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Verhalen over het weekend
Zentr…parks…
Ik…ging…naar…zentr…parks…en…daar…
hadsn…een...wil…waar…trbaan…en…twasdaarendaarhabzn…een…golf…nbat
Sem Kramer
Het weekend van Kiki Wijkhuizen
Ik ben naar de bieje koop met mama endaniuqe
Ik vond de vilm leuk
Het weekend van Tom
Ik was nar het Sportfons bad
Doen Mudaare de hoogenduikplak
Waaterrakers
Het weekend van Leanne Hoy
Ik ging naar de waaterrakers daar was het een
betje leuk toen ging ik op de glijbaan op de
glijbaan was het leuk heel leuk daar waaren twee
zwembaaden we waaren in alebij de zwembaannen geweest.

De krant op school
Geschreven door: Silas en Kiki

Wij hebben het over de krant op school. Met groep 3 4 en 5 van de Vrijheit in wijk aan zee en er is een
redactie op de gang. Ongeveer elke dag werken er groepjes op de gang van twee. Er is een brieven bus
waar allemaal briefje in kan doen met een nieuwtje er op. En dan gaan kinderen er een nieuwtje uit
halen en dan maken ze een paar vragen. En dan gaan ze die vragen aan degene die het er in heeft gedaan en die worden dan geinterviewt. En we werken er heel hard aan de redactie en we zijn bezig met
een krantenartiekel. Er is een weerbericht en anderen dingen. En we zijn heel tevreden over ons werk.

Ajax verslaat pec zwolle
Geschreven door: Sam Gosen

Zondag 10 maart- ajax arena en ajax heeft Pec
zwolle verslagen en ajax staat eerste.
En de stant is 3-0 voor ajax. En ajax staat eerst
en pec zwolle staat eenerlaats. En het begon om
13:30 en het was klaar. Om 17: 15 en het was
druk in de arena en het eind was er een speler
misschien bewustelos dus het bleef 3-0.

Lars Lacroix in gesprek met Mikel Evers
over het weekend
Was het leuk of niet? Ja het was leuk.
Vond brendan het ook? Ja brendan vond het leuk.
Wat Hebben julli gedaan? Ik heb minecraft op de
computer gedaan.
Dit was het nos.
Van julia voor lima
Door Julia James groep 3
Wat hep jij gedaan tf ge keeken
Was het leuk ja zwembad
Wat voor weer was het. Was heel zoneg
Wat weel je worden juf om dat ze
Dan een smartbort krijgt
Het weekend van Lima
Ik was ziek
En ik hep teef ge keekn en naar de spar.

spotsvosebad
Anouk interviewt Julia
Vont je het leuk bij het spotsvosebad maar
hepje wat bleeft bij het spots volsebad want julijas
vader wou haar door het beej gat jaa.
Monkietuin
Door Tibor van den Berg
Ik ben naar monkietuin en ik ging naar de swembat ik hat een poes en hij was lief op een dag was
de poes ziek en moest een prik en was wir beeter
toen was het ijnd. tiebor

Aangespoelde duizend haring
Door: Suzannah

Er is in wijk aan zee duizend haring aangespoeld
Dat werd op jeugdjournaal verteld
En kinderen gingen het rapen
De kinderen waren heel erg moe

Nederland moet bezuinigen
Geschreven door: Suus en Christina

Nederland moet bezuinigen! Ze geven teveel uit
aan anderen landen. Als wij (Nederland) niet
bezuinigen. Raken wij ook in de problemen
Net als veel anderen landen. Wij vinden dat we
moeten bezuinigen!

Een grote wond in wijk aan zee
Door: Robin Schellevis

Er is een grote ongeluk gebeurt bij heliomare er
kwame twee politie motoors twee ziekwagens
twee politie autos en een heeliekopter en hij
moest met de abulanse.

Zoek de woorden
Door: Sam Jongen

Door Deva, Emma en Amy

Lars sketbortbaan

Door: Lianne van Duivenvoorde groep 4

Wenir gaai je um testen? Me schien over 3 nages
Hoe ziet hij er uit? Hij is grijs
Vint je het leuk? Ja hoor
Hoe duur wasie? Hij is graatis
Ken je het goet? Ja super goet
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De neushoorn wort bedrijgt!
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Foto

Stroopers jaagen op ze en dat moet stoppen. Hun
hoorns worden er afgehaald dat is zielig vinden
juli ook niet dus zamel geld in voor de neushoorns. De neushoorns moeten gered worden!!!!
Wij gaanse helpen. Door ze naar andren gebieden
te verhuisen. Zo dat ze niet bedreigt worden.
Wil je ze helpen? Ga dan naar www.rander.nl.

