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Buurten bij de buren...

Waar ligt de grens?

Vaak wordt gesproken over het Wijk aan Zeese strand alsof het kilometerslang is, maar
officieel is het maar vijftienhonderd meter breed. De rest valt onder onze buurgemeenten
Heemskerk en Velsen-Noord. Hoe is het eigenlijk geregeld met de veiligheid, waar liggen de
verantwoordelijkheden van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen?
Toen in januari het vrachtschip de ‘Aztec
Maiden’ voor de kust vastliep, werd in de
media steeds gesproken over het strand van
Wijk aan Zee. Officieel lag het schip echter
binnen de gemeentegrenzen van Heemskerk. Dat kwam voor Heemskerk overigens
wel goed uit, want als in de media gemeld
was dat het schip in Heemskerk op het
strand lag, dan zouden de duizenden auto’s
met kijkers volledig zijn vastgelopen in de
straten van Heemskerk.
Voor het gemak noemen we het hele strand,
vanaf de strandhuisjes in het noorden tot
aan de pier wel Wijk aan Zee. Op zich is
dat niet vreemd, voor beide gebieden moet
je door ons dorp rijden om er te komen,
maar het klopt niet. Zodra je het Wijk aan
Zeese strand oploopt bij het Noorderbad,
richting noord, ben je na honderd meter al
de gemeentegrens van Heemskerk over. De
noordpost van de Wijk aan Zeeër Reddingbrigade (WRB) staat ongeveer op de grens.

Straatnaam verplicht
Er is sinds kort een verplichting om de
stranden een straatnaam te geven. Bij de
strandopgang van Schoos linksaf heet Zuiderbad en rechtsaf is Noorderbad, en de
paviljoens zijn ook genummerd. In Heemskerk wordt het strand Kruisbergstrand
genoemd, maar de officiële straatnaam
is Zwarteweg. De gemeente Velsen denkt
nog na over een straatnaam. Het heeft in
het verleden verwarring gegeven dat het
Velsen-Noordse strand Noorderstrand werd
genoemd, terwijl datzelfde strand het Zuiderstrand van Wijk aan Zee genoemd werd.
Hulpdiensten
Bezoekers van het strand zal het niet zoveel
uitmaken of het zand waar ze op liggen te
zonnen binnen de gemeentegrenzen van
Wijk aan Zee, Heemskerk of Velsen valt.
Maar bij calamiteiten maakt het wel degelijk
uit. Zo heeft de gemeente Heemskerk met

ingang van dit strandseizoen de post van de
reddingsbrigade opgeheven. Inge Dudink,
communicatieadviseur van de gemeente
Heemskerk: “Het gemeentebestuur gaat uit
van een stuk zelfredzaamheid van burgers
die het Heemskerker strand bezoeken. Het
Heemskerker strand staat bekend als ‘stilte
strand’ en in dat licht is toezicht niet strikt
noodzakelijk. In noodgevallen kan 112
gebeld worden.”
Niet alle telefoons lijken echter bereik te
hebben op het strand. Inge Dudink: “Momenteel wordt door de meldkamer van
de veiligheidsregio Kennemerland (112)
onderzocht hoe het staat met de dekking
van mobiele telefoons op het Heemskerker
strand. Dit onderzoek wordt gebruikt om te
bezien óf en welke maatregelen nodig zijn
om dit te garanderen.”
WRB helpt altijd
Dus moeten we in geval van nood maar
hopen dat we niet over onze eigen gemeentegrenzen zijn? Martijn van Bemmelen,
verantwoordelijk voor strandzaken in de gemeente Beverwijk stelt ons gerust: “Als een
ambulance nodig is op het strand zal deze
oprijden tot hij niet verder kan en de vierwiel aangedreven auto van de WRB de brancard en de verpleegkundigen meenemen.
Deze auto is daar speciaal voor ingericht.
Ook wordt hiermee gezamenlijk geoefend.
Het maakt niet uit of het slachtoffer zich
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bij de pier of bij het wrak van de Vrijheit
bevindt. Als een melding binnenkomt bij de
Veiligheidsregio Kennemerland, geeft deze
de melding door aan alle hulpdiensten in de
regio. De post Velsen-Noord is alleen in het
weekeinde bij mooi weer bezet, dus als er
door de week een oproep komt zal de boot
van de WRB altijd eerder aanwezig zijn, omdat de boot van IJmuiden om de pier moet
heenvaren”.
Er wordt al jaren gesproken over één
IJmondgemeente, en of die er komt of niet,
op het strand is men kennelijk zijn tijd al
jaren voor als het om samenwerking gaat
~ Georges van Luijk ~

Van de redactie
Nieuw makelaarskantoor in VVV?

