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Afgelopen maand stond Wijk aan Zee in het 
nieuws. Vanwege een gasstoring, werd ons 
dorp overspoeld door mannen in werktenue, 
die huis na huis bezochten om de gaskraan 
dicht te draaien. Een dag lang had Wijk aan 
Zee geen warm water en kon er niet op gas 
gekookt worden. De pizza’s bij de Spar waren 
totaal uitverkocht. Televisie, radio en kranten 
stuurden verslaggevers naar Wijk aan Zee, 
maar volgens mij was er niet veel te zien. Be-
halve dan de zee van busjes, van de gasafslui-
tingsploeg. Nadat de laatste kraan was dicht-
gedraaid werd het gas gereset, en konden we 
weer douchen en koken. maar voor mij was 
er afgelopen maand veel belangrijker nieuws. 

Een nieuwe bewoner van Wijk aan Zee kwam 
bij ons wonen, in de vorm van een pleeg-
kindje van een paar maanden oud. Ik vond 
het hartverwarmend om te merken hoe je hier 
binnen een uur (de aankomst was onver-
wacht) een complete babyuitzet kunt regelen. 
Diverse ouders van leeftijdgenootjes kwamen 
spontaan langs met tassen kleding, speelgoed, 
wipstoeltjes, badje en een wandelwagen. 
(Alleen de box ontbreekt nog. Heeft u er nog 
eentje staan?) mocht u een foutje vinden in 
deze Jutter, bedenk dan dat hij grotendeels is 
vormgegeven met een klein mannetje op de 
knie. En dat bevordert de concentratie niet... 

~ Marian van den Hul ~

VaN dE REdaCtIE

Je eigen strandpaviljoen...

Het mooiste 
vak van 
de wereld

Het is stil op het strand, harde wind waait 
zand in je haren. Een enkele wandelaar loopt 
gebogen tegen de Noordwester. Het is fris 
maar de zon schijnt, achter glas zit je heerlijk. 
Toch schijnen weinig mensen het aan te dur-
ven, terwijl de glinsterende onstuimige zee er 
prachtig bijligt in de volle zon. Het voorjaar 
mag dan niet best zijn geweest, ondanks dat 
houden de ondernemers de moed erin en 
hopen op een goede zomer. 
Wouter de Rooij, die samen met Pauline van 
der meij en jeroen van son eigenaar is van de 
SunSeabar vertelt met enthousiasme over zijn 
werk. “Sinds twee jaar zijn wij jaarrond open 
en dat bevalt goed. Natuurlijk zijn er dagen 
dat het hard waait en de regen met bakken 
uit de lucht valt, en er weinig mensen komen. 
maar wij zijn alle dagen open, dat moet wel 
als je een vaste klantenkring wilt opbouwen. 
Dat zijn de mensen die de elementen trotse-
ren en zichzelf na een koud avontuur belo-
nen met iets warms bij de open haard. Wij 
hebben elk jaar een aantal vaste en druk be-
zochte evenementen, het Openingsfeest, het 
Niels Dennemantoernooi (Voetvolley), het 
End of Summerfeest, voorheen het Sluitfeest, 

en de Nieuwjaarsparty, op de eerste zaterdag 
na nieuwjaar”.
Sinds drie jaar participeren de eigenaren van 
de SunSeabar in de Instuif, één van de oud-
ste strandpaviljoens van het land, ruim vijftig 
jaar een begrip. 

medewerkster janneke Buys van de zwaard-
vis vertelt met plezier over haar werk. “An-
nejosé en Rens Brethouwer zijn de eigena-
ren. Doordat de Zwaardvis springkussens 
heeft, neemt het een unieke positie in. Het 
heeft voor alle kinderen aantrekkingskracht, 
waardoor er elk jaar tientallen schoolreisjes 
worden gehouden. Verder zijn er het hele 
jaar bruiloften, trouwerijen, barbecues, be-
drijfsfeestjes, één keer per jaar een jamsessie, 
en natuurlijk de beroemde Zwaardvis Play-
backschow. De Zwaardvis is weer of geen 
weer open, in ieder geval van 10.00 tot 19.00 
uur, maar bij mooi weer zijn wij open zolang 
het gezellig blijft. vorig jaar is het paviljoen 2 
meter breder gemaakt zodat er binnen meer 
ruimte is voor groepen en feesten en partijen.  
Ook hebben wij vorig jaar nieuw meubilair 
voor binnen aangeschaft waardoor het op de 

wat koudere dagen binnen nog aangenamer 
verblijven is”.
In het grootste strandpaviljoen Het Strand-
huis, is de leidinggevende van het bedienend 
personeel Kelly Snel al even enthouisiast 
als haar collega’s in de ander paviljoens. “Ik 
kom uit IJmuiden en woon sinds een half 
jaar in Wijk aan Zee, nu al weet ik dat ik er 
niet meer weg wil. Sinds het nieuwe pand in 
2010 is geopend zijn wij jaarrond open. Door 
het grote goed beschutte terras is het er ook 
met harde wind lekker om te zitten. In totaal 
kunnen er vier zalen worden gecrëeerd. Het 
Strandhuis heeft al een reputatie opgebouwd 
met bijzondere mogelijkheden. Zo zijn de 
stamppotavonden, die worden gehouden op 
de vijf woensdagen voor Kerstmis al wijd en 
zijd bekend. Dan is er de vegetarische week, 
en in de winter een Sushi weekeind. Nieuw 
dit jaar is de ijsfondue, en nu al een succes. 
met een prikker neem je een bolletje slag-
room, doopt dit in de stikstof, waardoor het 
direct bevriest, en daarna in de chocolade, 
heerlijk”.

al 32 jaar staan Co en marijke de Boer op het 
strand met hun snackpaviljoen Zuid. “Bei-
den hebben wij daarnaast een baan”, zegt Co, 
“Ik werk bij de milieudienst, waar ik klach-
ten over bedrijven afhandel”. “En ik werk bij 

Huis ter wijck als gastvrouw”, zegt marijke. 
“Voor wij het paviljoen begonnen stonden 
wij in de kantine van het slachthuis in Alk-
maar. Wij zijn net als de andere paviljoens 
een officiële trouwlokatie en zullen dit jaar 
een eerste trouwpartij beleven. Onze doch-
ter Katinka zal op het strand in het huwelijk 
treden met michel. ik vind dat ons paviljoen 
een gemoedelijk tentje is, waar wij een ver-
antwoord patatje bakken”.

~ Georges van Luijk ~   

Voor sommigen was vorig jaar het slechtste seizoen ooit, maar ondanks dat zijn ze ervan over-
tuigd dat ze het mooiste vak van de wereld hebben. Deze maand een kijkje achter de (zonne)
schermen van een aantal strandpaviljoens. 

Het was niet de eerste keer dat er filmopnames zijn gemaakt in Wijk aan Zee. Afgelopen 
maand was het terras van hotel Dolce Vita aan de beurt, voor de tv-serie Levenslied van de 
NCRV, met als hoofdrolspeler Peter Faber. In januari zal deze aflevering worden uitgezonden.

