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Van de redactie
Weet u dat het best bijzonder is, dat de Jutter 
bestaat? Een blad geheel gerund en gemaakt 
door vrijwilligers. De advertentieopbrengsten 
dekken de drukkosten én  een vergoeding voor 
de jongens van de bezorging. En die krijgen rond 
deze tijd natuurlijk ook wat extra betaald dankzij 
de nieuwjaarskaartjes. Voor de duidelijkheid: 
die bijdrage die u aan de deur aan uw bezorger 
geeft, gaat niet naar de Jutterkas maar naar de 
bezorgers. Natuurlijk heeft de Jutter ook last van 
de crisis, sommige adverteerders zien zich helaas 
genoodzaakt om te stoppen. maar het merendeel 

van onze adverteerders blijft ons trouw. En daar 
zijn we bijzonder blij mee.  Dankzij onze adver-
teerders kan de Jutter bestaan. En dankzij onze 
vrijwilligers die zich elke maand weer inzetten. 
Om de stukken te schrijven, de foto’s te nemen, 
de financiën bij te houden… maar we kunnen 
het uiteindelijk niet zonder u, de lezers! Daarom 
wensen wij iedereen een bijzonder, mooi, ge-
zond, gelukkig en creatief 2014. onze adverteer-
ders, onze vrijwilligers, en al onze lezers!
              ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl
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‘tata Steel chess tournament moet meer allure krijgen’

robert moens, woordvoerder Communications 
and Public Affairs van Tata Steel:  “Na afloop van 
het 75-jarig jubileum van het tata steel Chess 
tournament in januari 2013, hebben we gezocht 
naar een manier om het toernooi en de schaak-
sport nog meer allure en een nog breder podium 
te geven. Daarom gaan de grootmeesters uit de 
A-groep één dag in het Rijksmuseum in Amster-
dam en één dag op de High tech Campus eind-
hoven spelen. Voor wat betreft het commentaar 
op de partijen is ervoor gekozen om dat te doen 
vanuit een bestaande locatie in Wijk aan Zee. Het 
nieuwe format van het toernooi zal na afloop van 
de 76e editie worden geëvalueerd. Daarna wordt 
bepaald hoe de volgende editie eruit gaat zien. De 
commentaarlocatie in Wijk aan Zee is nog niet 
bekend. Het tata steel Chess tournament is één 
van de meest prestigieuze schaaktoernooien ter 
wereld en is diepgeworteld in Wijk aan Zee. Dat 
blijft ook in de nieuwe opzet het geval”.

Hoe belangrijk is het schaaktoernooi voor ons 
dorp? Wij vroegen het een aantal mensen. 
Jan van der Land en Bert Kisjes zijn het afgelopen 
jaar bezig geweest met het maken van een film. 
“Wij maken een film waarbij de relatie tussen 

Wijk aan Zee en het schaken in beeld komt. In 
1968 is het Hoogovens schaak toernooi naar 
Wijk aan Zee gekomen en in de film laten we 
zien wat er op het gebied van schaken in Wijk 
aan Zee is gebeurd. Toen was het Hoogovens 
Schaak Toernooi in hotel Kennemerduin, nu gaat 
het om vijf toernooien in een jaar èn een eigen 
schaakgenootschap. De lengte van de film wordt 
een half uur. De première vindt plaats tijdens het 
komende toernooi en verder zullen we hem aan 
een televisieomroep aanbieden. Het jaar begint 
met het tata steel Chess tournament, dan de 
vierkamp met Schachdorf Stroebeck, het IJmond 
toernooi, het Cultural village toernooi, en de 
laatste drie dagen van het jaar het Hein de Vries 
toernooi, dat al sinds 1986 bestaat. wij zullen 
laten zien wat de kracht van het tata steel Chess 
Tournament voor Wijk aan Zee is, het is een we-
reldtopper in een heel klein gebied. Ik ken weinig 
dorpen die een dergelijke schat hebben. Dat 
maakt dit toernooi zo bijzonder, ongeveer 1500 
schakers komen jaarlijks in januari naar Wijk aan 
Zee om hun wedstrijd te spelen, schakers van alle 
niveaus kunnen daaraan deelnemen. Het blijkt 
dat deze toernooivorm heel effectief is geweest. 
Het heeft een ‘duurzaam’ toernooi opgeleverd 

dat door de jaren is gegroeid naar het mooiste 
en grootste  schaaktoernooi ter wereld. Het is 
ook moeilijk na te bootsen. Andere beroemde 
schaaktoernooien zijn evenementen waar 
hooguit tussen de tien en veertien grootmees-