Kruiswoordpuzzel
Het weer
Door Vera en Nica

Door: Bo

Verticaal:
1. wat lezen veel mensen waar nieuws in staat
3. wat is nee achterzevoren?
6. ik……….meestal de krant?
Horizontaal:
1. wat draag je?
4. wat staat er in de krant?
5. Hoe kan je hard lopen ook noemen?
7. Wat is snolp achterzevoren?

Het word op donderdag lekker weer. Het word 20
graden dus doe je zomerkleren maar aan.
Op zondag word zwaar bewolkt dus je kunt
gewoon lekker buiten spelen met de bal.
Vannacht word het niet mooi weer.
Het gaat bliksemen en er kan een huis in brand
vliegen dus pas maar op en je hoeft niet bang te
zijn hoor. En dan morgen ochtend is het lekker
weer dus dan kan je weer lekker naar het strand.
In het noorden word het 13 tot en met 15 graden
met de hele dag een zonnetje.
In het Zuiden word het 11 graden en een beetje
bewolkt. In het ooste van het land word het maar
9 graden en bijna geen zon.
In het weste word het wel 20 graden
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Van de redactie
Heet de ‘Jutter’ nu ineens ‘het Juttertje’, of is er
sprake van een 1 april-grap? Geen van beiden
kan ik u vertellen. We vonden de bijdragen
van de leerlingen van groep 3, 4 en 5 van
basisschool de Vrijheit zó mooi, dat ze een
plek op de voorpagina verdienden. En als zo’n
pagina dan door zoveel kleine journalisten en
schrijvers in spé is gemaakt, dan mag de naam
daar ook wel aan worden aangepast. Vandaar
dus deze ene keer: het Juttertje. Volgende
maand zijn we gewoon weer de Jutter, maar
wel met een béétje spijt in ons hart. Want wij
hebben in elk geval immens genoten van de
originele invalshoek die de leerlingen ons

laten zien. En natuurlijk ook van de prachtige
illustraties, en puzzels. Nu hoop ik vooral dat
het weerbericht een voorspellende functie zal
hebben. Want met de kou hebben we het nu
wel een beetje gehad, toch?
Mocht u nu later deze Jutter nog eens in willen
kijken, maar hij is per ongeluk bij de oude
kranten terechtgekomen, weet dan dat de
Jutters van het afgelopen jaar ook te lezen en
downloaden zijn op de nieuwe site van de TIP:
www.tipwijkaanzee.nl (zie hieronder).
			

~ Marian van den Hul ~

Muzikanten uit Wijk aan Zee

Rob van der Klooster

Hoe anders kan het lopen in je leven, als je als veertienjarige al achter een kerkorgel zit, en daarna in een
Allroundband je boterham verdient. Dat is gebeurd met Rob van der Klooster, geboren in Beverwijk en
sinds negen jaar in Wijk aan Zee woont. In zijn huiskamer aan de Zeecroft hoor je heel zachtjes klassieke
muziek op de radio, daar wordt hij rustig van en staat de hele dag op.

“Toen ik tien was, kochten mijn ouders een
elektronisch orgel zodat ik erop kon gaan lessen!
Dat was het begin van een dure hobby, want in
de loop der jaren zijn er heel wat toetsen-instrumenten aangeschaft. Op jonge leeftijd wist ik het
al, ik zou muzikant worden, over een ander doel
in het leven had ik nooit nagedacht. Veertien
jaar oud, nog voordat ik naar het Conservatorium ging werd ik al gevraagd om het orgel van
de Apostel Pauluskerk in Beverwijk te bespelen.
Daar verdiende ik mijn eerste centjes in het vak.
Daarna ben ik muziek gaan studeren aan het
Haarlems Conservatorium, later verhuisde dat
naar Amsterdam en werd opgenomen in het
Sweelinckconservatorium. Daar studeerde ik
kerkorgel als hoofdvak en piano als bijvak. Mijn
klassieke opleiding is langzaam versmolten door
de commercie.”
Heel veel optredens
“Ik heb in wel tien verschillende bandjes
gespeeld. Ik heb in zoveel verscheidene gelegenheden opgetreden. In danszalen, op kermissen,
op feesten en partijen. Nu nog speel ik met Jan
van Til als ‘Klooster en van Til’ en soms speel ik
alleen als ‘Rob van der Klooster Eénmansband’.
Het heeft jaren geduurd voordat ik begon met
zingen, ik heb daar nooit les in gehad. Toen ik in
bandjes begon te spelen, wist ik niet eens dat ik
het kon. Pas toen ik een jaar of twintig was zong
ik wel eens tweede stem mee. Later ging ik ook
wel eens solo zingen, en nu zing ik alles. Ik speel
alle genres van rock-’n-roll tot fluistermuziek.
Tien jaar lang heb ik van de muziek kunnen
leven, maar nu heb ik er toch maar weer een
baantje bijgenomen van 27 uur per week, want
de horeca is op de kleintjes gaan letten. Voor een