Filmdecor



Wijk aan Zee

Tel.: 0251-375257

Mobiel: 06-24613773

RON SIPKES

Voor al uw
schilderwerken
(binnen en buiten)

De leukste ku(n)stwinkel in Wijk aan Zee!

KunstOntmoetingsPlek
Voorstraat 12

1949 BH Wijk aan Zee 06 81468816

OPEN: donderdag en vrijdag
van 12 tot 18 u

zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur
www.kopvanwaz.nl

Voor al uw timmer-
en onderhouds-
werkzaamheden

Peter Wensveen
tel.: 06-21841353

Nieuw in ons ijsconcept:
diverse soorten crunch ook heerlijk
als toetje!

zeker het proberen waard:
onze Hot Wings lekker gekruide
kipstukjes.

diverse soorten
schotels waar-
onder:
halvekip satè
van de haas

nieuw:
garnalenkroket

Snack Corner
0251-374694

WWii jjkk  aaaann  ZZeeee

Kapsalon “VARIANT”
Voor Hem en Haar en Kinderen
Openingstijden: di/vrij 8.30 - 17.00 
Zaterdag op afspraak 9.00 - 12.30 
Lunch 12.30 - 13.30 
Maandag gesloten 

Telefoon: 375852
Email: kapsalonvariant@ziggo.nl 
www.kapsalonvariantwijkaanzee.nl
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De Trompet 2224, 
1967 DC Heemskerk

(is verhuisd)

Van Amersfoort Makelelaardij 
is verhuisd naar Julianaweg 23 

Voor verhuur, taxatie’s en 
verkoop kunt u nog steeds 

bij ons terecht. 

“Er was eens een klein dorpje aan zee”, is 
de zin waar veel verhalen mee beginnen. 
In haar verhalen lopen fictie en non-fictie 
door elkaar heen. Zoals het verhaal over de 
‘Strandwandelaar’, die het strand overspoelt 
ziet door vreemdelingen in badpakken op 
een mooie zomerse dag. Deze strandwande-
laar laat zich zijn strand niet afpakken door 
dagjesmensen. Die strandwandelaar kan 
Erica in eigen persoon zijn geweest. Tijdens 
de vele wandelingen langs de vloedlijn be-
dacht zij de verhaallijn. Thuis schreef zij het 
verhaal helemaal uit. Soms vroeg Erica Bert 
(Kistjes), haar man, om mee te denken over 
de clou van het verhaal. 
In elk verhaal van Erica gebeurt iets wat een 
tegenreactie oproept. De situatie loopt dan 
geheel uit de hand. Een voorbeeld: typisch 
voor kleine dorpskernen is het gebrek aan 

winkels. In het verhaal ‘Winkels’ zijn de lege 
winkelpanden aan kroegbazen verhuurd. 
Erica laat een conflict ontstaan tussen de 
dikke, zuipende kroeglopers en de magere, 
sjouwende  dorpelingen die voor de bood-
schappen ver moeten lopen. Een sociaal 
werkster uit de stad bezoekt het dorp en 
weet de oplossing: mobiele winkels.  De 
sjouwers hoeven niet meer lange afstan-
den te sjouwen, en hebben tijd om zich in 
de kroeg te verpozen. Dan geeft Erica een 
onverwachte draai aan dit verhaal. Want 
vervolgens ziet de sociaal werkster een dorp 
vol laveloze lieden. Zij roept de hulp in van 
een afkickkliniek. De afgekickten, eenmaal 
terug in het dorp, vinden werk in de lege 
kroegen, en verkopen alcohol. De brouwer 
is verheugd over de stijgende omzet. De rust 
is in het dorp teruggekeerd, tot het volgende 

korte verhaal van Erica in de Jutter. 
mensen maar ook dieren zijn hoofdpersoon 
in haar verhalen. In ‘De triboliet’ heeft een 
insect de hoofdrol, naast het jongetje Niels 
(indertijd een vaste klant van Sonnevanck).  
in 1992 heeft de vara een nationale ver-
halenconcours gehouden. met de ‘triboliet’ 
heeft Erica de hoofdprijs gekregen. Dit 
verhaal is niet alleen superkort,het leest als 
een trein, maar wel met een kort treinstel. 
Erica maakt kordate zinnen, en schrijft Ne-
derlands, zonder leenwoorden. van 1988 tot 
2004 heeft erica met grote regelmaat in de 
jutter gepubliceerd. in 1996 zijn haar verha-
len gebundeld door uitgeverij Zwart op Wit. 
Jan van der Schoor en later Adriaan Bakker 
hebben illustraties voor haar werk gemaakt. 
Erica schreef geen sprookjes, maar hield de 
Wijk aan Zeeërs een spiegel voor. 
in de jutter van mei 2004 nam zij afscheid 
van haar lezers met de woorden: “In deze 
Jutter staat mijn laatste bijdrage. Ik heb nu al 
zo’n elf jaar of langer voor de Jutter geschre-

ven en stop er voorlopig mee. Wie weet 
volgt iemand anders mij op met een ander 
soort verhalen. Bedankt voor het lezen. 
Erica de Roever”.                     ~ Paulien Rings ~

Op 25 april is Erica de Roever overleden. Erica heeft jarenlang voor de Jutter korte verhalen 
geschreven. Daar was zij goed in; het schrijven van een verhaal met zo min mogelijk woorden. 

“Boswachter wordt je niet, boswachter ben 
je. Om boswachter te worden volg je de 
opleiding Bos- en natuurbeheer, je volgt je 
hart en je voegt er nog een dosis mensen-
kennis aan toe.” Op zijn elfde wist Evert-Jan 
al dat hij boswachter wilde worden. “Toch 
ben ik begonnen als hovenier maar merkte 
al snel dat ik me meer bezig hield met kik-
kers overzetten dan de aan te leggen tuinen.” 
sinds 8 jaar werkt hij bij pwn en is dolge-
lukkig op de mooiste werkvloer van Neder-
land. “Het leukste van mijn werk vind ik het 

beschermen van de prachtige natuur. Over 
honderd jaar is de natuur hier nog, maar 
loopt er een andere boswachter. We hebben 
de natuur maar te leen. Over de hele wereld 
zijn nog maar 100 hectares duinlandschap 
zoals hier bij ons. We wonen dus middenin 
een heel uniek stuk natuur. En dat is iets dat 
ik graag deel.” Ook zijn er nog sporen uit de 
geschiedenis te vinden: “als je goed kijkt kun 
je asperges tegenkomen, rabarber en heel 
soms aardbeien. Dat komt door de akkertjes 
die er vroeger waren.” 

Als boswachter voor PWN, Puur Water en 
Natuur, draait het allemaal om water en na-
tuur. “De allerbelangrijkste taak van PWN is 
Noord Holland voorzien van schoon kraan-
water. Vroeger werd er water gewonnen uit 
het duin, door gebrek aan kennis zijn de 
duinen toen leeggepompt en de grond die 
achterbleef was als een droge spons. Dat 
is PWN nu weer aan het herstellen.” Het 
te zuiveren water komt uit het IJsselmeer, 
de rijn of het grondwater uit het gooi en 
wordt naar het waterwingebied getrans-
porteerd. Daar wordt het water de grond 
ingezogen. Dat is een natuurlijk 
proces, dat wordt geholpen door een 
vacuümpomp. Daarna gaat het water naar 
Heemskerk en krijgt daar een laatste be-

Aan de ene kant van Wijk aan Zee is er zware industrie, aan de andere kant een heel 
bijzonder natuurlandschap. Hoe bijzonder verteld Evert-Jan Woudsma, boswachter en 
sinds kort contactpersoon voor Wijk aan Zee. Hij doet niets liever doet dan struinen 
door de duinen, hoe kan het ook anders met zo’n naam?