ters aan deelnemen en zijn vaak kortlopende 
‘investeringen’. Het hart van het tata steel Chess 
Tournament is echter de ‘Tienkampen’, honder-
den schakers die vakantie opnemen om in Wijk 
aan Zee te schaken. Zij hebben er veel voor over, 
nemen er tien dagen voor vrij en leveren een 
enorme inspanning. Die tienkampers hebben een 
grote  binding met het dorp en dat al 75 jaar lang. 
Nee, Wijk aan Zee kan niet zonder het Schaak-
toernooi en het Schaaktoernooi kan niet zonder 
Wijk aan Zee.”

Ad van Schie van café de Zon: “Het Hoogovens 
schaaktoernooi en nu het tata steel Chess 
Tournament heeft Wijk aan Zee op de kaart, nee 
sterker nog, op de wereldkaart gezet. Dat dat zo is 
zie ik in de zomer, dan komen veel schakers terug 
voor een weekeinde of een dagje Wijk aan Zee en 
komen ze ook bij ons en dat zijn niet alleen Ne-
derlanders maar ook schakers van over de grens.  
Nergens ter wereld zie je toch een toernooi waar 
amateurs en professionals bij elkaar komen. Ik 
denk dat als de economie weer aantrekt het toer-
nooi weer net zo groot wordt als voorheen.”

  ~ Tekst: Georges van Luijk, illustratie: Nikitis  ~

Zolang het Hoogovens Schaaktoernooi, later het Corus Chess Tournament en het Tata Steel Chess Tournament zich in Wijk aan Zee heeft afgespeeld is 
er een locatie geweest vanwaar de partijen van de Grootmeesters werd becommentarieerd en geanalyseerd. De laatste jaren werd dat gedaan in ‘de Tent’ 
op de Dorpsweide. Deze maand echter hebben wij geen tent zien opbouwen, want hij komt er niet.



“Ik zat toen in de vijfde klas van de lagere school 
en ging vanaf dat moment elke week naar de 
muziekschool in westerhout. mijn vader zat in 
een muziekgroep die de muziek schreef voor 
de jaarlijkse musical van de school. Elke keer 
repeteerden de mannen bij een ander in de 
woonkamer. Ton Duin zat achter mijn piano 
en ik hoorde allerlei nieuwe klanken, dat is zo’n 
inspiratie voor mij geweest. Ik zat op Pius X, 
waar ook Egon Kracht zat, samen gingen wij naar 
de muziekschool. Egon deed de bas en ik klassiek 
piano. Ik wilde ook wel eens popmuziek maken, 
en andere lichte muziek zoals jazz. Dat laatste 
werd gegeven door Frank grasso. en daar had ik 
mijn eerste contact met de lichte muziek, dat was 
mijn startpunt.”

“Ik was zestien jaar toen mijn pianoleraar in de 
muziekschool westerhout met pensioen ging 
en ik in een andere klas kwam. Daar zat ook een 
meisje op pianoles, Titia, met wie ik wel eens uit-
ging en concerten bezocht. Langzaam groeide de 
liefde tussen ons beiden, nu zijn we al weer jaren 
getrouwd. Drie kinderen hebben wij, twee zonen 
van 19 en 13 en een dochter van 16 jaar.
Aan het eind van de middelbare school deden 
wij workshops en zo ontstond en jazzbandje ‘Hot 
Sicks’ waar Egon bas speelde. Wij traden her 
en der op, en zo is het eigenlijk begonnen. Na 
de middelbare school begon ik in verscheidene 
bandjes te spelen. maar na de middelbare school 

moest ik een keus maken, zou ik verder gaan 
in muziek of in de techniek. De techniek heeft 
gewonnen en ik ben naar de HTS gegaan. Nu heb 
ik een leuke baan als projectleider bij de Beem-
sterkaasfabriek in middenbeeemster. ik zat in de 
examenklas van de HTS, woonde nog thuis en 
Titia en ik hadden besloten te gaan samenwonen. 
Ik zei het mijn  moeder. ‘Ja maar hoe moet dat 
nou met je school’, vroeg ze. Wij hebben toen vier 
jaar in een zomerhuis gewoond en ik heb de HTS 
gewoon afgemaakt.”