viermansformatie is het niet meer interessant
om op te treden. Vandaar dat wij nog maar met
zijn tweeën spelen, en soms vindt men dat nog
te duur en speel ik als éénmansband. De laatste
12 jaar ben ik meer accordeon erbij gaan spelen.
Daar kan ik ook lekker mee rondlopen tussen de
mensen.”
Leuke reacties
“Ik heb een dienstverlenend beroep, de mensen
komen om een avond plezier te hebben, en daar
moet ik voor zorgen. Het publiek kan er alleen
plezier in hebben, als ik het zelf ook heb. Het
is geweldig als je leuke reacties krijgt uit het
publiek. Vaak komen de mensen naar je toe en
beginnen tegen je te praten. Ik heb langzamerhand leren kijken naar lichaamstaal, want verstaan doe je natuurlijk niet veel. Meestal komen
ze dan met een verzoeknummer, en vaak zetten
ze dan een biertje voor je neer. Als ik alle biertjes
die me in de loop der jaren werden aangeboden
had opgedronken, zou ik of alcoholist of allang
de pijp uit zijn. Soms stonden er wel tien glazen
te verschralen.”
Een eigen draai
Ik componeer zelf muziek, en als ik een nummer
cover verander ik er wel iets aan. Om een nummer van een ander compleet te kopiëren is niet
zo moeilijk, ik wil er wel een beetje mijn eigen
draai aangeven. Ik heb ook aan veel kinderen
pianolessen gegeven, ook aan Wijk aan Zeese, er
zijn erbij die naar het conservatorium zijn gegaan
en van de muziek leven, en de eerste les van mij
hebben gehad.”
~ Tekst: Georges van Luijk Foto: Stephanie Dumoulin ~

TIPsite online: www.tipwijkaanzee.nl

Er is maandenlang keihard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn: de nieuwe internetsite van de
TIP, (toeristen informatie punt) Wijk aan Zee. Met mooie illustraties van onze eigen Nikitis, (Nicky
Duin), gebouwd door het Wijk aan Zeese bedrijf Experior. Wat er te doen is, waar je kunt eten of
slapen, de site geeft uitgebreid informatie aan belangstellenden binnen en buiten Wijk aan Zee. Het
is een absolute aanrader voor eenieder die op elk moment wil weten wat er te doen is in ons dorp!

Slotconcert Europa Ludens ‘live’ vanuit Mellionnec

Zaterdag 27 april vindt een directe overdracht plaats van het concert van de Europa Ludens Rural
Song vanuit Mellionnec. In café De Zon zal vanaf 20.00 uur op een groot scherm het concert te
volgen zijn.
Rural Song is het derde en tevens laatste deel van volgen. Toegang is vrij. De precieze aanvangstijd
wordt nog nader bekend gemaakt. Die zal zijn
het Europa Ludens project. Elf Europese dorpen
tussen 20.00 en 20.30 uur. O.l.v. Margot Ekhart
die de weg vinden om samen te spelen en te
heeft een speciaal hiervoor in het leven geroezingen en te creëren. Na de Music Tour van Bas
pen koor van 10 stemmen hier in de afgelopen
Kisjes en Elmar Klein langs de elf dorpen en de
wintermaanden aan gewerkt. Het is de eerste keer
kerststal die tijdens de kerstdagen in de Odulpdat we van het medium internet gebruik maken
huskerk te zien was, volgt dan nu het slotstuk.
om iets dat in één van de dorpen gebeurt op het
Koren uit de verschillende dorpen hebben deze
moment zelf met elkaar te delen.
winter driftig op een repertoir gerepeteerd dat
De activiteiten van Europa Ludens zijn door
in de week voorafgaande aan de 27e april in het
Bretonse Mellionnec wordt geassembleerd tot een een cameraploeg gevolgd. Dat zal een document
opleveren waarvoor we later tv-zendtijd proberen
groot concert. De muziek die ten gehore wordt
te krijgen.
gebracht komt uit alle deelnemende landen. We
bieden gelegenheid in De Zon om dit concert te
~ Bert Kisjes ~
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Moriaanbeheerder Paul de Koster:

“Breien, yoga, of kookworkshops, er is hier heel veel mogelijk”
Bij een minimale besteding
van 10,00 ontvangt U in de
maand april een lot t.w.v.
2 meeneemmenu’s a 14,50.