Leuk, een nieuw makelaarskantoor in het pand van het voormalig VVV kantoor. Makelaar
van Zandt staat op de ramen en eromheen een hoop apparatuur, een grote bus en vooral
veel mensen met oortjes, druk doende. Niet echt een reëel decor voor een makelaarskantoor
in deze tijd. Charlotte Breeman van productiebureau Eyeworks maakt ons snel een illusie
armer. Er worden opnames gemaakt voor de dramaserie ‘Lieve Liza’. Een serie die in september in 10 delen uitgezonden wordt bij de VARA. Het draait allemaal om het vrouwenmagazine Lieve Liza, waar twee stelletjes die er werken met elkaar in de knoop liggen.
Na drie dagen waren de camera’s, bussen en mensen weer vertrokken en het kantoor helaas
weer even leeg als voorheen. 					
~ Greet Cudovan ~

Vlak voor deze Jutter naar de drukker ging,
bereikte ons het nieuws dat de jongeren uit
Wijk aan Zee niet langer welkom zijn in
De Rel. De groep jongeren had eerder het
bushokje als ‘honk’. Dat vond niet iedereen
even prettig, omdat dat bouwwerk toch
vooral bedoeld is als bescherming tegen weer
en wind van busreizigers. Dus mochten de
jongeren gebruik maken van De Rel. Daar
zorgde een paar jongeren uit de groep helaas
voor overlast, waardoor de beheerders - na
klachten van de buurt - geen andere keus
hadden dan de jongeren de toegang te ontzeggen. Jammer, vinden de beheerders van de

Rel. Jammer, vindt ook de Dorpsraad, die bij
monde van Jeroen Limmen laat weten dat
de goeden nu onder de slechten lijden. Dat
brengt het probleem wel weer terug, dat er
geen goede plek is voor jongeren in ons dorp
om elkaar te ontmoeten. Het bushokje gaat
het niet worden, dat wordt de komende weken
gerenoveerd en is dan zelfs voor de busreizigers buiten gebruik.
Ik denk dan met weemoed terug aan het
mooie initiatief van een aantal jongeren om
een bunker op te knappen. Geluiddicht en
vandalismeproof, wat wil je nog meer?
~ Marian van den Hul ~
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Jan Aardenburg

Deze maand start een nieuwe serie: muzikanten uit Wijk aan Zee. Als eerste een interview
met de geboren Wijk aan Zeeër en zanger: Jan Aardenburg.
Eindelijk, na ruim een jaar over Wijk aan
Zeese kunstenaars te hebben geschreven, is
Jan Aardenburg de eerste die hier ook geboren is, aan de Duinweg 14. De Duinweg was
toen ook echt een Duinweg, want de duinen
begonnen in Jan’s achtertuin. Het was een
woest terrein en Jan en zijn vriendjes speelden er graag.
Politieke ambities
Op jonge leeftijd had Jan nog wat politieke
ambities. Hij zat nog op school en was
vijftien jaar oud, toen hij secretaris van een
politieke partij werd. Hij werd daarover eens
voor de Jutter geïnterviewd door Jan Paul
van der Meij. De jonge hond deed kennelijk
wat radicale uitspraken, want vier ondernemers wilden niet meer in de Jutter adverteren. Nu zou hij die uitspraken niet meer
doen. Toen bleek dat het werk als secretaris
anders was dan gedacht, is hij daarmee gestopt. Later is Jan actief geweest in ‘Laat de
Kust met rust’, het samenwerkingsverband
van Dorpsraad en Leefbaar Wijk aan Zee,
dat zich bezig hield met het Slibplan, een
plan van Rijkswaterstaat om sterk verontreinigd slib uit het Noordzeekanaal op het
strand te storten.
Rechten heeft Jan gestudeerd, maar hij
heeft slechts één zesde van zijn modules
afgemaakt, en is zoals hij het zegt, voor een
zesde jurist. Later is hij docent Duits geworden, en sinds kort ook geschiedenis, bij het
voortgezet onderwijs in Haarlem.
Twee glazen bier
En dan ineens muziek, hoe kwam dat?
“Het was ongeveer 1980 toen Aad van der
Wel, Jan Paul van der Meij en ik begonnen
in de Clipperclub, dat was een café, waar
nu de pizzeria is, wij mochten daar een
keer spelen en kregen twee glazen bier de
man voor een avond optreden. We hadden
nog niet eens naam, later is er een band uit
voortgekomen. Dat was ‘Ddtits’. Nu zou je

denken aan een maat beha, maar het had
iets te maken met zangvogels. We speelden
bijna alleen eigen werk, dat terwijl in die tijd
bijna elk bandje alleen maar covers maakte.
Daarna hadden we nog een bandje met de
naam ‘Straight’ Die band is nooit echt doorgebroken.”
De mooiste schoenen
“Vanaf 1984 zijn we verder gegaan als de
Baldado’s, die bestaat momenteel uit Aad
van der Wel, die als een van de weinigen op
zowel een zes- als een twaalfsnarige gitaar
kan spelen. Ook schrijft Aad de muziek,
beheert de spullen, en zorgt voor de koffie.
Dan hebben we Stef Dekkers, die speelt basgitaar en zorgt voor een goede stemming.
Rob Spijker speelt drums, André Kwant
op de gitaar, en ik zing en schrijf de teksten. Sinds zes jaar hebben we deze bezetting. In het begin hadden we een piano, in
plaats daarvan hebben we nu twee gitaren.
Oefenen doen we op een mooie locatie in
Velsen-Noord. Er moet natuurlijk een duidelijk onderscheid zijn tussen de muzikanten en de zanger, en dat is er bij ons zeker. Ik
heb de mooiste schoenen, en kostuums in
alle kleuren.”
Alleen in Wijk aan Zee
“We treden alleen in Wijk aan Zee op. In het
verleden zijn we wel het hele land doorgesjeesd. Maar daar beginnen we niet meer
aan, we hebben allemaal een baan en dan
wordt het wel zwaar. En elke avond moet ik
proefwerken nakijken. We willen eigenlijk
wel wat meer optreden, maar elke maand
hoeft ook weer niet. In tegenstelling tot
anderen hanteren wij een maximum bedrag,
we vragen maximaal € 300,- per optreden.
Op bruiloften willen wij ook wel spelen,
op voorwaarde dat ze nooit gaan scheiden,
maar mocht dat onverhoopt toch gebeuren
willen we de garantie dat we dan op het
scheidingsfeest optreden. Wij hebben een

Gratis
diamanten
van de zee
Heel bijzonder is het fenomeen het ‘lichten’ van de zee. “Een magische ervaring als je het
meemaakt en dat kan heel dichtbij”, aldus menig bewoner van de strandhuisjes in Wijk aan
Zee. “De branding licht op, als je zwemt, heb je glitters op je lijf en zelfs de visjes geven licht”.