‘Boswachter 
word je niet, 
dat ben je’

Erica heeft haar laatste verhaal geschreven

handeling met ultraviolet licht en dan is het 
klaar om de leiding in de gaan. 
PWN stelt hele hoge eisen aan het drink-
water en daarom is het waterwingebied (op 
loopafstand van het dorp) een afgesloten 
gebied. “Anders zou er op iedere hoek een 
boswachter moeten staan.” 

Honden moeten aan de lijn, 

dat is vooral in het broedseizoen 

heel belangrijk 

Omdat alle grond van de provincie wordt 
gepacht, is het ook de taak van PWN om 
te zorgen voor natuur en recreatie. “Een 
boswachter heeft veel te maken met na-
tuurwetgeving, natuurbouwprojecten en 
natuurherstel.” De natuur wordt scherp in de 
gaten gehouden. “Er moet bijvoorbeeld op 
tijd worden gesignaleerd wanneer er moet 
worden gemaaid of wanneer een boom moet 
worden gekapt”, legt Evert-Jan uit. Vogels, 
vlinders, libellen en kikkervisjes, allemaal 
worden ze scherp in de gaten gehouden. 
Per jaar wandelen, rennen en fietsen er 
7,2 miljoen mensen door de duinen en de 
boswachter moet erop toezien dat alles goed 
loopt en iedereen zich aan de regels houdt. 
Zo moeten bijvoorbeeld honden aan de 
lijn, iets dat vooral in het broedseizoen (van 
maart tot en met juli) belangrijk is. “Ik zoek 
actief de bezoekers op, ik heb overleg gehad 
met de Dorpsraad in Wijk aan Zee en ik zit 
om de tafel met bezoekersgroepen, wan-
delaars en mountainbikeclubs om te horen 
waar iedereen behoefte aan heeft.”                     

~ Stephanie Dumoulin ~

Eurogeld......
(Gepubliceerd in de Jutter, oktober 1995)  

Er was eens een klein dorpje aan zee. Het 
stelde niks voor. Het had helemaal niks. Al-
leen zijn strand. En er woonden dorpelingen. 
Het land waar het dorpje lag, trad toe tot 
een groot politiek en ekonimisch geheel. Dat 
geheel hief belasting en deelde een deel van de 
ontvangen penningen uit aan nooddruftige 
gebieden. 
Toevallig was er een dorpeling, die ontdekte 
dat zijn woonplaatsje als nooddruftig gebied 
in aanmerking zou kon komen. Het was wat 
eigenaardig, want iedereen had werk en eten. 
Maar ja, als je geld kunt krijgen, moet je dat 
niet laten. Je hoeft alleen maar een leuk plan 
te bedenken. Dat kon de dorpeling niet in zijn 
eentje, dus stelde hij een kommissie samen. 
Niet erg demokratisch. Meer meritair. 

Hij koos mensen uit die hij verdienstelijk 
vond. Die mochten in de kommissie komen 
denken. De kommissie ging blij aan het werk. 
Niets is zo leuk als plannen maken, die een 
ander betaald. Er werden dus grote plannen 
gemaakt. En nogal voor de hand liggende. 
Het dorpje moest een hyper-moderne bad-
plaats worden. Er werden dus hotels, boule-
vards en appartementen getekend. Een haven, 
zwembad en casino werden niet vergeten. 
Het grote geheel vond het een mooie tekening 
en gaf geld. Jarenlang werd er naarstig ge-
bouwd in het dorpje. Maar toen alle nieuw-
bouw af was, voelden de dorpelingen zich 
er niet meer thuis. Ook de kommissie moest 
toegeven, dat er iets mis was met de bouwsels.
Mis was niet het erin gestoken geld. Zeker 
niet. Mis was, dat de gebouwen niet leefden. 
Ze waren doods en karakterloos. Dat had je 
op de tekeningen niet kunnen zien, maar het 
was een feit. 

De kommissie ging weer aan de slag. Er werd 
lang nagedacht en ze kwamen tot de konclu-
sie, dat gebouwen gaan leven, als er dieren 
in gewoond hebben. Dan zijn er wat geurtjes 
en wat sporen van nagels enzo. Dat geeft 
karakter aan een pand. Daarom (er was nog 
genoeg geld over) werden er kippen, varkens 
en koeien in de nieuwbouw gehuisvest. Na 
verloop van tijd werden ze er weer verwij-
derd. Er waren inderdaad sporen van hoeven 
en klauwen, en er hing wat geur. Maar het 
hele komplex had nog steeds geen karakter.
De kommissie dacht heel diep na en kocht 
(van het restant geld) een vertrouwde gebou-
wenarts. Die wist wat karakter voor een pand 
is. Hij kende zijn panden! Hij liet de boel 
gewoon een beetje verzakken. Dit deze kant 
op, dat die kant. Ramen en deuren kwamen 
scheef te zitten, klemde of klepperden. Dat 
had ontegenzeggelijk effect. De nieuwbouw 
leek oud. En hij stonk. En overal piepte en 

knerpte het. Ieder deeltje was van zichzelf. 
De kommissie, die de bodem van de geldkist 
begon te zien, besloot tot exploitatie over te 
gaan.  Er kwamen huurders. Maar die klaag-
den algauw over de stank en tocht en herrie. 
Ze vertrokken spoedig en bezorgden het dorp-
je een slechte naam. Nieuwe huurders konden 
niet meer gevonden worden.  Dus daar stond 
de dure nieuwbouw. Nutteloos te zijn. 
Nu ja, niet compleet nutteloos. Er waren 
dorpelingen die nog geen badkuip hadden. Of 
iets anders aan luxe misten. Die vonden de 
weg en de nieuwbouw ging steeds meer op een 
ruïne lijken. 
Hij werd een volslagen ruïne, waar Jesse en 
Joris met al hun vriendjes en vriendinnetjes 
een juweel van een jeugd beleefden. Later 
dachten ze nog vaak met weemoed aan het 
dorpje en dankten ze in hun hart de kommis-
sie, die zo iets moois had gekreëerd.

~ Erica de Roever ~
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Pizzeria Ristorante

Tarantella
Relweg 5 

1949 EB Wijk aan Zee
tel.: 0251-375350

Wandelweg 32, 1521 AG Wormerveer
tel.: 075-6289913

Kerkbuurt 2a, 1511 BD Oostzaan
tel.: 075-6844809

keuken geopend van 17.00 - 22.00 uur
THUISBEZORGEN

� Biljart � Poolbiljart �Dartbanen �
� Ook voor bruiloften en partijen �

� Heerlijk terras �

Openingstijden: 
ma., di., do. en vr. van 12.00 tot 01.00

uur;
zaterdag van 12.00 tot 02.00 uur; 
zondag van 12.00 tot 01.00 uur

� Voorstraat 54 �
1949 BJ Wijk aan Zee

� Tel. 0251-374203 �

SPAR Poliste 
Verlengde Voorstraat 56

tel.: 374161,
e.: sparpoliste@despar.info

Voor al uw dagelijkse bood -

schappen. Van diverse verse 

producten tot PTT en stomerij.