Sinds 1 december vorig jaar heeft De Moriaan een nieuwe hoofdbeheerder: Paul de Koster.
Hij bruist van de ideeën voor Ons Dorpshuis en verteld over zijn plannen: “Ik zie geen
muren, ik zie allemaal ramen en deuren en die kunnen allemaal open.”
Paul de Koster is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken in De Moriaan. Samen
met het bestuur gaat hij er hard aan werken om
meer evenementen aan te trekken. “We moeten
het nu hebben van bedrijven die hier vergaderen
en lunchen, van de sporthal en natuurlijk van het
schaaktoernooi, dat is een belangrijke inkomstenbron voor ons. Wat betreft de feesten en
partijen zijn we nog een kleine speler.” Daar gaat
wat Paul betreft verandering in komen.
Kookworkshops
“De plannen voor een nieuwe keuken zijn in een
vergevorderd stadium en als alles goed gaat, kunnen we in september van start met kookworkshops en allerlei andere kookdingen. Ik wil graag
dat alle ouderen hier in het dorpshuis komen
eten in plaats van ‘tafeltje dek me’. Wacht maar
tot ik mijn gehaktballetjes geïntroduceerd heb,”
glimlacht hij. “Niet te veel poespas maar gewoon
heel lekker en simpel eten voor een goede prijs.”
“De Moriaan moet een plek worden voor alle
Wijk aan Zeeërs en mensen uit de omgeving
om te verenigen, waar ze een spelletje kunnen
doen, kunnen kaarten of een krantje lezen met
een lekkere kop koffie”. Ook wil hij graag de boel
opknappen. “Geld is er natuurlijk niet dus ik wil
heel veel zelf gaan doen; gordijntjes weg en alles
strak in de verf en een mooi terras aan de voorkant met stoere steigerhouten meubels.”
Er zijn plannen om De Rel te integreren in De
Moriaan. “De gemeente en de besturen van De
Rel en De Moriaan zitten samen om de tafel en ik

hoop dat er iets moois uitkomt, ik zou heel graag
zien dat er veel meer sociale activiteiten komen
in De Moriaan, breien, haken, yoga, het maakt
allemaal niet uit. Ik denk dat we wat dat betreft
veel te bieden hebben, we vragen niet de hoofdprijs en hoeven niet rijk te worden met z’n allen,
het belangrijkste is die plek voor iedereen.”
Liefde voor mensen
Of hij nou werkt als conducteur, een kapperszaak
runt of De Moriaan, zijn ‘corebusiness’ is mensen
het naar hun zin maken: “pindaatje er bij en af en
toe ga ik rond met een bitterballetje, ik hou van
mensen en werk graag met mensen om me heen”.
Naast de evenementen heeft De Moriaan ook inkomsten van peuterspeelzaal ‘Het Moriaantje’ en
ook de basisschool is er kind aan huis: er wordt
gegymd in de sportzaal. De toekomst van de
peuters binnen De Moriaan is nog niet helemaal
duidelijk. “Er zijn plannen om ‘Het Moriaantje’
naar de school te verhuizen, maar voorlopig heeft
de peuterspeelzaal nog tot 2020 een contract met
De Moriaan, niets is dus nog zeker.”
Paul is naar eigen zeggen hartstikke blij met deze
mooie klus en stort zich vol enthousiasme op dit
avontuur. “Ach ja en anders ga ik maar een keer
op m’n bek, dan sta ik op, stof ik me af en ga ik
weer door”. Maar hij is ook een familieman, zijn
gezin staat op de eerste plaats en ook zijn grote
passie ‘Biodanza’ speelt een belangrijke rol in zijn
leven. “Het liefst gaan we hier in De Moriaan ook
Biodanza feesten organiseren.”
~ Tekst en Foto: Stephanie Dumoulin ~

worden dan twaalf medewerkers. Zodra in een
plaats behoefte is aan meer mensen zal de groep
zich splitsen, zo kent Beverwijk intussen drie
groepen. Dat het systeem werkt blijkt wel uit het
feit dat er op het hoofdkantoor in Almelo maar
25 mensen werken. Er bestaat geen hiërarchie,
elke teamvergadering wordt voorgezeten door
een ander. Als er situaties zijn met een cliënt waar
de medewerker niet snel weet wat te doen maar
waar acuut een beslissing moet worden genomen
wordt gezamenlijk besloten wat te doen.
Bijzonder is ook dat de cliënt 24 uur per dag kan
bellen met de medewerkster. En de cliënt krijgt
direct iemand aan de lijn die hij kent. Het komt
voor dat een cliënt in noodgeval niet 112, maar
zijn eigen verpleegkundige belt, die dan vervolgens kan besluiten de huisarts te bellen, een huisbezoek te doen of even aan de telefoon te praten.

