zingt vanaf 2014 en heeft dat jaar
gelijk Drag Idols Rotterdam gewonnen, verder de
derde plaats gehaald bij de Eurovision

Travestival 2015, en is het meest bekend als een
van de semi-finalisten van het tv-programma
Holland’s Got Talent van dit jaar. Ze houdt van
een positive vibe en leuke feestjes, en dat is wat
ze van elke optreden probeert te maken. Het gaat
haar om te zorgen voor een glimlach bij elk kijker
en de luisteraar te entertainen met pop, jazz, latin
en veel meer soorten muziek uit haar repertoire.
Aan de organisatie schreef ze dat ze het suuuuper
spannend vindt om naar Wijk aan Zee te komen
en ernaar uit kijkt om er een geweldige avond
van te maken.
Op de markt zal er een informatiestand van
het COC-Kennemerland aanwezig zijn. Het
COC komt al sinds 1946 op voor de belangen
van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders (LHBT’s) en zet zich in voor gelijke
rechten, emancipatie en sociale acceptatie van
LHBT’s in Nederland en in het buitenland. COC
beschikt als één van de weinige LHBT-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve
status bij de Verenigde Naties. Het COC is actief

op tal van gebieden, met het accent op jong &
school, 50plus, (politieke) belangenbehartiging,
veiligheid, cultuur & geloof en internationale
belangenbehartiging.
En verder zijn er natuurlijk onze eigen lokale
koks, van Sonnevanck tot het Zomerhuis, van de
SunseaBar tot Gewoon. En uiteraard zijn er de
gewokte gerechten van Sandor, de saté van Asih,
de gehaktballetjes van Brasserie Begijnenhof
en de tapas van Mi Cocina…. Plus vertrouwde
gezichten als The Beefchief en Joeri Tandoeri en
nog veel meer.
Het muzikale programma voor de rest van
de maand ziet er als volgt uit: op 12 augustus
eindelijk dan een volledig optreden van Bangers
and Mash (voor wie het nog weet: 2 jaar geleden
moesten zij overhaast in een stortbui de boel
inpakken). Op 19 augustus is het podium voor
WaZCo en op 26 augustus sluiten we feestelijk af
met De Bloes Broers.
Tekst: Peter Duin

Barbeque
Op donderdag 4 augustus vanaf 18 uur is iedereen welkom op het Julianaplein om mee te doen
met de WIJK aan ZEE BBQ. Cultureel Dorp
zorgt voor salades en brood. Neem zelf iets mee
voor OP de BBQ, die we mogen lenen van Klein
Zwitserland. De gasten uit Meillionnec nemen
muziek en drankjes mee!
De reden voor dit feestje? Omdat 22 fransen uit
het Cultureel Dorp Mellionnec hebben bedacht
om op hun doorreis naar het Cultureel Dorp
Tommerup in Denemarken, een avondje en
nachtje Wijk aan Zee aan te doen en dat is reden
genoeg voor een gezellig samenzijn en een BBQ
te organiseren.
Voel je uitgenodigd om aan te schuiven!
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Hotel Villa de Klughte

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

Jutter 8-2016_.indd 6

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

26-7-2016 09:29:23

Dansen in Wijk aan Zee
Zaterdag 9 juli was de afsluiting van de 3e
editie van de seizoens-afsluiting van D'nD
Dance met iedere keer weer een tintje van Wijk
aan Zee.
Dit jaar was het thema De Goude Gunje. Het was
zoeken naar de geschiedenis, maar Juf Dominique heeft er een leuk verhaal van gemaakt. De
familie de Banjeart was een dagje naar het strand
en een aantal kids heeft hen nagespeeld en de
filmbeelden daarvan waren te zien aan het begin
van de show. Het meisje kreeg ruzie met haar
broertje en dook diep in een boek. Dit werd als
een PowerPoint presentatie getoond.
Kapitein Jack English was met zijn schip gestrand
na een flinke storm in Wijck aan See, komend
vanuit Engeland. Ontmoette in het dorp tijdens
de smaakmarkt een meisje en werd verliefd.
Er werd prachtig gedanst door dansers van 2 jaar
tot 14+ in de stijlen ballet, dansmix, hiphop en
breakdance. Het publiek werd verrast door het
stijgende niveau. Want wat zijn onze dansers
gegroeid. Ook stond er samen met de breakdance
boys een spetterende battle op het schema.
Gastdansers lieten vette trucs zien.