“muziek ben ik blijven doen als hobby en ik heb 
in verscheidene coverbands gespeeld. Ik heb 
ook in wazco gespeeld en in super groover. nu 
speel ik in een tribute band die de muziek speelt 
van ‘incognito’ en in ‘Call me Blondie’ met zoals 
de naam zegt muziek van Blondie, gezongen 
door Anne Swinkels. Wij hebben pas ons eerste 
optreden gehad in de ‘Nozem en de Non’. Ik zou 
met ons nieuwe bandje wel eens willen optreden 
in Wijk aan Zee, bijvoorbeeld in Sonnevanck of 
café de Zon.”
“Het optreden wat mij het meest is bijgebleven 
is een optreden geweest in Amsterdam, wij had-
den net ‘saturday night’ gespeeld toen Herman 
Brood voor me stond en vroeg of wij dat num-
mer nog eens wilden spelen. Hij ging achter mijn 
toetsen en zong zijn lied.”

 ~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~

Nadat hij als kind wel eens op het drumstel van zijn vader Nico had gespeeld, maar daar niet zoveel 
mee had en bij vrienden van zijn ouders de piano had ontdekt zei hij tegen zijn ouders dat hij eigen-
lijk wel piano wilde spelen. “Als dat zo is, dan gaan wij daar voor sparen”, had zijn vader gezegd. En 
zo kwam het dat John Mijnen op een dag uit school kwam en een piano aan een kraan zag hangen en 
het huis boven de winkel aan de Voorstraat werd binnen gehesen. 

John Mijnen
Muzikanten uit Wijk aan Zee

Brievenbus terug in centrum
Het heeft even geduurd, maar het centrumgebied van Wijk aan Zee heeft weer zijn brievenbus terug 
en wel in een nieuw jasje: een postpunt, gevestigd bij Primera aan het Julianaplein.

Tijdens de opening van de winkel, dagelijks tot 
19.00 uur, kun je daar terecht voor het verstu-
ren van brieven en voor de afhandeling van alle 
postpakketten. Voor verzending dezelfde dag, is 
de inlevertijd uiterlijk 18.30 uur. 
De spar had al een dergelijk postpunt. maar met 
deze uitbreiding kunnen we in Wijk aan Zee 
weer spreken van een logische spreiding van de 
brievenbussen in het dorp!

Post.nl bepaalt
Het is niet vanzelf gegaan: de brievenbus terug 

in het centrum van het dorp. Het is Post.nl die 
bepaalt hoeveel brievenbussen er binnen een 
postcodegebied worden geplaatst en de plekken 
waar deze moeten staan. Een handtekeningen-
actie destijds van dorpsbewoners rondom het 
Julianaplein, om de verwijderde brievenbus weer 
terug te krijgen, heeft niet mogen baten. Door-
slaggevend voor het postpunt bij het Julianaplein 
was het aangaan van een contract tussen Post.nl 
en de keten Primera. De Spar-keten was al eerder 
gecontracteerd.  

~ Sonja Waschkowitz ~

een strand vol zeesterren 
Zo vaak zien we ze niet: zeesterren. Maar in december was het strand er ineens mee bezaaid. Volgens 
het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) waren de zeesterren door het 
koudere water zwakker, de harde wind zorgde er voor dat ze massaal op het strand aanspoelden. 

de groene tafel
Cultureel Dorp werkt mee aan de voorbereiding van een nieuwe natuurvisie die de staatssecretaris 
voor Landbouw volgend jaar wil schrijven. Het ministerie van EZ heeft aan allerlei maatschappelij-
ke organisaties gevraagd om mee te denken. Cultureel Dorp is één van hen, vanwege het filmproject 
Deboerop waarin we met het fenomeen ‘natuurlijke groei’ bezig zijn.

In november en december hebben ondertus-
sen twee bijeenkomsten plaats gevonden. Op 
14 januari volgt een derde bijeenkomst. Later in 
januari wordt de officiële groene tafel gehouden 
in wijk aan zee. Daarbij zal ook het ministerie 
aanwezig zijn. Daar wordt het uiteindelijke ad-
vies voor het ministerie geformuleerd.
Deelnemers aan de gesprekken zijn boeren, Cul-
tureel Dorp, Netwerk Platteland en enkele per-
sonen waarmee in het verleden is samengewerkt. 
Netwerk Platteland in Leusden biedt onderdak 
aan de bijeenkomsten. 
verschillende thema’s van Cultureel Dorp blijken 
op de groene tafel voor de natuurdiscussie heel 
nuttig te zijn. Ideeën over het verschil tussen 

stad en platteland (ook in de 21 e eeuw). in het 
verleden heeft Cultureel Dorp heel wat denkwerk 
verricht om de kwaliteiten van het dorp in beeld 
te brengen. om te beginnen al het Charter van 
1999 over de dorpen. en in de vijftien jaar con-
tact tussen de dorpen werden deze beproefd.
Het is niet de bedoeling om te blijven hangen 
in de negatieve voorbeelden van de verhouding 
tussen stad en land maar de groene tafel gaat 
op zoek naar goede voorbeelden. Ooit hebben 
we een dwaze plannen tocht georganiseerd. Nu 
zouden dat zo maar 11 mooie voorbeelden kun-
nen worden.