Buurtzorg Wijk aan Zee verhuist

Sinds twee jaar heeft Buurtzorg Nederland een vestiging in Wijk aan Zee, in het pand van de Huisartsenpraktijk en de Fysiotherapie. Begonnen met vier dames is het aantal verpleegkundigen en ziekenverzorgers nu al gegroeid tot negen medewerksters. Binnenkort verhuizen ze naar de Relweg 11a.
De medewerksters zijn zo enthousiast dat ze in hun vrije uren het pand al aan het schilderen zijn.
Buurtzorg Nederland is ontstaan doordat econoom Jos de Blok was uitgekeken op zijn werk
en iets nieuw begon, hij ging de wijkverpleging
in. Daar stoorde hij zich aan de muur waartegen
hij regelmatig opliep. Hij vond dat het werken
werd bemoeilijkt doordat elk eigen initiatief werd
afgeremd door bureaucratie. Voor elke beslis-

sing moest toestemming worden gevraagd aan
leidinggevenden en managers. Jos vond dat dat
beter en goedkoper kon, een zelfsturende organisatie. Daarmee begon hij zes jaar geleden in
Almelo. Intussen is de organisatie als een olievlek
over het land gespreid en telt 6500 medewerkers in 550 groepen. Een groep mag niet groter

Dineren in stijl bij Villa De Klughte
Heeft u zin om ergens een hapje te eten? Naast
de reguliere restaurants in Wijk aan Zee kunt u
sinds kort ook in Hotel de Klughte een vorkje
‘meeprikken’. Eigenaren Jerry Bary en Jolanda de
Keijzer hebben hun keuken en eetzaal opengesteld, ook voor niet-hotelgasten.
Jerry en Jolanda kochten het hotel twaalf jaar
geleden, met het idee de boel zo’n tien jaar te
exploiteren, en vervolgens te verkopen. Die tien
jaar zijn al ruim voorbij, maar verkopen is lastig
in deze tijd. Er zijn wel diverse belangstellen-

den geweest, maar die haakten af op het feit dat
de Klughte niet over een professionele keuken
beschikte.
Daarom hebben Jerry en Jolanda besloten te
investeren in een goede keuken. Nu die er toch
is, willen ze hem voorlopig ook gaan gebruiken,
voor hun gasten én voor eenieder die eens wil
dineren in de smaakvolle omgeving van De
Klughte. Jolanda is een getalenteerd kok, en met
een niet al te dure kaart vormen ze een waardevolle aanvulling voor Wijk aan Zee.

Alle medewerkers zijn gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgers. De kracht is dat
alle zorg in één bezoek aangeboden kan worden
en op verschillende momenten van de dag ingepland kan worden, indien nodig. Zelfstandigheid
van de cliënt is van belang, niet te veel en niet te
weinig zorg. Zorg is erop gericht zelfstandigheid
te bevorderen. Dat Jos het goed doet blijkt wel uit
de verkiezing tot beste ondernemer van Nederland, en voor de tweede maal beste werkgever. Jos
werkt af en toe nog als thuiszorgmedewerker om
gevoel met zijn mensen te houden.

Hier @ daar
Terras

We zijn in Wijk aan Zee gezegend met zoveel
terrassen. Maar zijn ze allemaal even prima?
Wie in deze naïeve veronderstelling verkeert,
moet hier maar eens met een gezelschap van
vrouwen een terras uitzoeken. Dat kan uren
duren. Want de één wil niet in de koude wind
zitten die om de hoek komt waaien en de ander
is toevallig gebrouilleerd met de eigenaar van dat
terras aan de overkant. Tijd dus om wat criteria
op te stellen voor een goed terras.
1. Je zit er niet op de tocht.
2.De stoelen zijn redelijk lekker, liefst nog met
zachte kussentjes.
3. De eet- en drinkwaren zijn in orde. (Dat is
bijna altijd wel zo.)
4. Er lopen genoeg mensen langs die je kunt
bekijken.
5. Geen muziekherrie op het terras, anders kun
je elkaar niet verstaan.
6. De stoelen staan niet te dicht op elkaar. (Hoewel, soms hoor je nog eens een nieuwtje.)
7. Er hangen geen wespen rond.
8. En de mussen gedragen zich ook en gaan niet
op de pas bestelde gebakjes zitten.
Beste dames en heren uitbaters, als u er nu voor
zorgt dat dit allemaal prima voor mekaar komt,
dan zal het helemaal goed komen dit seizoen.

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

~ Tekst Georges van Luijk Foto Henk Andrea ~

Hondenbelasting controle op het strand
31 maart was de laatste dag dat men van heinde
en verre het Wijk aan Zeese strand mag gebruiken om de hond uit te laten. Niet dat het
daarna verboden is de hond uit te laten, maar de
hondenbezitter moet kunnen aantonen dat hij
hondenbelasting heeft betaald in de gemeente
Beverwijk. Het is namelijk gebleken dat de meeste honden die op ons strand worden uitgelaten
niet uit Beverwijk of Wijk aan Zee komen. Hondenuitlaatbedrijven die met tientallen honden
op het strand hun honden laten poepen zorgen

dagelijks voor vele kilo’s uitwerpselen en evenzoveel ergernissen. De gemeente is op zoek naar
vrijwilligers die op het strand de controle op de
belasting willen uitvoeren. Zij mogen ook plastic
zakjes verkopen aan hondenbezitters wiens hond
een grote boodschap moet doen.
Om de hondenbezitters van buiten de gemeente
tegemoet te komen, is er een mogelijkheid een
dagvergunning aan te schaffen in een automaat
bij een van de strandopgangen. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 april 2013.
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Jaargang 32 • nummer 4 • 2013
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-Roos 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Trudi Duin, Stephanie Dumoulin, Georges van Luijk en
Sonja Waschkowitz
Administratie: Joke Faas 0251-823067
Advertenties: Carla Seelemeijer 0251-221431
carseel@gmail.com
Vaste Medewerkers: Carla Seelemeijer,
Nelleke van der Lelij.
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: R. Spijker en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Zeerovers in Wijck op Zee