Van Amersfoort Makelelaardij
is verhuisd naar Julianaweg 23
Voor verhuur, taxatie’s en
verkoop kunt u nog steeds
bij ons terecht.

Het fluoriderende effect komt door een
eencellig algje. Miljoenen algjes drijven aan
de oppervlakte en veroorzaken het oplichten van de zee. Ze geven slechts licht als er
zuurstof in het zeewater is opgelost. De zee
geeft licht op alle plaatsen waar het zeewater
wordt beroerd, zoals door het breken van de
golven. “Meestal voel je het aankomen als
de zee ’s nachts gaat lichten”, vertellen Joke
en Ton Beentjes.”Op broeierige dagen, als de
zee door de oostenwind troebel is geworden”. “Als het zwoel voelt”, vertellen Ineke
Uiterwijk en Marjan van Zomeren.
”Je ziet dan groenachtige lichtflitsjes”. Maar
volgens Sanny Aardenburg is het niet per
definitie alleen in de zomer te zien. “Ook

’s winters heb ik wel eens een lichtende zee
gezien. Alleen zijn er dan weinig mensen
op het strand die het zien. Want het moet
wel helemaal donker zijn, én eb en troebel
water. ‘Dik water’ noemen wij het ook wel,
met veel alg en in de zomer met kwallen. Je
móet dan echt het water in. Als je gaat staan,
parelt het water in lichtgevende druppels
van je af. En op het natte zand, geven je
voetstappen licht. Zo mooi, zo romantisch”.
Duidelijk is dat het een toevalstreffer is als
je het mag meemaken. In juni was het een
aantal avonden het geval. Wie weet, is het
nog eens te zien deze zomermaanden!
~ Sonja Waschkowitz ~

aantal vaste fans die over ons spreken als een
cultband. We hebben een eigen genre, gitaar
rock, of alternatieve rock. Het is een geheel
eigen geluid waarin de twaalfsnarige gitaar
duidelijk opvalt. Verder doen wij covers van
een aantal bandjes die weinig mensen kennen, bijvoorbeeld de Hoodoo Gurus en de
Smithereens, maar ook de Rolling Stones.
We hebben geen cd, en die komt er ook niet,
we willen alleen live te beluisteren zijn. Wel
zijn we bezig een videoclip te maken met

Jan van der Land, die zelf met het idee is
gekomen. De opnames zijn gedeeltelijk al
gemaakt, nu wordt gezocht naar mooie locaties in het dorp. Waar de clip te zien zal zijn
weten we nog niet, misschien op YouTube.
We hebben nog wel een paar wensen,
bijvoorbeeld het spelen op een bijzondere
locatie, op het Julianaplein hebben we nog
nooit gespeeld, of in het voorprogramma
van de Bintangs”.

Youth of Cultural Village jeugdkamp, we want
you! Meld je aan voor het kamp van Youth of
Cultural Village! Ben je tussen de 15 en de 25
jaar, enthousiast en sociaal? Word dan deelnemer! Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om het kamp mogelijk te maken!

Vrijwilligers nodig
Omdat er nog steeds veel moet gebeuren voor
het kamp plaats kan vinden, zijn we ook op
zoek naar vrijwilligers. De laatste zaterdag
van het kamp is er een buurtfeest op het
Julianaplein, we zoeken ondersteuning bij
het organiseren en opzetten daarvan. Het gaat
om begeleiders voor een kook-, muziek-,
en bouwgroep en mensen die willen helpen
diverse dingen voor te bereiden die dag.
Daarnaast zijn er nog mensen nodig om het
kamp zelf op te bouwen, klusjes in het kamp
te doen, EHBO diensten te doen, of het
kamp in de gaten te houden tijdens excursies.

Het was al eerder te lezen in de Jutter: van 15
tot en met 22 juli is Wijk aan Zee gastdorp
voor een internationaal jeugdkamp met als
thema ‘Ontmoeting’. De voorbereidingen in
de Rel zijn in volle gang. Een weekend lang
hebben we buitenlandse gasten gehad om
ons te helpen en we zijn nu hard op weg om
een definitief programma klaar te krijgen.
We want you!
Ook voor jongeren uit Wijk aan Zee is het
nog steeds mogelijk om deel te nemen aan het
kamp. Ben je benieuwd of Kroaten ook van
Hollandse pannenkoeken met stroop houden,
hoe muzikaal de Spaanse jeugd nou echt is
of wil je gewoon veel leuke mensen ontmoeten en je Engels oefenen, meld je dan bij de
organisatie!