7

Sport in Wijk aan Zee

Inschrijving gestart hardloopevenement
‘Wijckloop’

dinsdag
18.00 uur Dansmix 10+
19.00 uur selectie 2 (aanmelding email)
20.00 uur zumba volwassenen
woensdag
14.30 uur ballet7+
15.30 uur dansmix 3+
16.30 uur ballet 4+

donderdag
na vier aanmeldingen Breakdance
vrijdag
15.30 uur dansmix 6+
16.30 uur dansmix 8+
17.30 uur selectie 1 (aanmelding via email)
18.30 uur hiphop 10+
29 Augustus gaan het 4e seizoen van start.

Nieuw Bruut Bikes
Als er iemand is waarover je kan zeggen dat hij
zijn vak heeft gemaakt van zijn hobby, dan is het
wel Jeff Eijking. Een Beverwijker, met schoonfamilie in Wijk aan Zee, die zijn hele leven al
verslaafd is aan fietsen en is ook medeorganisator van de MTB Beach Challenge die op 27
november op het Wijk aan Zeese strand wordt
gehouden. Jeff heeft zelf op hoog niveau wedstrijden gefietst. Jeff heeft een opleiding als werktuigbouwkundige en werkt als Dealer Manager bij
een autolease maatschappij.
"Toen Kim van Baaren van Rijk aan Zee mij eens
vroeg of ik een fietsclinic kon organiseren voor
huurders van de Ecolodges van Rijk aan Zee, zei
ik direct ja, maar ik had geen fietsen. Die huurde
ik in Zandvoort. Dat was vanzelfsprekend een
gesleep met fietsen, want het moest wel in Wijk
aan Zee gebeuren. Met een groep van zo'n acht
tot tien mensen ging ik de duinen in. Omdat het
steeds vaker gebeurde dat ik met fietsen van
Zandvoort naar Wijk aan Zee aan het slepen was,
leek het me handiger om zelf een aantal fietsen
te kopen en een lokatie in de buurt te vinden.
Dat vond ik aan de Verlengde Voorstraat 6C, een
prachtige lokatie goed zichtbaar van af de straat,
als daar op de brede stoep een aantal fatbikes en

De berm van de Zeestraat.
Het is nog net geen Soap, maar begint er aardig
op te lijken, voor het derde opeenvolgende jaar
schrijf ik rond deze tijd dat de gemeente zich
weer niet heeft gehouden aan de afspraak om
de berm van de Zeestraat alleen in het najaar te
maaien.
Even terug in de tijd. In de tijd dat ik voorzitter
was van de Dorpsraad is het nieuwe zuidelijke
fietspad aangelegd. Dat moet geweest zijn voor
1994. De gemeente had toen een hoop geld
uitgegeven om zaden van bijzondere duinplanten
uit te zaaien in de berm. De afspraak was om de
berm vanaf dat moment alleen in de herfst te
maaien zodat de zaden het volgende jaar weer
konden ontkiemen. Dat gaf een prachtige zee van
kleuren en iedere Wijk aan Zeeёr was blij. Die
bloemenpracht is tot 2013 er ook geweest.
Twee jaar geleden begon het, de berm werd
gemaaid, ik meldde het aan de gemeente, waar
de belofte werd gedaan dat het het jaar erop niet
weer zou gebeuren. Maar toen ik in juni vorig
jaar fietste langs een maaiende tractor, stopte ik
en vroeg de man of hij wist dat dat niet de bedoeling was. Hij zei mij welke ambtenaar hem de
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Wijckloop

mountainbikes staan, dat valt op. Een fatbike is
een stevige fiets met heel brede banden, waarmee
je door het zand kan rijden. Ik heb een bedrijf
opgericht met de naam 'Bruut Bikes'. Die naam
ontstond toen iemand mijn fiets zag en spontaan
zei: 'Tjeetje, dat is een brute fiets'. Behalve verhuur kun je bij mij fietsen kopen en in onder
houd geven en ook voeren wij reparaties uit."
"Heel populair zijn momenteel bedrijfsuitjes met

aktie, vooral veel aktie. En daar sluiten
onze clinics prima op aan. We hebben keus uit
meerdere parcours, in Zandvoort, Spaarnwoude
en in Schoorl zijn parcoursen waar je alleen mag
fietsen, zodat je de wandelaars niet in de weg
zit. Als deze Jutter in de bus valt, hopen wij onze
deuren te openen en hopen wij veel sportieve
Wijk an Zeeers te verwelkomen."
Tekst: Georges van Luijk. foto: Heleen Vink