Tel.: 374161

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 

8.00 -19.00 uur
Zaterdag 8.00 -18.00 uur

goed bereikbaar
ruime gratis parkeergelegenheid
Party’s en bruiloften voor kleine en 
grote gezelschappen
van verjaardagen tot traditionele bruiloften
koude of warme buffetten, diners, broodtafels
mogelijkheid voor meerdere zalen

Bel vrijblijvend voor onze uitgebreide
mogelijkheden of voor een afspraak om
onze lokatie te komen bekijken.

Dorpshuis De Moriaan
Dorpsduinen 4
1949 EG Wijk aan Zee
Tel.: 0251 374320 Fax: 0251 374169
E-mail: info@moriaan.nl

gastvrij flexibel sportief

Nu ook:
Durüm Döner Kebab, Felafel, 
soft-ijs PLUS en verse koffie.

www.restaurantkleinzwitserland.nl

Restaurant Klein Zwitserland

Sinds  1993 staan wij 7 dagen per week voor u klaar in ons familiebedrijf.
Met verrassende stoofpotjes uit grootmoeders tijd, huisgemaakte soepen
vlees van de gril en de vers gevangen visjes, maken wij van uw diner een feest.
Spiesen met vlees of vis serveren wij hangend boven uw bord!

Elke maand hebben wij voor u nieuwe extra heerlijkheden op het menu.
De koks staan bekend om hun combinaties van sauzen en kruiden die u zullen 
doen watertanden!!! 

Restaurant Klein Zwitserland is de perfecte plek voor uw avondje uit. 
Of het nu gaat om een intiem diner voor twee of een gezellig groeps-uitje.

Geen zin om te koken? wij wel! Alle gerechten kunt u ook bestellen om mee te nemen. 
Bel & Bestel

7 dagen per week geopend v.a. 17.00 uur Julianplein 53 Wijk aan Zee 0251-375090

‘T VISSERSHUYS

  IEDERE DAG 

  GEOPEND 

  VANAF

   09.00 UUR!

  IEDERE DAG 

  GEOPEND 

  VANAF

   09.00 UUR!
  IEDERE DAG 

  GEOPEND 

  VANAF

   09.00 UUR!

  IEDERE DAG 

  GEOPEND 

  VANAF

   09.00 UUR!

  IEDERE DAG 

  GEOPEND 

  VANAF

   09.00 UUR!
   09.00 UUR!

Geopend van donder- t/m zondag. 
Keuken open van 12.00 - 21.30 uur

Voorstraat 39
0251-374322
06-51238653
www.tvissershuys.nl

nu ook zondags open 

van 09.00 tot 13.00 u.

Nieuw in ons ijsconcept:
diverse soorten crunch ook heerlijk
als toetje!

zeker het proberen waard: 
onze Hot Wings lekker gekruide 
kipstukjes.

diverse soorten
schotels waar-
onder:
halvekip satè
van de haas

nieuw: 
garnalenkroket

Snack Corner
0251-374694

Gesprek van de maand 
Over creatief ondernemen gesproken… 
Wat doe jij nou voor jouw deur, Koninginnedag 
is al afgelopen hoor!
– Hoe bedoel je?
Dat kleed voor je huis, met allerlei artikelen erop 
die je te koop aanbied… 
– O dat. Ik ben mij economisch aan het voorbe-
reiden op het Kunduz tijdperk. 
Kunduz tijdperk?
– Volg jij het nieuws niet? Vijf politieke partijen 
hebben een deal gesloten, het zogenaamde Kun-
duz akkoord, zodat ‘s lands financiën weer op 
orde komen. Een gevolg hiervan is dat in 2013 
de broekriem stevig moet worden aangehaald. 
Wij krijgen allemaal de nodige lastenverzwa-
ringen voor onze kiezen en we moeten langer 
doorwerken. En de reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer wordt belast, maar daar heb ik als 
thuiswerker gelukkig geen last van. Met mijn 
nevenactiviteiten kan ik mijn basisinkomen bij-
spijkeren, zo kom ik het volgende jaar wel door.
Maar wat heb jij dan in de aanbieding?
– Nou, om te beginnen heb ik nog een paar 
dozen van de bestseller ‘Kijk op de Wijk, obser-
vaties met een knipoog’ in de aanbieding en ga 
ik een openlucht cursus geven ‘hoe schrijf ik een 
succesvolle column’, met publicatiegarantie in de 
Jutter. 
Dat klinkt goed.
– En zoals je ziet, is er nog ruimte genoeg op 
mijn kleedje. Ik heb concrete plannen om een 
franchiseformule aan te bieden aan mijn com-
pagnons. Tegen een geringe vergoeding mogen zij 
al mijn klanten hun diensten aanbieden. Zo is 
er het concept ‘open air system support’, waarin 
onze PC-fluisteraar gecrashte digitale snelweg-
gebruikers weer op weg helpt.
Dat klinkt goed. 
– En dan is er nog net genoeg ruimte over om de 
clientèle, terwijl ze wachten, te trakteren op een 
openlucht concert van onze Blanke Van Morris-
son. 
Dat klink minder goed. 
– Uiteraard unplugged… 
Dat klinkt weer beter. Maar waar zijn al die 
bijzettafeltjes voor?
– Nou, ik weet zeker dat onze bezoekers naar 
verloop van tijd trek beginnen te krijgen in een 
hapje en een drankje. Dus daar pas ik mijn 
dienstverlening op aan. Zo ga ik koffie en thee 
met een kaakje serveren. En later komen natuur-
lijk de potten bier en bitterballen op tafel. 
Dat klinkt goed, hier is de feestweek niets bij! 
Hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen? 
– Waar ik al mijn nieuwtjes vandaan haal na-
tuurlijk, van Andre de dorpskapper. Onder het 
mom van ‘leuten en knippen’ heeft hij een gat in 
de markt gevonden.
Dat heb ik gezien, maar naar ik heb begrepen, 
heeft deze creatieve vondst wel een aantal tegen-
reacties uitgelokt.
– O ja, welke dan?
Nou heb je dat uitgangbord bij Adje en Carla 
niet gelezen?
– Nee, wat staat daarop? 
 Soep van de dag, gegarandeerd zonder haar: 
€ 3,75!
– Inderdaad, humor en creativiteit hand in 
hand. 
Maar ook de familie Poliste laat zich niet onbe-
tuigd.
– O ja, wat doen die dan?
Nou, Johanna houdt de mensen bij de kassa aan 
de praat en ondertussen punt Martin je haar bij, 
voor slechts € 2,99! . 
– Waar een kleine grutter al niet groot in kan 
zijn…
Maar het mooiste komt nog, volgens ingewijden 
drijft Viskraam Bobby ook een handeltje in 
bypasses. En ik maar denken dat dit de enige 
stek op het plein is waar je gezonde vetten kan 
consumeren.
– Dat geeft inderdaad te denken. 
Ik geef je op een briefje dat vanuit de boezem 
van de nieuwe Ondernemersvereniging nog veel 
meer creatieve vondsten zullen opborrelen.
– Ik kan niet wachten tot de volgende Jutter!