~ Georges van Luijk ~

Douches gezocht
Tenslotte zijn we nog steeds op zoek naar
mensen die een of meerdere momenten in
de week tussen 7.30 en 9.30 en/of tussen
19.30 en 21.30 hun douche beschikbaar zouden willen stellen voor onze deelnemers. Het
wordt ongetwijfeld een ontzettend gezellige
en feestelijke week!
Vrijwilligers en deelnemers kunnen mailen
naar youth@cultural-village.com
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Nieuw: Grand Café Buffel

Gesprek van de maand

Hij kon zo bij zijn vader in de zaak, in de engineering, en volgde al een opleiding in die richting. Maar vanaf zijn dertiende werkte hij elke zomer in de keuken van een strandpaviljoen
in Wijk aan Zee. Op zijn zestiende verruilde hij de technische opleiding voor de Hotelschool.
Joost Hoogewerf, sinds 1 juni eigenaar van Grand Café Buffel in De Zwaanstraat 16-18.
“Toen ik besloot het roer om te gooien, had
ik twee doelen; ten eerste op mijn dertigste
mijn eigen zaak. Dat heb ik gehaald, ik ben
nu 25. Ten tweede: kwaliteit te serveren, en
ik denk dat ik dat ook heb bereikt. In de
paar weken dat wij open zijn hebben wij al
gasten zien terugkomen.”
“Ik heb stage gelopen bij sterrenrestaurants
in Limburg en Londen. Na de afronding van
mijn studie heb ik gewerkt bij onder meer
2-sterrenrestaurant ‘Apicius’ in Bakkum.
Daar leer je wel wat kwaliteit is. Het was er
supergeweldig, je moest als beste presteren,
altijd op je tenen lopen, het was topsport.
Toch besloot ik daar weg te gaan, ik had
totaal geen sociaal leven meer, werkte vijf
dagen in de week van tien uur ’s morgens tot
twaalf uur ’s nachts. Maar de ervaring heb ik
wel meegenomen, onder anderen hoe met
grote partijen om te gaan, alles moet echt
top zijn.”

“Wij werken met zijn tweeën, ik sta in de
keuken en Carlijn Visser doet het uitserveren en de bar. Als er meer dan 25 gasten
zijn heb ik de beschikking over een aantal
oproepkrachten. Er is een groot verschil als
medewerker of eigenaar, nu moet ik alles doen, administratie, personeel, inkoop,
koken, en ook nog gastheer zijn.
Wij werken alleen met verse produkten, het
enige blik wat je bij ons vindt is een blikje
tomatenpuree. De vis kopen wij van een
handelaar uit Zeeland, waar ik al ervaring
mee had bij vorige bedrijven, die heeft
prachtige kreeften, oesters en vis. Sauzen en
jus trekken we zelf. En voor lamsvlees kopen
wij een lam, die wordt door mijzelf deel
voor deel uitgebeend.”
“Wij werken met seizoensgebonden producten, waardoor de kaart regelmatig verandert.
En als de gast iets wil wat niet op de kaart
staat, en wij hebben de ingrediënten in huis,

kunnen we het altijd maken. Ik wil dat mijn
gasten een avond gezelligheid hebben, zich
laten verwennen, genieten van de entourage,
en nog eens terugkomen.”
“Een van onze specialiteiten is ons ‘Big
Green Egg’, een barbecue op het terras.
Die wordt gestookt op houtskool en als die
om vier uur aangaat heb ik om tien uur ’s
avonds nog genoeg warmte om te grillen.
In oktober doen wij ook mee met de Bokkentocht, en hebben bij een brouwerij
‘Buffel Bokbier’ laten brouwen. Dit staat nu
al in een warmtekast van 35° te gisten. Na de
gisting gaat het de kelder in en is in oktober
op smaak.”

~Georges van Luijk ~

Visliefhebbers
van Wijk aan Zee
Sinds 2 jaar is ook Henk Verlaat besmet met
het vissersvirus en lid van de Wijk aan Zeese
zeevisclub de Baloeran.
“Henk Mulder, voorzitter van De Baloeran,
nodigde me eens uit mee te gaan vissen op
de pier”, begint Henk te vertellen.
“Ik was verkocht. We vissen met onze club
gezamenlijk op de pier. En het is altijd
gezellig. We gaan eens bij elkaar kijken en
een praatje maken. Wat me aan het vissen
aantrekt, is de rust, de pier, het mooie van
de zee en omdat we zondagochtend vroeg
beginnen, zien we de zon opkomen. En
als we dan de hoogovens (TATA) met zijn
lichtjes zien, het is gewoon mooi. Ik kijk
nu al uit naar aankomende zondag”, vertelt
Henk verder.
“We vissen elke twee zondagochtend op de
pier en dan gaat het ook om het winnen.
Degene die de meeste lengte heeft gevangen
heeft gewonnen. Degene die de grootste vis
heeft gevangen krijgt van de andere vissers
2 euro. De zaterdag ervoor ga ik de pieren
of de zagers halen bij Rik in Beverwijk.
Voor het vissen op zeebaars gebruiken we
zagers en voor de andere vissen, pieren.
Dan begint het al. Samen met Mark Snijders
maken we de onderlijners, dat is de verticale
lijn die van de hengel naar beneden hangt
en daaraan bevestigen we de zijlijners met

de haakjes. De ochtend erna, gaan we om
6.00 uur naar de pier, zetten we onze hengels uit en dan begint het vissen. Er gaat koffie, bier en broodjes mee. We vermaken ons
wel. De vis die ik vang geef ik meestal weg.
En af en toe bakken we het thuis.”
“Graag ga ik nog eens een keer naar Noorwegen om te vissen. Met een bootje het
water op en dan op grote vissen jagen. Een
probleem is echter dat ik elke keer als ik de
zee op ga, ziek wordt. Ik heb het geprobeerd
met drank, zonder drank, met en zonder
eten en ga zo maar door. Helaas elke keer
weer ziek. En toch wil ik het eens een keer
proberen in Noorwegen. Het lijkt me zo
mooi!”