Wat vooraf ging: Geurt werd tijdens zijn juttocht
gestoord door het geluid van een kanonsschot, en
rende het duin op waar hij zag dat de piratenkapitein een kistje verstopt.

Voorzichtig kijkt Geurt om zich heen of het veilig
is. Dan ziet hij mannen die op het dek van het
piratenschip heen en weer rennen, en allerlei
goederen van boord halen. Daarna ziet hij dat
de drie sloepen, die van de oorlogsschepen naar
de piraat roeiden, terugkeren naar de oorlogsschepen. Even later ziet hij een aantal rookwolken uit de oorlogsschepen komen gevolgd
door een enorme knal, en ziet het piratenschip
ontploffen waarvan de brokstukken van het ene
op het andere moment door de lucht vliegen,
waarschijnlijk heeft een voltreffer de kruitkamer
geraakt. Geurt is zelfs bang dat hij de brokken
om zijn oren krijgt. Hij hoort dat overal om zich
heen de balken en planken op de grond komen.

Als hij weer durft steekt hij zijn hoofd boven de
duintop uit en ziet dat het strand ligt bezaaid met
de restanten van het eens zo stoere scheepje.
Hij bedenkt zich dan geen moment, zoekt zijn
zakdoek, graaft het kistje op en rent richting
dorp. “Stel dat iemand vraagt waar ik het kistje
vandaan heb, en het van me afpakt” Snel graaft
Geurt een kuiltje en stopt zijn buit erin, knoopt
zijn zakdoek weer om een bundeltje helmgras
en loopt rustig naar huis. Ruim vijftig meter ten
zuiden van de kerk staat zijn huis, hij ziet zijn
moeder met een ongerust gezicht voor de deur
staan. “Waar bleef je nou zolang, je vader is er
ook nog niet”. “Waar is vader dan heen”?
“Ja, dat weet ik ook niet precies, ineens was het
hele dorp in rep en roer en alle mannen renden
naar het strand, er zou een schip zijn gestrand”.
“En is papa daar heen, oh nee hè, ik heb gezien
dat het schip is ontploft”.
“Wat zeg je me nou, kom mee, we gaan erop af ”.

Volgende maand: Zal Geurtje op zijn tiende jaar al
moeten gaan varen?
~ Georges van Luijk ~

van Vrijheid. Het Alkmaars Straatorkest opent
het programma met zang en muziek, aansluitend
wordt de film ‘Vrijheid’ van Jan van het Land
vertoond. Hierin vertellen ouderen over hun
belevenissen in Wijk aan Zee tijdens de 2e Wereldoorlog. Deze film is 7 oktober in de bunker
vertoond. De route voert langs de Radarbunker,
de fundering van de Vuurbaak, het Paasduin
met zicht op het Beeldenpark Een Zee van Staal,
de Lunet, de Dorpsweide, de akkertjes van het
PWN terrein, langs Heliomare en vervolgens
via het Zeepad en de Zwaanstraat terug naar het
centrum. Deze wandeling door een afwisselend
landschap biedt een bijzondere kijk op het verleden van Wijk aan Zee.

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.
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

30 juni Jutterspad
Crisis of geen crisis, het Jutterspad gaat ook
dit jaar gewoon weer door. Op zondag 30 juni
nodigen diverse bewoners u volledig belangeloos
uit om bij hen van muziek te genieten met een
drankje en soms ook een lekker hapje erbij.
En laten we vooral de muzikanten niet uitvlakken. Zij helpen ons Wijk aan Zee weer te tonen
als een gastvrij dorp, waar genieten soms boven
geld verdienen gaat. Optredens vinden plaats tussen 13.00 tot 16.00 uur. Aansluitend vindt er een
jamsession plaats in café de Zon onder leiding
van Rob van der Klooster. In de Jutter van juni
leest u meer over welke muzikanten waar en hoe
laat gaan optreden. Blok 30 juni in uw agenda!!
U gaat er geen spijt van krijgen!!