~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~

Hij is zonder twijfel het jongste lid van de 
Dorpsraad. nikit Collens (19) heeft daar 
dan ook – niet verrassend - jongeren in zijn 
pakket.  “ik was zo’n twee en een half jaar 
geleden actief om een bunker voor jongeren 
gelegaliseerd te krijgen. De Dorpsraad heeft 
ons daarbij geholpen, maar de gemeente 
wilde er toen niet aan meewerken.  Dat 
was dat de aanleiding om zelf ook in de 

Dorpsraad te gaan. Ik vind het leuk, je hoort 
allemaal dingen die je normaal gesproken 
niet zou weten.” nikit is geboren in utrecht, 
maar kwam in Wijk aan zee wonen toen hij 
1 jaar oud was. Hij zit momenteel midden 
in de eindexamens. Daarna wil hij graag 
gaan vliegen. “Ik wil een opleiding doen 
als piloot, in Nederland, maar er is ook een 
vliegschool in Amerika. Als dat niet lukt wil 

ik bij de luchtmacht. Dat betekent wel dat ik 
weg ga uit Wijk aan Zee, maar ik verwacht 
wel hier na afloop terug te keren.  Ik vind 
het een leuke plek om te wonen, er gebeurt 
van alles hier.”
Nikit houdt zich bezig met jongeren, en dat 
betekent ook dat hij bij problemen ingezet 
wordt. “Een tijdje terug was er een groepje 
jongeren die wat rondhingen in het bus-
hokje op het Julianaplein. Ze deden er niets 
kwaads, maar toch waren er mensen die het 
niet prettig vonden als ze op de bus stonden 
te wachten dat ze geconfronteerd werden 
met zo’n groep.  Dat is ook begrijpelijk. 
Probleem is, dat er gewoon geen echte goede 
plek is voor jongeren in Wijk aan Zee. Ik 
heb de groep kunnen interesseren om naar 
de rel te gaan. maar dat is toch ook geen 
perfecte oplossing. We blijven bezig om een 
beter jongerenhonk te vinden.” Naast de 
Dorpsraad is Nikit actief bij de reddings-
brigade, op het strand en geeft zwemles, en 
is inzetbaar als EHBO-er bij  activiteiten. 
maar op dit moment is zijn grootste en 
drukste activiteit – naast zijn examens – het 
organiseren van het Cultural village jonge-
renkamp.  Zijn de examens en het jonge-
renkamp achter de rug, dan is het eerst tijd 
voor een –welverdiende- vakantie.

~ Marian van den Hul ~

Dorpsraadslid Nikit Collens
“We willen nog altijd een jongerenhonk” 
De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te 
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen, maar  
één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.

Twee rijen strandhuisjes achter elkaar, 
de achterste rij twee meter hoger dan de 
voorste, dus voor een ieder die in de Lodges 
verblijft een prachtig uitzicht. Via zonnepa-
nelen op het dak van het voormalig strand-
paviljoen De instuif, nu RijkaanZee geheten, 
worden de huisjes van elektriciteit voorzien.
met de wens van kim van Baaren, ellen 
Kieftenbeld en Bert Nijhof om zuinig, zuiver 
en duurzaam om te gaan met onze omge-
ving zijn deze ondernemers tot dit concept 
gekomen.
Zo gebruiken de kachels zeer weinig 
energie, en worden zoveel mogelijk eco-
producten gebruikt. Het linnengoed wordt 
bijvoorbeeld gewassen in een wasserij die 
op duurzame wijze met zuivere producten 
werkt. Ook in het restaurant wordt gewerkt 
met zoveel mogelijk ecologische ingrediën-
ten en zelfs de wijnen van de wijnkaart zijn 
biologisch.
“maar ook willen we dat onze gasten zich in 
een luxe omgeving bevinden. Dit bieden we 
aan in de vorm van een stijlvolle inrichting 
met een grote badkamer, luxe keuken, goede 
bedden en de mogelijkheid van roomser-

vice,” vertelt Bert Nijhof trots,
“Een bijzonder detail wat de moeite waard 
is te noemen, is de bedstee. We  hebben zelfs 
een boodschappenservice voor de mensen 
en als de gasten ‘s ochtends ontbijt op de ve-
randa willen, is dat voor ons geen probleem. 
Vanaf volgend jaar is er zelfs een lodge te 
boeken als bruidsuite met jacuzzi.”

Nieuw concept
“We vinden dat dit bij deze tijd past. Er 
was een nieuw concept nodig, een nieuwe 
uitdaging. We hadden nu eenmaal een groot 
terras en waarom deze ruimte niet gebrui-
ken voor deze nieuwe ontwikkeling? Al 
jaren horen we de vraag van toeristen of ze 
ook op het strand mogen slapen en nu is dit 
mogelijk en niet alleen bij ons. maar ook bij 
onze collega Fred de Ridder naast strandpa-
viljoen De kust.

De  naam De Instuif wordt nu gebruikt voor 
het poppodium en nog steeds kunt u elke 
zondagmiddag genieten van allerlei arties-
ten, zoals u het van De Instuif gewend was.

~Trudi Duin~

ECO-Slapen op het strand bij RijkaanZee
Slapen in een strandhuisje, met alle comfort, maar wel verantwoord. Dat kan vanaf deze 
maand naast strandpaviljoen Rijk aan Zee, in een Eco-Lodge.

Van WaZ naar PaZ en Vlindertocht
Fysiotherapie Wijk aan Zee organiseert op 
6 juni een elektrische fietstocht, drie dagen 
later gevolgd door een seizoenswandeling 
in de duinen. De fietsers gaan het kanaal 
over om vervolgens de Kennemerduinen 
te verkennen, tot de bestemming Parnas-
sia aan Zee (PaZ). Voor de overtocht met 
de veerboot wordt een bijdrage van 5 euro 
gevraagd. Verder zijn eventuele consump-
ties tijdens de pauze bij Parnassia voor eigen 
rekening. De excursie begint om 14:30 uur 
en eindigt om 20:00 uur.
voor de seizoenswandeling op zaterdag 9 
juni is gekozen voor een Vlindertocht; een 
wandeling door het duin met een boswach-
ter. Hij wacht de groep halverwege op en zal 
vertellen over de flora en fauna in het ge-
bied. De wandeling begint zaterdag om 9:00 
uur en eindigt om 12:00 uur aan de Dorps-
duinen 6 bij de praktijk. ook hiervoor zijn 
de deelnamekosten 5 euro. maximaal 15 
deelnemers. Inlichtingen en aanmeldingen 
Fysiotherapie wijk aan zee, 0251-375976