Vis van Henk volgens recept van Gre
Ingredienten:
Gul 						
500 gram
Roomboter
Mosterd
Wat zout, peper, tijm en nootmuskaat
Citroensap
Wat paneermeel
Pan op het vuur, dan boter en mosterd erin.
Samen mengen, wat zout, peper, tijm en
nootmuskaat erbij en dan de gul in de pan.
Dit alles in 10 minuten zacht laten pruttelen.
Daarna de citroen erbij en de saus binden
met wat paneermeel. Heerlijk!
~ Trudi Duin ~

Over depressie gesproken…
Man, wat zie je er slecht uit, het lijkt wel of de
Eurocrisis op je schouders rust.
– Nou, zo voel ik mij ook. Volg jij het nieuws
niet, al die reddingplannen halen niets uit, we
gaan regelrecht op een depressie af. Vind je
het gek dat ik depressief ben?
Maar de vorige keer dat wij elkaar spraken,
had je nog die fonkeling in je ogen…
– Dat was schijn, eerlijk gezegd had ik het
toen al opgegeven. Ik had zelfs al besloten om
eruit te stappen.
Pfoe, daar schrik ik van, wat heeft je ervan
weerhouden?
– Ik had besloten om op 24 mei mezelf te
vergassen. En laat nu uitgesproken op die dag
heel Wijk aan Zee geen gas hebben. Toen ik
die morgen onder de koude douche stond had
ik nog niets in de gaten. Ik dacht dat mijn
combiketel was gesneuveld. Maar toen ik met
mijn hoofd in de oven lag en ik maar niet
duizelig werd, realiseerde ik mij de oorzaak
van de ketelstoring. Later, doen die mannetjes
aan de deur kwamen om de hoofdkraan dicht
te draaien, wist ik genoeg.
Maar waarom ging je niet naar het strand,
even lekker die zilte zeelucht opsnuiven.
– Dat deed ik ook. Ik dacht dat de gasstoring
een teken was van hogerhand, dat mijn leven
nog niet klaar was. Ik wilde toen een pilsje
gaan kopen bij de Instuif, maar die liep ik
straal voorbij. Is dat prachtige ronde paviljoen, met zestig jaar culturele historie, ingeruild voor een schoenendoos. Nou daar werd
ik ook niet vrolijk van.
Maar je kunt toch ook genieten van andere
dingen in het leven, je bent toch gek van
voetbal?
– Dat klopt, ik heb mij toen helemaal gefocust
op VI Oranje, daar zit die gekke Van der Gijp,
die overigens wonderbaarlijk hersteld is van
een depressie. Ik dacht: wat die Gijp kan, kan
ik ook. Maar toen die wedstrijden tegen
Denemarken en Duitsland verloren gingen,
knakte er wat bij mij. Ik besloot een tweede
poging te doen op 18 juni als we weer zouden
verliezen.
Dat verliezen is gelukt, maar jij bent er nog.
Wat ging er mis? Een overdosis placebo’s
geslikt, een te dun touwtje genomen?
– Nee, ik sprong van de pier maar werd gered
door een Portugese tanker, de Cristiano
Ronaldo.
Heb jij weer, jou blijft ook niets bespaard. Ga
je het nog een keer proberen?
– Ik wacht even tot er weer iets ergs gebeurt,
kwestie van tijd. De Griekse Euro schijnt er
weer bovenop te komen, dan gaan die nieuwe
alvast geslagen Drachmes vast en zeker naar
Nederland. ‘Zeus zij met ons!’
Bij Jupiter! Ik maak er denk ik ook maar een
eind aan.
– Wat ik zeg, het leven is niet makkelijk,
maar zelfmoord is moeilijker.
Allemaal onzin natuurlijk, het leven in Wijk
aan Zee is veel te mooi. Met mooie dingen.
– O…,zoals daar zijn?
Wijk aan Zee staat op het punt de feestverlichting van Beverwijk te krijgen.
– En is dat leuk?
Heel leuk! Wat je krijgt hoef je niet te kopen.
Nu nog kijken waar we het op kunnen hangen.
– Word je ’s morgens wakker, hangt er eens
zo’n verlichte aardbei onder je raam…
Toch een mooi gebaar van Beverwijk.
– ….of een Kerstman met twee rendieren.
Ik denk dat ik mij maar voor een zeepkist op
topsnelheid ga werpen.
Beverwijk heeft echt mooie dingen voor ons
in petto.
– O, je bedoelt parkeermeters…
Als ik jou zo hoor, komt het ook zeker niet
meer goed met deze zomer.
– Welke zomer?
~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en anderen, die De Jutter ook willen lezen, kunnen de
dorpskrant zolang de voorraad strekt ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
Bezorging: Ad Warmerdam 06- 53331366
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Sonja Waschkowitz, Trudi Duin en Georges van Luijk
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carseel@gmail.com
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Nelleke van der Lelij.
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of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
1949 BS Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe onverkort
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 inzendingen worden niet geplaatst. Overname
uit De Jutter is mogelijk, mits de bron vermeld wordt.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn
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worden.
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De 3e vrijdag de 13e
Maximaal zijn er drie vrijdag de dertiende
per jaar. Dit is zo’n jaar! Op vrijdag de
dertiende is er altijd een opening in de KOP
van WaZ. Deze vrijdag de dertiende, vanaf
21.00 uur, komt de tekenclub van Camille
exposeren: Kees Heesterbeek, Jan Langedijk,
Peter Neijenhoff, Ton Rohof, Mark Schuijt,
Susanne Slings, Frits Smid en Jaap Tesselaar.
Woensdagavond Judas Gilde in café Camille,
al ruim 20 jaar. Houtskool, pastel, aquarel
of acryl. Altijd naar levend model. In 1,5
uur maken de leden van de club zo’n 10
schetsen. Bij elkaar moeten er al zo’n 40.000
tekeningen gemaakt zijn... Komt dat zien en
bewonderen! Altijd open op donderdag en
vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Voorstraat 12, www.kopvanwaz.nl