Prachtige hardlooproutes door Noordhollands duinreservaat
De zevende editie van de ‘Wijckloop’ vindt
dit jaar plaats op zondag 2 oktober 2016.
Dit unieke hardloopevenement met diverse
afstanden, voor jong en oud, heeft in de
afgelopen jaren veel fans verzameld. De uitdagende parcours lopen door de duinen van
Wijk aan Zee en Heemskerk. De organisatie
van dit hardloopevenement is in handen van
medewerkers van Het Rode Kruis Ziekenhuis, Viva! Zorggroep en Heliomare, die dit
vrijwillig organiseren.
Diverse afstanden voor alle leeftijden
Voor zowel de beginnende als de meer
gevorderde hardloper zijn routes uitgestippeld. Deelnemers kunnen zich inschrijven
voor afstanden van 5km, 10km of 16km. De
routes lopen grotendeels over onverharde
paden en door de duinen. Bij de 10km en
16km lopen deelnemers ook over het strand
en de route van 16km gaat tevens over de
Kruisberg. Voor de jonge sportievelingen
zijn er twee mooie parcours van 1½ en 3km.
Ouders en begeleiders mogen meelopen om
aan te moedigen! Dat kan voordat hun eigen
wedstrijd start. Voor de winnaars van alle
hardloopafstanden zijn er leuke prijzen beschikbaar en alle deelnemers ontvangen een
herinnering. Inschrijving kan uitsluitend via
wijckloop.nl of inschrijven.nl voor vrijdag
30 september. Het aantal inschrijvingen is
beperkt tot 500 deelnemers.
Initiatief samenwerkende organisaties
De Wijckloop is ontstaan vanuit een
gezamenlijk initiatief van het Rode Kruis
Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep en Heliomare.
Het initiatief heeft als doel de medewerkers
van de zorginstellingen en de bewoners in
de regio IJmond en omgeving te stimuleren
om te bewegen. De Wijckloop staat bekend
om de ongedwongen sfeer en haar laagdrempeligheid. De Wijckloop wordt georganiseerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers
vervullen diverse taken: assistentie bij het
parkeren, helpen bij de inschrijving, het
opbouwen en opruimen van start en finish
en het begeleiden van de hardlopers op het
parcours. Zonder hulp van deze vrijwilligers kan dit evenement niet georganiseerd
worden.