Gastdouches gezocht 
Het jongerenkamp wordt in Wijk aan zee 
georganiseerd, van 15 t/m 22 juli. De jon-
geren gaan met legertenten op de Dorpswei-
de staan. Het douchen is een probleem en 
daarom doen we bij deze een oproep voor 
gastdouches. Wanneer douchen bij iemand 
mogelijk is, mail dan naar youth@cultural-
village.com. graag in deze email aangeven 
wat je naam is, het adres, welke dag en welk 
tijdstip douchen mogelijk is. Deze gegevens 
komen op een kaart te staan die de jongeren 
uit de douchebak kunnen halen. Het thema 
deze week is ‘ontmoeten’. Het douchege-
beuren is daar een mooie invulling van. 
We hebben Europese subsidie gekregen van 
Youth in Action. Daarvan kunnen we leuke 
dingen doen maar het is niet genoeg om 
alles te bekostigen. Op de planning staat 
o.a. een groots buurtfeest op 21 juli op het 
Julianaplein. De jongeren gaan koken voor 
de dorpsbewoners en we vragen aan dorps-
bewoners om te koken voor de jongeren. Er 
is nog plaats bij dit kamp voor Wijkaanzeese 
jongeren. Ben je tussen de 15 en 25 jaar en 
lijkt het je leuk om mee te doen of wil je 
meer informatie? mail dan of schiet een van 
de werkgroepleden aan. In de volgende Jut-
ter meer nieuws over het kamp. Werkgroep 
Cvj-waz: eliane Bakker, nikit Collens, 
jorian Bakker, Lotte kortbeek, Bart meester, 
mathieu niesten, monique schievink.
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VAN DER VEEN’ S
HOUTHANDEL BV

KEES DELFSWEG 4-6
1942 ES BEVERWIJK

TEL. (0251) 22 38 62
FAX (0251) 22 83 80

de speciaalzaak voor de 
doe-het-zelver en aannemer

- Cadeaus

- Decoraties

- Workshops

- Helmi 06 - 21883872

www.tas-toe.nl

Voorstraat 56

1949 BJ

Wijk aan Zee

- Meubels op maat

- Ruud 06 - 55705384

In juni... weer zomerse tijden, 
zomerse sfeer bij TASTOE!

Zomerse Openingstijden TASTOE
in juni 2012

woe, don, vrij, za: 10.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

zondag:  vanaf 12.00 uur

Duinpaviljoen Schoos
Zeepad 4, Wijk aan Zee
0251 - 374379
www.schoos.nl

Relweg 51 1949 EC  Wijk aan Zee     Postbus 78 1940 AB  Beverwijk

T 088 920 82 88        M  info-sport@heliomare.nl     www.heliomare.nl

Een uitgebreid en gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten; 
dat is waar u een keuze uit kunt maken bij Heliomare Sport. 
Lichamelijke beperking of niet, zowel in de avonduren als in het weekeinde is er voor elk
wat wils. U kunt bij ons terecht in zwembad, sporthal en/of fitnesscentrum. Onze profes-
sionals geven deskundige begeleiding en individuele ondersteuning. Maatwerk dus...

Nieuwsgierig?

55-plus? Bewegen dus!
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen 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
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
sonja waschkowitz, trudi Duin en georges van Luijk
Administratie: joke Faas  0251-823067
Advertenties: Carla seelemeijer  0251-221431
carseel@gmail.com
Vaste Medewerkers: jan Budding, Carla seelemeijer,  
Nelleke van der Lelij.
Kopij per e-mail: jutter@zonnet.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
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 
voor dorpsgenoten gratis (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

Abonnement
30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 
30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk aan zee. 
(met daarbij duidelijk naam en adres). opzeggingen 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info

MEER WANDELEN, MINDER VERGETEN
Wandelen is gezond voor je hersenen. Senioren die dagelijks anderhalve kilometer 
lopen hebben minder geheugenproblemen en dementeren ook minder snel. Het is 
nooit te laat om ermee te beginnen. Zestigplussers die aan een wandelprogramma 
beginnen, vertonen al na een aantal maanden veranderingen in de hersenen, 
waaronder het geheugencentrum hippocampus. In een recent onderzoek in Dallas 
liepen zestien vrouwen van zestig en ouder drie maal per week 40 minuten, daarna 
was de bloedstroom naar de hersenen met 15 procent toegenomen. Dat betekent 
een betere aanvoer van zuurstof, voedingsstoffen en bouwstoffen naar de hersenen 
en een betere afvoer van Alzheimer eiwit.  
(auteur Mark Mieris, gelezen in ANBO Magazine) 

Plundering
Drie economische klappen, kort na elkaar. 
plundering in 1489 en 1491, afkoop van een 
plundering, een brandschatting in 1492. 
Wijk aan Zee raakte in die jaren tweederde 
van zijn haardsteden en zijn vissersvloot 
kwijt. Dat kwam aan het licht in een on-
derzoek, een ‘enquestere’ in 1494. naar 
verluidt, heeft Wijk aan Zee zich van die 
economische tegenslagen nooit goed kun-
nen herstellen. eerst na 390 jaar, kwam er 
in 1881 eindelijk een opleving, omdat wijk 
aan Zee koos voor de strandrecreatie en zich 
opnieuw uitvond als  badplaats. 
De oorzaken van de plunderingen en de 
afkoop zijn duidelijk. Een gewapende bende 
trok in 1491 langs het strand op naar het 
noorden en vergreep zich aan het dorp. Dat 
gebeurde in de roerige tijd van de Jonker 
Fransenoorlog, toen opstandige edelen (de 
Brederodes en aanhangers) ter kaapvaart 
voeren vanuit het stadje Sluis in Zeeuws-

Vlaanderen. Zij hadden dynastiek een ap-
peltje te schillen met de opvolger van Philips 
de Schone, de nieuwe landsheer van de 
Nederlanden en keizer van het Duitse Rijk: 
maximiliaan van oostenrijk. in 1491 trok-
ken opstandelingen uit Noord-Kennemer-
land en West-Friesland plunderend op naar 
Haarlem en namen onderweg Wijk aan Zee 
te grazen. maximiliaan stuurde zijn veldheer 
albert van saksen en die sloeg in 1492 de 
opstand van het Kaas- en Broodvolk neer 
met harde hand. Wijk aan Zee mocht een 
brandschatting betalen en het landsheerlijke 
huurleger trok door naar Beverwijk, waar 
het met de opstandelingen op bloedige wijze 
korte metten maakte.
Wijk aan Zee, na drie economische tegen-
slagen, als een bloem in de knop gebroken? 
Toch niet. Er zijn meer dorpen en steden 
geweest, die in hetzelfde tijdsgewricht in 
deze landstreek, hetzelfde lot ondergingen. 