Ordonnantie
Op 1 april 1580 vaardigden de Staten van
Holland een ‘poltijcke ordonnantie’ uit. De
aanhef van de Ordonnantie maakt duidelijk,
dat het gebied was verzonken in juridische
chaos. In ieder geval leggen de Staten van
Holland daar veel nadruk op. Er zal zeker
een en ander mis zijn gegaan. Het gebied
had moeilijke tijden achter de rug. Sinds
1568 wilden Spaanse troepen het graafschap
heroveren voor de Spaanse koning. Waar
was het dan zo mis gegaan?
Volgens de Ordonnantie moest orde op
zaken gesteld worden in het huwelijksrecht,
het erfrecht en het vermogensrecht. In
dat licht is het nogal merkwaardig, dat de
Staten voortdurende teruggrijpen op oude
keuren en regelingen, soms van eeuwen her.
Die oude rechten moesten in ere hersteld
worden: de formele reden van de opstand.
Protestantse scherpslijpers mochten dan wel
willen breken met het Katholieke verleden,

maar uit de Ordonnantie blijkt daar toch
niet veel van. Of het moest zijn, dat men
steeds zegt, dat men de huwelijkse toestanden wil regelen, omdat zij niet alleen in een
inbreuk zijn op de aloude rechtsorde, maar
ook een inbreuk op de door God gewilde
orde. En dat kwam dan toch neer op het
lezen van een en dezelfde Bijbel op twee
verschillende manieren.
Maar veel stelt dat niet voor. Alle bloedverwantschappen, die een huwelijk in de weg
staan, komen als rationeel, redelijk en billijk
over. Voorzaten, die naar den bloede te sterk
verwant zijn, die krijgen genetisch kwetsbare nazaten. Een bepaling valt op: weduwnaars mogen niet trouwen met de zuster van
hun overleden vrouw. Voor weduwen geldt
dezelfde bepaling.
Wat is er verder zo merkwaardig aan de
Ordonnantie? Er blijkt naast het kerkelijke
huwelijk een wereldlijk huwelijk te bestaan.

Zeepkistenrace op vrijdag de 13e
Een zeepkistenrace organiseren op vrijdag
de 13e, je moet maar lef hebben, of overal
maling aan. Het past wel bij Wijk aan Zee
om zoiets te doen. De organisatie begint
zich echter wel achter de oren te krabben nu
bekend is geworden dat zowel de plaatselijke motorclub alsmede de KNRM dit jaar
gaan strijden om de eeuwige roem, die het
veroveren van de eerste plaats nu eenmaal
oplevert. Als er ergens lef en maling te halen
vallen, dan is het wel bij deze twee clubs.
Dat wordt dus vragen om ongelukken…
Laten we er maar van uit gaan dat het pu-

bliek de grote winnaar wordt. Sowieso is het
dat al een beetje want er zal vrijdagavond
ook een braderie zijn op het Julianaplein,
voor elk wat wils, dus. Mochten er nog
clubjes zijn die bovengenoemde deelnemers
naar de kroon willen steken dan leggen wij
die geen strobreed in de weg, geef je vooral
op. Ook als je gewoon een doodswens hebt,
aarzel niet, doe mee. Opgeven kan via de
site www.wijkaanzee.org/wijkaanzeep. Wil
je echte horror zien in 3D, kom dan naar de
Zwaanstraat in Wijk aan Zee ! We starten op
vrijdagavond de 13e om 19.00 u., tot dan !

Veteranen kampioen!

De Ordonnantie verzwijgt het praktische
en discriminerende gevolg. Wie zijn aanstaande huwelijk niet ‘onder de geboden’
kon brengen van de Protestantse kerken,
die moest noodgedwongen uitwijken naar
de wereldlijke overheid en zijn huwelijk
aankondigen en laten voltrekken ‘op de
plaats waar recht gesproken’ werd. In Wijk
aan Zee kwam dat voor ruim tweederde
van de (katholieke) bevolking neer op een
huwelijksgang naar de gelagkamer, waar de
vroedschap bijeenkwam, bestuurde en recht
sprak. In casu: de gelagkamer van de herberg De Moriaan aan de Brink , die heeft tot
1798 gediend als bestuurskamer, trouwzaal
en rechtszaal.
Nog iets merkwaardigs. De Ordonnantie
was van kracht in Holland (West) Vrieslandt en in Zeeland. Het graafschap Holland vormde een soeverein gebied binnen
een samenwerkings-verband van gewesten.
Net als de andere deelnemers aan de Unie
van Utrecht van 1579 kende Holland zijn
eigen wetgeving, rechtspraak, economie en
financiele huishouding. Heel in de verte te
vergelijken met de Europese Unie, die ook
mag gelden als een statenverbond, waarbinnen de regeringen veel meer voor het zeggen
hebben dan het Europese Parlement en de
nationale parlementen.
janbudding@netaffairs.nl