~ Bert Kisjes ~

Op woensdag 11 december werd voor de laatste 
keer volgens het bekende recept, een kerstfair ge-
organiseerd in de Moriaan door de vrijwilligers 
van de Helpende Handjes. 

Het was een drukte van jewelste in de entree van 
de moriaan en je voelde de spanning toen de 
deuren om 19.00 uur werden geopend. Binnen 
een recordtijd hadden de vele bezoekers nage-
noeg alle kerststukken in handen en bleef er voor 
de mensen die wat later kwamen weinig over. 
Ook de verloting was een daverend succes. Het 
vogelvoederrek is gewonnen door mevrouw Lia 
Heydenreich.

De organisatie wil via deze weg alle sponsoren 
hartelijk danken voor hun bijdragen en de kopers 

bedanken voor hun komst. Zoals u weet komt de 
opbrengst geheel ten goede aan het financieel on-
dersteunen van diverse kinderen en bijbehorend 
opbouwwerk in Sri Lanka. 

Volgend jaar zal er weer een bezoek gebracht 
worden en wij zullen in De Jutter een verslag 
doen om u te laten weten wat er zoal gerealiseerd 
is. Zoals eerder vermeld was dit de laatste kerst-
fair zoals u gewend bent.
Wij zullen rond oktober/november bekendma-
ken hoe het verder zal gaan, houdt De Jutter dus 
in de gaten. 

tenslotte wensen wij u een gezond en goed 2014.                               

~Team Helpende Handjes ~

Kerstfair ‘Helpende handjes voor Sri Lanka’ groot succes
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Vierde prijs fotowedstrijd
Eerder dit jaar hebben zes leerlingen van groep 8 van basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee deel-
genomen aan een Europese fotowedstrijd. Het thema van de fotowedstrijd was ‘European rurual vi-
sions, created by Farmers, supported by the EU” en werd georganiseerd door de Europese organisatie 
ARGE die zetelt in Oostenrijk. Kimo Verkerk viel in e prijzen, hij heeft de vierde prijs gewonnen in 
de leeftijdscategorie tot 14 jaar. De andere vijf deelnemers, Pien Verkouteren, Fleur Hermans, Eva 
Barnhoorn, Lisanne van der Meij en Naut Sevinga kregen een oorkonde.

Prijsuitreiking Kern met Pit
Wijk aan Zee gaat voor de tweede keer op voor 
het predicaat Kern met Pit van de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij  met de realisa-
tie van het Dorpsrondje Wijk aan Zee. 
De prijs is bedoeld voor bewonersinitiatieven die 
zich inzetten voor de verbetering van hun buurt 
of wijk. in 2013 ontving het reeds de prijs voor 
de realisatie van het Rondje Wijk aan Zee. Veel 
senioren vonden deze wandeling voor hen te 
‘hoog’ gegrepen. Zij vroegen om een wandeling 
door het dorp, gekscherend de zogenaamde ‘eb-
route’ genoemd en stelden hiervoor 500 euro ter 
beschikking. met deze wens voor ogen ging de 
vereniging rondje wijk aan zee aan de slag. met 

behulp van het Prentenkabinet werden histori-
sche foto’s uitgezocht. Deze werden op borden 
geprint en van een lijst voorzien. De borden 
worden eind december op een twintigtal plaatsen 
in het dorp geplaatst. 
op zaterdag 18 januari vindt om 10.00 uur de 
prijsuitreiking van duizend euro plaats in kasteel 
marquette in Heemskerk. met de opbrengst kun-
nen de gemaakte kosten weer gedekt worden. 
meer weten? kijk op www.rondjewijkaanzee.nl. 
Sinds kort zijn wij ook op facebook te vinden. 
Reacties via info@rondjewaz.nl 