En meteen pakt zij Geurt bij zijn hand en beiden
rennen zo hard ze kunnen langs de Rel en lopen
langs het beekje richting zee. Onderweg roept
zij naar elke vrouw die ze tegenkomt dat ze mee
moeten komen. Zodra ze op het strand zijn zien
zij nog net de drie oorlogsschepen wegvaren,
en vanaf het noorden komt een aantal mannen
ze tegemoet. Voorop loopt Durk, die naast het
huisje van Mientje en Lange Jan woont. “Ga maar
niet verder Mientje, het is beter als jij dat niet
ziet. Jan is dood, hij was .....”. Maar verder komt
hij niet, want Mientje pakt hem bij zijn kraag en
schudt Durk zo door elkaar dat hij geen woord
meer zeggen kan. “Je liegt, het is niet waar, zeg
dat het niet waar is, Durk asjeblieft”. Dan laat ze
los en valt op de grond en begint hartverscheurend te huilen. Durk gaat op zijn knieën naast
haar zitten en slaat zijn arm over haar schouder.
Geurt doet hetzelfde aan de andere kant. “Mama,
mama”. Maar verder weet het kleine jongetje niet
te zeggen, en huilt net zo hard als zijn moeder. Er
ontstaat paniek, alle vrouwen die hun man niet in
de groep zien staan roepen door elkaar, waar hun
man is. En een aantal begint hysterisch te kermen
als ze niet direct antwoord krijgen. Uiteindelijk
zijn er tien vrouwen weduwe geworden en bijna
dertig kinderen hun vader kwijt. Het dorp is in
diepe rouw, iedereen kent elkaar en elk van de gezinnen heeft wel iemand in de familie die slachtoffer is geworden. Er wordt beraadslaagd hoe het
nu verder moet, veel van de vissersschepen heeft
niet eens meer voldoende bemanning om uit te
kunnen varen.

Rondje Wijk aan Zee in teken van Vrijheid
De werkgroep ‘Rondje Wijk aan Zee’ stelt dit
seizoen elke 1e zondag van de maand de Dorpskerk en de Radarbunker open voor bezoek. In
de Dorpskerk zullen elke maand lunchconcerten
plaatsvinden. De werkgroep Rondje Wijk aan
Zee heeft het afgelopen half jaar niet stil gezeten.
Een groep is druk bezig met het beter toegankelijk maken van de Radarbunker. In april wordt
deze geschilderd, de elektriciteit wordt aangepakt
en documentatiemateriaal opgehangen.

Anderen plannen de lunchconcerten en zijn in
onderhandeling met TataSteel over het opschonen van Lunet 25, zodat deze beter zichtbaar
wordt. Ook de Vuurbaak wordt opgeschoond.
De app voor I-Phone en Android is in de maak
en zal in mei te downloaden zijn, zodat iedereen
de informatie ook mobiel kan raadplegen.
Kortom er wordt alles aan gedaan de route voor
wandelaars nog aantrekkelijker te maken.
Op 5 mei openen wij het seizoen in het teken

Het programma
11.30 uur inloop met koffie in de Dorpskerk
12.00 uur muziek van het Alkmaars Straatorkest.
12.45 uur film ‘Vrijheid’ van Jan van het Land.
13.00 uur start eerste groep wandelaars richting
Radarbunker.
13.15 uur en 13.30 uur tweede en derde groep.
14.00 uur muziek van de Wijcker Straatband
Toegang en deelname zijn gratis. Een bijdrage ‘in
de pet’ wordt op prijs gesteld.
~ Greet Cudovan ~
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Agenda

Zaterdag 30 maart
Opening strandseizoen
Sonnevanck: Bmaster vanaf 21.30 u
SunSeaBar: Openingsfeest
Timboektoe: NoordPier Sessie met Fabiana
Dammers van 16.00 – 18.00 u
Zondag 31 maart
Rijk aan zee: Openingsfeest vanaf 15.00 u
Strand: Paaseieren zoeken; aanvang 14.00 u
Vrijdag 5 april
Sonnevanck: Savoy vanaf 21.30 u
Zaterdag 6 april
Sonnevanck: Kingcake vanaf 21.30 u

Timboektoe: Openingsfeest met Baskerville, John
Coffey en Wille & The Bandits 22.00 u
Zondag 7 april
De Moriaan: Rommelmarkt 12.00 – 16.00 u
Een Zee van Staal: rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 10 april
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 12 april
Sonnevanck: Ben Reel vanaf 21.30 u