Rondje Wijk aan Zee
klaar voor de start

De gesprekken over het recht van overpad
met de gemeente, Tatasteel, Heliomare en
de PWN zijn afgerond en ook de financiën
zijn rond. Het Wijkertorenfonds van de
Rabobank, de gemeente en zelfs de senioren
deden een duit in het zakje. De palen en
informatiebordjes zijn inmiddels besteld.
Half juli kunnen de eerste palen voor het
wandelpad de grond in. Deze zomer zal
de route dan ook al gelopen kunnen worden. De officiële opening zal nog even tot
oktober moeten wachten. De vuurbaak en
lunet moeten immers ook nog opgeschoond
worden. Wie zijn handen uit de mouwen wil
steken en mee wil helpen kan zich aanmelden via gcudovan@gmail.com of bij een van
de andere leden van de werkgroep.

Greet Cudovan

Natuur Wandeling

In navolging op Wijk aan Zee 1, nu ook de veteranen van S.V. Wijk aan Zee kampioen. In
de beslissende wedstrijd werd met 4-2 gewonnen van de directe concurrent Sint-Adelbert!

Zo’n twee keer per week gaan wij met een
paar dames wandelen in de duinen, en
zien daar zoveel mooie bloemen enz. Daar
willen wij meer mensen van laten genieten.
Daarom organiseren wij dinsdag 10 juli een
wandeling van ongeveer 6 km. Langs de vallei, waar wilde aardbeien en wilde rabarber
groeien. U kunt u opgeven om mee te wandelen, er zijn geen kosten aan verbonden .
Wel adviseren we u een duinkaart en een
fles water mee te nemen. We verzamelen bij
de duiningang Meeuwenweg om kwart voor
tien. Om tien uur vertrekken we. Bij regen
gaat het niet door. Informatie: Anke de Vries
tel 375040 of Ellie Durge tel 375905.

55-plus? Bewegen dus!
OP AVONTUUR IN EIGEN DORP
Het is een zomer vol grote sportevenementen: EK voetbal, Wimbledon, Tour de
France en de Olympische Spelen in Londen. Eén en al sportieve beweging, maar
dan vooral in passieve zin. Het risico dat vooral het zitvlees wordt gestimuleerd is
levensgroot aanwezig. Daarom is het wel fijn, dat ons dorp zoveel mogelijkheden
voor bewegen onder handbereik heeft.
Een half uurtje wandelen is hier geen probleem, de mogelijkheden liggen voor het
oprapen: strand, waterleidingduinen, rondje Dorpswei… Voor wie eens wat avontuur zoekt, is het Gaasterbosje aan te bevelen. Steek de Zeestraat over nabij de
Duinrand, begin bij het‘Badgastenkerkje’aan de Julianweg of de voormalige Bosweg
bij Zee van Staal. Heerlijke kruip-door sluip-door paadjes met allerlei interessante
plantengroei en onverwachte vergezichten op een onbekende kant van het dorp.
Gewoon een keer doen!

Zondag 1 juli
Tuinen/ huiskamers::Jutterspad 12.30 –
18.00 u
Rijk aan Zee: Zwasi’s Soul Soup 16.30 u
Zondag 1 t/m 8 juli
KOPvanWaZ: Ouwe Hoeren tentoonstelling
Woensdag 4 juli
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan
Zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Donderdag 5 juli
KADKZEE Dorpsduinen 19a: Finissage
15.00 u
Vrijdag 6 juli
De Rel: Workshop Tenen lezen 19.30 – 22.00 u
Zaterdag 7 juli
Sonnevanck: Del Norte 21.30 u
Zondag 8 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Rijk aan zee: Ladies Sunday afternoon 16.30 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk
aan Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Woensdag 11 juli
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 13 juli
Zwaanstraat: Zeepkistenrace 19.00 u
Sonnevanck: DJ La Rue tot 03.00 u
Kop van WaZ: opening expositie tekenclub
van Camille 21.00 uur
Zaterdag 14 juli
Sonnevanck: Red and Blues 21.30 u
SunSeaBar: SunSeaOpenfootvolley, volleybal en strandvoetbal
Zaterdag 14 en zondag 15 lui
Noorderstrand: Kinderfestival aan Zee met
theater, beeldende kunst, workshops voor 412 jaar www.kinderfestivalaanzee.nl
Zondag 15 juli
Rijk aan Zee: De Graaff ’s Gezellige Dansmiddag 16.30 u
Zondag 15 t/m zondag 22 juli
Dorpsweide: Jeugdkamp
Maandag 16 t/m zondag 22 juli
Culinair Wijk aan Zee: Schaal & Schelpdierenweek
Woensdag 18 juli
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Vrijdag 20 en zaterdag 21 juli
Park Westerhout: Young Art Festival
www.youngartfestival.nl
Zaterdag 21 juli
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en
Arion gebruikte kleding en schoenen
Julianaplein: Buurtfeest van het Jeugdkamp
Zondag 22 juli
Horeca Wijk aan Zee:: Bubbelroute 1200 –
18.00 u
Rijk aan Zee: Track Addict 16.30 u
Woensdag 25 juli
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Zaterdag 28 juli
Timboektoe: MatjesDisco
Adressen
Aloha: elke zondag Classic Sunday vanaf 13.00 u
De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma en vrijdag 14.00 – 16.30 u, dinsdag 14.00 – 18.00 u
23 juli t/m 11 augustus: vakantiesluiting
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Duinpark Paasdal: woe t/m ma 10.00 – 21.00 u
KOP van WAZ en TIP (ToeristischInformatiePunt): donderdag t/m zondag vanaf 12.00 u
De KUSt: elke maandag Strandyoga 19.00 –
20.30 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Rijk aan Zee: iedere zondag Poppodium
live muziek 16.30 – 19.00 u
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag van 10.00 – 12.00 en 16.00 – 19.00
u en elke zondag v.a. 12.00 u
NoordPier: Watertaxi naar IJmuiden 10.10,
13.25, 15.35, 17.35 u