opdracht had gegeven.Dat was de heer E. Zeitsen.
Die belde ik en hij zei, dat hij had aangegeven
waar de man wel en waar hij niet mocht maaien
en beloofde mij dat hij er direct heen zou gaan.
Dat heeft hij gedaan, want toen ik terug fietste
was de maaier verdwenen. Maar eind juni van
dit jaar zag ik tot mijn schrik dat de berm weer
helemaal was gemaaid. Nu heeft de gemeente een
app. en kunnen wij alles direct melden bij de verantwoordelijke afdeling. De zelfde dag kreeg ik
een reactie dat mijn melding direct bij de verantwoordelijke afdeling was doorgegeven en dat ik
zo spoedig mogelijk een reactie zou krijgen. Een
paar dagen later belde de heer E.Zeitsen mij op.
"Ik ben het helemaal met u eens, het was altijd
een zee van kleur en wij betruren het ook. Het is
net als vorig jaar en communicatiefout geweest
met de aannemer, de zelfde als vorig jaar. Wij
hebben duidelijk met de aannemer afgesproken
waar hij wel en waar hij niet mag maaien, maar
of er een vloek op ligt, de maaier werd ziek en er
kwam een vervanger en de aannemer heeft die
kennelijk niet goed geinstrueerd."
Laten wij hopen dat volgende jaar niet deel 4 van
de vervolgserie in de Jutter staat.
Tekst: Georges van Luijk. fotos: Heleen Vink
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Woensdag 3 augustus
Boothuis October KNRM
Openavond
van 19.00 – 21.30 uur.
Donderdag 4 augustus
Julianaplein: WIJK aan ZEE BBQ.
Zelf vlees meenemen. Voor sla, stokbrood,
drankjes en muziek wordt gezorgd
aanvang: 18.00
Vrijdag 5 augustus
Julianaplein: Roze Smaakmarkt met DJ Ibis en
Miss Kiki Boops; van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 6 augustus
Zeeduin/Fletcher: Barbecue met live muziek van:
Paulien Jonker
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanck: Bluesnight met Spijkerblues
aanvang 21.00 uur.
Timboektoe: Fiesta Macumba a la Playa
aanvang 22.00 uur.
Zondag 7 augustus:
Dorpskerk: Optreden van Trio The Good Tunes
met songs uit de jaren 60 tot 80
aanvang 12.30 uur.
Küverbunker in Gaasterbos: Openstelling van
13:00 - 16:00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin: Openstelling
van 13:00 - 16:00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
Kop van WaZ: Inloop workshop surrealistisch
denken en tekenen; van 14:00 - 16:00 uur.
Woensdag 10 augustus:
Boothuis October KNRM
Openavond; van 19.00 – 21.30 uur.
Donderdag 11 augustus:
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 12 augustus:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Bangers and Mash; van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 13 augustus:
Sonnevanck Crazy Piano: Annemieke de Boer
aanvang 21.00 uur.
Zondag 14 augustus:
Dorpsweide: Kofferbakmarkt
van 8.00 – 16.00 uur.
Duinpaviljoen Schoos: start rondleiding Atlantikwall
van 11.30 – 14.15 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal
Gratis Rondleiding
aanvang 14.00 uur.
Woensdag 17 augustus:
Boothuis October KNRM:
Openavond; van 19.00 – 21.30 uur.
Donderdag 18 augustus:
Sonnevanck: Leo van der Leden & Friends;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 19 augustus:
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: WaZCo; van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue;
aanvang 21.00 uur.
Timboektoe: SLEAZEFEST!!!;
aanvang 21.00 uur.
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Zaterdag 20 augustus:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Singeltjesklubb
aanvang 21.00 uur.
Zondag 21 augustus:
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis Rondleiding;
aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 23 augustus:
De Moriaan: Seniorenmaaltijd;
aanvang 17.00 uur.
Woensdag 24 augustus:
Boothuis October KNRM:
Openavond;
van 19.00 – 21.30 uur.
Donderdag 25 augustus:
Sonnevanck: SeventSevenSessie
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 26 augustus:
Kop van WaZ:
Opening expositie Schatgraven in de KOP van
WaZ met Juliette Pestel en Barbara Guldenaar
aanvang 17.00 uur.
Julianaplein:
Smaakmarkt
met muziek van: De Bloes Broers
van 17.00 – 21.30 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue;
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 27 augustus:
Sonnevanck swingt met: Minascumpraia
Braziliaanse muziek
aanvang 21.00 uur.
Zondag 28 augustus:
Hoge Duin: start rondleiding Atlantikwall
van 11:30 - 14:15 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal:
Gratis Rondleiding;
aanvang 14.00 uur.

Colofon

Dorpskerk
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07 augustus
Ds S. Zitman te Epe.
21 augustus
Ds. F.J. van der Wind te Heiloo.
28 augustus
Zomerdienst in St. Odulphuskerk, voorg. drs. J.
de Wildt en drs. M. Lindema

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

Kerkdiensten Odulphusparochie

Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Zaterdag 6 augustus
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman
samenzang
Zondag 14 augustus
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman
samenzang
Zaterdag 20 augustus
19.00 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas
samenzang
Zondag 28 augustus
9.30 uur oecumenische dienst		
voorgangers M Lindeman/ J. de Wildt
samenzang

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.

VAN DE REDACTIE
In ons vorige nummer hebben wij een
bijna onvergeeflijke fout gemaakt. In het
artikel over het parkeren op de weide
stond per abuis dat dat 3,50 per dag kost,
maar gelukkig heeft Johan Schram ons
erop gewezen dat dat onjuist is. De kosten
zijn namelijk 3,00 per dag.
Georges van Luijk

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: Angela van Tunen
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 20 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/extra-2/media
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 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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