Dus die economische rampen verklaren wel 
veel, maar niet alles.
tussen 1420 en 1490 had het dorp enorme 
kapitalen geïnvesteerd in de eeuwigheid. 
Het had een grote en kostbare kerk ge-
bouwd. geheel in de geest van Herfsttij van 
de middeleeuwen trad men de toekomst 
ruggelings tegemoet. Bij een zo groot verlies 
aan kapitaal kon een vermindering van 
de economische weerstand niet uitblijven. 
Na de plunderingen en de brandschatting 
ontbrak het aan de middelen om de schade 
te herstellen. Nog afgezien van het feit, dat 
men niet meer toekwam aan renovatie, was 
het uitgesloten, dat men nog zou toekomen 
aan investeren in de toekomst. Dat men zou 
kunnen innoveren. En meer dan iets anders 
biedt vernieuwen, innoveren, investeren in 
de toekomst dé kans om van een naargeestig 
en ongunstig heden toe te werken naar een 
gunstige toekomst. En vandaar naar een nog 
gunstiger toekomst. Verkeerde investeringen 
in het verleden stonden een blijde opgang 
naar de toekomst vierkant in de weg. En dat 
bijna 400 jaar lang.

(Elke gelijkenis met overconsumptie en 
verkeerde investeringen in dit deel en het 
zuidelijk deel van Europa is beslist ‘toeval-
lig’).

                    janbudding@netaffairs.nl

IJmond 4- kampen 2012
De stichting Schaakpromotie IJmond organiseert 
al vele jaren een mooi toernooi in Wijk aan Zee: 
de ijmond 4-kampen. een open toernooi voor 
schaakliefhebbers van alle sterkte. Het toernooi 
kenmerkt zich door de ongedwongen sfeer,
mede dankzij de prima locatie: café de Zon.
Dit jaar wordt het toernooi gehouden van 22 t/m 
24 juni. inschrijven kan via de website: 
www.ssij.nl/indexijmondvierkampen2012.html
Daar is ook alle verdere info te vinden.
Inlichtingen: toernooidirecteur Will vd Laan 
vertelt u alles wat u wilt weten tel 0251-234 114.
zoals de naam aangeeft is het een 4-kampen 
toernooi. Deelnemers worden op gelijke sterkte 
in een 4-kamp ingedeeld. meedoen kost €10,- en 
er is in elke groep een eerste prijs van €25,-en een 
2e prijs van €15,- Dus als het meezit maak je nog 
winst ook! we beginnen vrijdag 22 juni om 18.00 
(wel eerder aanmelden: vanaf 16.00), zaterdag 
spelen we vanaf 13.00 en zondag is de start om 
12.00. Dan volgt om 17.00 de prijsuitreiking met 
borrel na. Speciaal is de invitatiegroep waarvan 
de winnaar deel mag nemen aan het zeer ver-
maarde Cultural village schaaktoernooi dat in 
november gehouden wordt. En degene die dat 
wint mag met de grote jongens/meisjes meedoen 
in de grootmeestergroep C van hettata steel 
Chess tournament in 2013. kortom: schaakple-
zier voor elke schaakliefhebber/ster!! 

Dennis Krassenburg

Ouwe Hoeren in KOP van WaZ
Op zondag 17 juni geven de  tweelingzussen Martine en Louise Fokkens uit IJmuiden tussen 
14:00 en 16:00 uur een signeersessie van hun succesvolle boek ‘Verhalen uit de Peeskamer’ in 
de KOP van WaZ. Behalve de boekverkoop richt de KOP van WaZ van 7 juni tot en met 8 
juli een verkooptentoonstelling in met schilderijen van de tweeling uit hun 50-jarige leven op 
en rond de Wallen. Uit de vele schilderijen is een selectie gemaakt met als thema: STAD en 
LAND. Recent won de Nederlandse documentaire Ouwehoeren met de beide zussen een prijs 
op het International Independent Film Festival IndieLisboa in Lissabon, waarmee de film in 
Portugal op televisie zal worden uitgezonden. In ons land wordt het portret van Louise en 
Martine Fokkens op maandag 4 juni (20:25 uur) uitgezonden op Nederland 2 (VPRO). De 
documentaire zal ook te zien zijn tijdens de tentoonstelling in de KOP van WaZ.

‘typisch  Wijk aan Zee’.
Radio ‘Typisch  Wijk aan Zee’ zendt weer uit 
vanaf De rel op woensdag 6 juni van 20.00-
22.00 uur. te horen via de kabel op 104,5Fm 
en via de ether 105,4 Fm. Het live mini-
concert wordt verzorgd door de band Sick 
Note. De band speelt meestal eigengemaakte 
nummers die gezongen worden door  zan-
geres kitty rumping. u kunt het optreden 

als publiek bijwonen, de toegang is gratis. 
Verder besteden we aandacht aan de muzi-
kale reis van Josse Sharrard naar Australië,  
het rens acda votbaltoernooi op 9 juni. De 
midzomer poëzieavond van Youngart op 22 
juni. En het muziekfestijn Het Jutterspad 
op 1 juli. verder aandacht voor initiatieven 
rondom duurzame energieopwekking in 
Wijk aan Zee, en de agenda.

KadK gaat naar zee
Het kunstenaarscollectief Kunst aan de 
Kade (KADK) houdt een tentoonstelling 
aan de Dorpsduinen 19a. De verkoopex-
positie wordt 10 juni om 15.00 uur geopend 
door troubadour Peter Hoogenboom. Het 
thema is ‘Zee’. De werken zijn te bezichti-
gen op zaterdag en op zondag van 11.00 tot 
18.00 uur. De toegang is gratis. De expositie 
KADKZEE wordt afgesloten op 5 juli om 
15.00 uur met een zogeheten finissage. 
Info: www.kadk.nl

Zeepkistenrace vrijdag de 13e
Om het spannend te houden is de zeep-
kistenrace dit jaar gepland op vrijdag de 
13e juli. inderdaad, we verzoeken de goden. 
Zij, die ondanks deze goede vooruitzich-
ten, toch mee willen doen aan dit jaarlijks 
terugkerend evenement worden hierbij uit-
gedaagd zich in te schrijven via de website 
www.wijkaanzee.org. ga naar: evenemen-
ten- zeepkistenrace- aanmelden. 
wijk aan zeep, vrijdag 13 juli, aanvang 
19.00 u.  zwaanstraat in wijk aan zee, start 
bij de strandopgang bij hotel Sonnevanck.
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agenda
Vrijdag 1 juni
De rel: workshop tenen lezen, € 12,50 
opgave derel@live.nl 19.30 - 22.00 u
sonnevanck: soulfixion v.a. 21.30 u
Zondag 3 juni
julianaplein: Dansvoorstelling Chess – 
schaken door dansgroep uit Bystre 14.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 
Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 6 juni
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan 
zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 Fm
Donderdag 7 juni
Heliomare: Alpes d’Huez
Zaterdag 9 juni
Duinrand: Rens Acda-toernooi met een 
optreden van Nick en Simon
sonnevanck: live ek op grootscherm 18.00 u
SunSeaBar: live EK op grootscherm; dress-
code: oranje 18.00 u
Zondag 10 juni
Dorpsweide: kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Timboektoe: NoordPierSessie met Wille and 
the Bandits
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk 
aan zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 Fm
Dinsdag 12 juni
De rel: workshop intuïtief schilderen, € 
12,50 opgave derel@live.nl 19.30 -  22.00 u
Woensdag 13 juni
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 15 juni
timboektoe: sleazefest 20.00 u
Zaterdag 16 juni
sonnevanck: Bloes Broers v.a. 22.00 u
Villa De Klughte: High Tea, bel voor af-
spraak tel. 374304
Dinsdag 19 juni
De rel: spirituele healing, € 11,- 20.00 - 
22.00 u, inloop v.a. 19.30 u
Donderdag 21 juni
Duinpark paasdal: midzomernacht-merrie 
feest met nuH v.a. 20.00 u
De kust: midzomernachtfeestje met Frank-
lin Caesar & friends
De Rel en de pizzeria: Italiaanse 
FiLm&FooDavond, € 27,50 opgave derel@
live.nl 18.30 – 23.00 u
Zaterdag 23 juni
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en 
Arion gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: Bleustreat v.a. 21.30 u
Dinsdag 26 juni
De rel: Familieopstelling,€ 11,- opgave 
derel@live.nl 19.30 – 22.00 u
Zondag 1 juli
open huizen/tuin:jutterspad 12.30 – 18.00 u