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 juli
Pastor L. H. Stuifbergen
Zondag 15 juli
Mevr. Ds. M. Myburgh
Zondag 29 juli
Pastor L. H. Stuifbergen

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Belangrijke telefoonnummers

Politie Beverwijk 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN 112
Ambulance (023)515.95.00
Brandweer (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts 375972
Receptenlijn 088-0800169
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Reinunie (0255)566166
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting),
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Wijkcoördinator 256479
Geluidshinder vliegtuigen 020-6015555
of via mail 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
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 7 juli
19.00 uur themaviering			
voorganger J. de Wildt
themakoor
Zondag 15 juli
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. Mathew
gemengd koor
Zaterdag 21 juli
19.00 uur eucharistieviering			
voorganger p.R.Putman
samenzang
Zondag 29 juli
9.30 uur woord en communieviering		
voorganger p. N. Smit
samenzang

Ruilmarkt Bystré

In augustus is er een uitwisseling in Bystré en
wordt er een ‘ruilkraam’ neergezet om spullen
uit onze omgeving te ruilen met spullen van de
dorpen die aan Cultural village meedoen.
Graag wil ik namens ‘Cultural village’ vragen of
mensen nog oude spullen hebben die ze kwijt
kunnen voor deze markt. Het mag van alles zijn,
maar leuk zou zijn als het spullen zijn die typerend zijn voor onze regio/omgeving. Daarbij kun
je denken aan blikjes, huisraad, kleding, etc.
Deze spullen kunnen dan op de markt geruild
worden met spullen die uit de verschillende
Europese regio’s komen. Als mensen spullen ter
beschikking willen stellen kunnen ze contact
opnemen met Saskia Scheffer, tel. 06-30721458,
sasentjeu@hotmail.com

Tai Chi

Elke maandag- en woendsdagavond in juli en
augustus wordt er Tai Chi gegeven, van 19.00
tot 20.00 uur in of met mooi weer buiten De Rel.
Kosten € 4,- o.l.v. Ambro Louwe

Eindelijk

De verwarming stond constant op 22
een klein zonnetje kwam waterig door
snel de verwarmingsknop terug op 15 graden
je kon er echt geen vat op krijgen hoor.
Ik keek naar de heg bij ons buiten
geen groen blaadje aan te zien
alleen maar bruine kale takken
behalve de vlinderboom die groeide voor tien.
De hele klimop kaal, wat een armoe
zelfs de vogels vlogen door
tussen die takken maken zij geen nestje
dat vond ik toch wel jammer hoor.
Dan inenen breekt de ECHTE zon door
nou dat was ook maar NET op tijd
dan… ineens hadden we geen gas meer
daar waren we niet op voorbereid.
Geen gas dus ook niet koken, dacht ik
ha, eten in een restaurant in de zon
maar dat kon ik meteen wel vergeten
het eten kwam gewoon uit de magnetron
Plotseling kwam de natuur tot leven
de eerste blaadjes uit de dooie heg??
ook de klimop begon weer te groeien
de natuur gaat gewoon zijn eigen weg
Mijn oog viel op een snelle koolmees
die de weg naar zijn kooitje had herkend
dank je wel dat je toch bent terug gekomen
nu is die kou en regen echt op zijn end.
Ton Mars

Mededeling

Dr. van Oudvorst & Dr. Willemse: Op veler
verzoek worden op de praktijk reanimatielessen
gegeven. Informatie: dhr. Majoor, 06-20570353 of
inschrijven bij de balie.

Karate

Op 2 juni waren er in Warnsveld, Gelderland,
karate wedstrijden voor de jeugd. Voor onze
school Konjyo Dojo deden Tim Baltus, Gijs
Schmidt en Pascal de Kieviet mee. Het was een
groot deelnemersveld. Hondervijftig karateka’s van 6 t/m 15 jaar. De deelnemers waren
ingedeeld in poules naar leeftijd en gewicht. Tim,
Gijs en Pascal deden zeer sterk mee. Pascal werd
helaas uitgeschakeld in de kwartfinale, Gijs werd
4e in zijn poule. Tim werd na een aantal zeer
spannende en zware partijen tweede. Alle drie
de mannen, geweldig zoals jullie meededen en
proficiat met jullie resultaten.
Sensei Judith en sensei Arnold

Sleutels

Er is een sleutelbos gevonden op de parkeerplaats
v. Ogtropweg bij het trapje in de hoek.
Op te halen bij Ton Mars 375374.