Zaterdag 13 april
Sonnevanck: GetHouse vanaf 21.30 u
De Zon: Dizzy Man’s Band 21.00 u
Zondag 14 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
SunSeaBar: Fashion-event vanaf 13.00 u
Julianaplein: Jeugdvoetbaltoernooi, hele dag
Vrijdag 19 april
Sonnevanck: Tromp & Mc Lachlan vanaf 21.30 u
Zaterdag 20 april
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Sonnevanck: Q.E.D. vanaf 21.30 u
Vrijdag 26 april
Sonnevanck: Kevin & Esmee vanaf 21.30 u
Zaterdag 27 april
Club Secondlife: 30-up party van 21.00 – 03.00 u
Fysiotherapiepraktijk: Lentewandeling; start: 9.30 u
Sonnevanck: Sue the Night vanaf 21.30 u
De Zon: Livestreaming vanuit Mellionec 20.00 u
Dinsdag 30 april
Julianaplein: Koninginnedagprogramma
Sonnevanck: Inhuldiging met Arthur Ebeling
vanaf 21.30 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dinsdag en vrijdag 13.30 – 16.30 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal: woensdag t/m zondag en op
Koninginnedag 10.00 – 21.00 u
KOP v WaZ / De TIP (Toeristisch Informatie
Punt): maandag en woensdag 10.00 – 14.00 u;
donderdag en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en
zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddag 50+sport 13.30 u
/ recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe woensdag, donderdag, vrijdag 13.00 –
16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u; maandag
1 april extra open; zaterdag 27 april gesloten

Nieuws
van
de kerken

Dorpskerk
Zondag 7 april
Ds. S. Zitman te Epe
Zondag 21 april
Ds. R. Praamsma te Easterein
(orgel Sebastiaan Schippers)
Zaterdag 6 april
19.00 uur themaviering			
voorganger p. Matthé Bruijn themakoor
Zondag 14 april
9.30 uur woord en communieviering		
voorganger p.N. Smit
gemengd koor
Zaterdag 20 april
19.00 uur familieviering			
voorganger p.R. Putman
jeugdkoor
Zondag 28 april
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p.R. Putman
gemengd koor
Oecumenische Bijbelkring
Maandag 8 april o.l.v. pastor Nico Smit in de
consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.. Onderwerp is Handelingen der Apostelen,
de zending van Petrus, actueel door de keuze van
Paus Franciscus I. Inloop 19.30 uur met koffie en
thee. Aanvang gesprek om 20 uur.

Mededeling Huisartsenpraktijk

In de week van maandag 29 april tot en met
vrijdag 3 mei is de praktijk gesloten.
Voor dringende zaken, welke niet kunnen wachten tot maandag 6 mei, kunt u tijdens kantoor
uren contact opnemen met: dr. Kool, huisarts,
Prinsesselaan 1c te Beverwijk
Tel: 0251 – 22 33 64 (bellen 08.00 – 10.30 uur,
uitgezonderd spoed).
Herhaal recepten kunt u aanvragen via 0251 –
227 229
In de avond, nacht en het weekend (17.00 -08.00
uur) kunt u voor dringende zaken contact opnemen met:
Huisartsenpost Rode kruis ziekenhuis
Vondellaan 13 te Beverwijk Tel: 265 265

Van de huisarts

Belangrijke telefoonnummers

De laatste tijd worden wij allen geconfronteerd met
nieuwe en lastige regelgeving van de overheid en
de ziektekosten verzekeraars. Er moet bezuinigd
worden, dat is een feit.
De overheid en de ziektekosten verzekeraars hebben
een aantal maatregelen getroffen om dit af te dwingen. Een van deze maatregelen is het verhogen van
het eigen risico. Een andere maatregel is het omzetten van het originele medicijn naar een vervangend
goedkoper product.
Het vervangende product heeft echt dezelfde stof
in zich maar heeft een andere jas om zo maar te
zeggen. Daardoor ziet het geneesmiddel er anders
uit, en kan ook anders smaken. Het heeft echter wel
de zelfde werking. Een aantal van u wordt hiermee
geconfronteerd.

Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 088-0800169
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
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Wijkcoördinator: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

De apotheek, en wij, uw huisartsen, worden hier
ook mee geconfronteerd. Wij kunnen, ondanks dat
wij de wensen van u om het origineel voor te schrijven begrijpen en respecteren, helaas alleen maar het
vervangende product voorschrijven. Wij worden
daartoe gedwongen. Zelfs een medische verklaring
dat u echt het origineel nodig heeft helpt niet meer,
dit wordt gewoon door de verzekeraar genegeerd.
De enige manier om toch het origineel te krijgen
is eerst minstens twee weken het vervangende
product gebruiken. En als u dan een echte allergie
voor dit middel heeft, moeten wij u verwijzen naar
de allergoloog. Deze gaat dit dan testen en als de
test positief is en u bent dus werkelijk aantoonbaar
allergisch, geeft de verzekeraar toestemming voor
het originele medicijn. (Een allergie uit zich door
heftig overgeven, forse diarree, jeukende huiduitslag
over het gehele lichaam, spierpijn over het gehele
lichaam, benauwd worden).
Een andere manier om het origineel te krijgen is het
zelf betalen!
Het is dus geen onwil van de apotheek of uw huisarts, maar een afgedwongen regel van de overheid
en de zorgverzekeraar. Hier kunnen wij niets aan
veranderen. Dit is zoals wij het te horen hebben
gekregen.
Met vriendelijke groeten
Dokter S. Willemse en dokter A.B. van Oudvorst.