Open activiteiten De Rel
Wijkerstraatband - elke dinsdag van 15.30 – 17.00 u
Radio Typisch Wijk aan Zee - elke eerste woensdag 
van de maand van 20.00 tot 22.00 uur vanuit de rel. 
Relhonk – regelmatig is de Rel ‘s avond en in het 
weekend open voor jongeren. 
Disco SPOT (S) – vrijdag 22 juni voor 8 t/m 11/12 
jarigen van 19.00 tot 21.30 uur. kosten € 2,50 
Ruimte huren voor een vergadering of een feestje? 
– mail naar derel@live.nl 
De Rel relweg 4, mail: derel@live, 
info: www.wijkaanzee.org/derel

De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kam-
peerterrein: www.banjaert.eu
Jeugd/servicepunt Bibliotheek: ma en vrij: 
14.00 – 16.30 u, di: 14.00 – 18.00 u.
Duinpark Paasdal: woe t/m ma 10.00 – 21.00 u
KOP van WAZ en TIP (ToeristischInforma-
tiepunt): do t/m zo vanaf 12.00 u
Rijk aan Zee: iedere zondag live muziek 16.30 
– 19.00 u
Tastoe: woe, do, vrij 13.00 – 16.30 u, za 11.00 
– 15.00 u, Hemelvaart + 2e pinksterdag open 
vanaf 13.00 uur 
NoordPier: watertaxi naar ijmuiden 10.10, 
13.25, 15.35, 17.35 u

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 3 juni             
Ds. e. Baljet  te monnickendam.   
Zondag 17juni 
Ds. m. visser te Heemskerk.         
               
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 2 juni
19.00 uur  themaviering  
voorganger p. N. Smit themakoor
Zondag 10 juni
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 16 juni
19.00 uur  familieviering  
voorganger p. N. Smit  jeugdkoor
zondag 24 juni 
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor

Oecumenische bijbelkring
De maandelijkse gespreksavonden  zitten er weer 
op. Het seizoen wordt afgesloten met een uit-
stapje naar de grote of sint Bavokerk te Haarlem 
op 15 juni a.s. verdere informatie bij janke van 
wieren tel. 822705 of emailadres jvanwieren@
live.nl.

Fiets weg?
Emma wil heel graag haar fiets terug. Deze bleef 
na de koninginnedagfietsparade achter op het 
Julianaplein en twee dagen later was ‘ie weg. 
Wie heeft ‘m nog ergens gezien? 
Veel dank, namens Emma 
mail naar: gerbina@gerbina.nl, of bel: 020-
6228586.

Juttertje
Huishoudelijke hulp gezocht, voorkeur maandag-
ochtend, Nederlands taal.
tel: 0251-374620

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 type-
rend 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 beschik-
king willen stellen kunnen ze contact opnemen 
met saskia scheffer, tel. 06-30721458, 
sasentjeu@hotmail.com

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. 
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Jutterspad
op zondag 1 juli kunt u weer genieten van 
allerlei muzikale huisconcerten in Wijk 
aan Zee, ook wel bekend als het Jutterspad. 
Op veertien deelnemende locaties, wordt u 
gastvrij ontvangen. In tuinen, huiskamers en 
op pleinen staan de muzikanten en arties-
ten klaar om u een onvergetelijke middag 
te bezorgen. Op de meeste locaties staan de 
gastheren en -dames klaar om u een gratis 
drankje en /of hapje aan te bieden.
Op het einde van de middag kunt u nagenie-
ten van een jamsession in café de Zon.

Het programma ziet er als volgt uit:  
Sixty pound st.odulfstraat 23 - 12.30-13.15 en 
13.30-14.15
Ivy en Frans st.odulfstraat 23 - 14.30-15.15 en 
15.30-16.15
Arthur Ebeling Dorpsduinen 1a - 12.30-13.15 
en 13.30-14.15
Justwe2 verlengde voorstraat 14 - 12.30-13.15 
en 14.30-15.15
Blittz verlengde voorstraat 14 - 13.30-14.15
Donkeyland Band verlengde voorstraat 4 - 
13.30-14.15 en 14.30-15.15
Slash Mountain verlengde voorstraat 48 - 
12.30-13.15 en 13.30-14.15
Marloes Bloedjes verlengde voorstraat 48 - 
14.30-15.15 en 15.30-16.15
De Twijfelbrigade tappenbeckstraat 48 - 13.30-
14.15 en 15.30-16.15
We cook with fire  tappenbeckstraat 44 - 12.30-
13.15 en 14.30-15.15
Wijkerstraatband De rel, relweg 4 - 14.30-
15.15 en 15.30-16.15
Het koor Vrijuit zingen Kop van Waz, Voor-
straat 12 - 14.30-15.15 en 15.30-16.15
Trawanten - kop van waz, voorstraat 12 - 
12.30-13.15 en 13.30-14.15 
Starmont zeecroft 22 - 12.30-13.15 en 13.30-
14.15
The Composters zeecroft 22 - 14.30-15.15 en 
15.30-16.15
Jetset paasdal 21 - 12.30-13.15 en 13.30-14.15
John Mijnen + vrienden julianaweg 35
winterjong julianaweg 35 - 14.30-15.15 en 
15.30-16.15
Wazco voorstraat 28a13.30-14.15 en 15.30-16.15
Slagzij voorstraat 28a 12.30-13.15 en 14.30-
15.15
Sick Note - voorstraat 54/café de zon 12.30-
13.15 en 15.30-16.15
Niet te boeken- voorstraat 54/café de zon – 
16.15-16.45, 
aansluitend jamsessie tot 18.00 in De zon.

avondvierdaagse
Dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni.
Wandelen langs het strand en door de dui-
nen, je kunt kiezen uit 5 of 10 km lopen.
Inschrijven (voor kinderen van de Vrijheit) 
is mogelijk via de school. Strookjes uiterlijk 
vrijdag 8 juni inleveren. kinderen moeten 
lopen onder begeleiding van een volwasse-
nen. (max 4 kinderen met 1 ouder)
Andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom, zij kunnen zich inschrijven op de start-
avond 12 juni  vanaf 17.30 in de moriaan.
Het inschrijfgeld bedraagt 3.50 euro (inclu-
sief herinneringsmedaille).
tot 12 juni, 

Silvia Aland
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