 ~ Greet Cudovan ~

Nieuw: Spar Online, een online bestelservice 
voor boodschappen die vanuit de winkel kun-
nen worden bezorgd of afgehaald. Spar Poliste 
is een van de winkels die daaraan meedoet. Dat 
betekent dat het vanaf nu mogelijk is online 
boodschappen te bestellen en die af te halen of te 
laten bezorgen in Wijk aan Zee. Poliste: “Er zijn 
veel mensen die flink wat kilometers afleggen 
naar hun werk en terug, slecht ter been zijn en/
of gewoon geen gelegenheid hebben om tijdens 
openingstijden naar de winkel te gaan. Voor hen 
is het thuisbezorgen van boodschappen vaak 
echt een uitkomst. Het levert simpelweg tijd op!” 
Spar Online is overzichtelijk en handig ingericht. 
Klanten kunnen zelf aangeven wanneer ze hun 
bestelling wensen af te halen of willen laten be-
zorgen. Vandaag besteld, is nog vandaag of mor-
gen in huis. De Spar had al een bezorgservice, 

maar die was beperkt tot het thuisbezorgen van 
boodschappen die in de winkel waren gekocht. 
Daarnaast werden ook wel bestellingen gebracht 
bij bedrijven en instellingen. Poliste: “We voor-
zien regelmatig in de lunches van bedrijven, en 
leveren ook aan kinderdagverblijven en sportver-
enigingen. Ook deze klanten kunnen voort-
aan via Spar Online bestellen in plaats van de 
telefoon of fax te gebruiken.” Het assortiment van 
Spar Online omvat dezelfde producten en prijzen 
als in de winkel. En dat assortiment wordt voort-
durend uitgebreid. Om iedereen kennis te laten 
maken met deze nieuwe vorm van boodschap-
pen doen, krijgt de klant tot 31 december 2013 
bij elke online bestelling van minimaal € 50,- een 
gratis appeltaart van het huismerk van Spar. “En 
die bezorgen we in die periode gratis, want dan 
laat ik de bezorgkosten achterwege.”  

Online bestellen en bezorgen bij Spar  

Ondernemers in Wijk aan Zee hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk zorgden zij met 
elkaar voor voldoende kapitaal om de inkoop, transport en plaatsing van een grote kerstboom op het 
Julianaplein te Wijk aan Zee te realiseren. (Foto: Stephanie Dumoulin)

met het sponsoren van de kerstboom leveren de 
ondernemers in samenwerking met SAWAZ, die 
de verlichting verzorgde, een zichtbare bijdrage 
aan de feestelijke uitstraling van de openbare 
ruimte in het dorp. Door bezuiniging was er 
helaas geen ruimte dit jaar binnen het gemeente-
lijk budget voor de plaatsing van de traditionele 
boom op het Julianaplein. De sponsoren worden 
vermeld op een achttal banners die op de drank-
hekken rondom de kerstboom werden geplaatst. 
Niels Bodewes die namens Bundelmedia het 
ontwerp van de promotiematerialen rondom de 
kerstboom verzorgde: “Bijzonder project voor 
ons, omdat we onze roots in Wijk aan Zee heb-
ben liggen. Bijzonder ook omdat door de ad-hoc 
samenwerking van een 55-tal ondernemers er 

toch een Kerstboom is gekomen”. Jeroen Lim-
men, ed van de watering en arjan van marm 
namen het initiatief tot het benaderen van de 
Wijk aan Zeese ondernemers: “De reacties waren 
ongelofelijk positief. Erg fijn dat iedereen inziet 
dat dit soort kleine zaken belangrijk is voor het 
dorp. De ondernemersvereniging Wijk aan Zee 
bewijst bovendien dat ondanks dat ze welis-
waar geen actieve status heeft, indien nodig de 
ondernemers er gewoon staan voor het dorp. 
Dat is leuk voor de inwoners én onze bezoekers, 
want Kerst zonder grote boom op het plein is 
geen Kerst. Er was bovendien genoeg te doen in 
en rondom het plein. Aan het decor heeft het in 
ieder geval niet gelegen”, aldus Jeroen Limmen 
namens de ondernemers.

Handen ineen voor kerstboom

‘Yoga voor iedereen’ geeft u de mogelijkheid om 
aan de hectiek van alledag te ontsnappen. Via 
simpele oefeningen leert u te ontspannen waar-
door er meer ruimte ontstaat in lichaam en geest. 
Deze yogalessen zijn voor iedereen, jong en oud, 
voor mensen met en zonder een lichamelijke 
beperking.
op 15 januari gaat het nieuwe yogaseizoen weer 

van start. De lessen zijn op woensdag avond om 
18.15 uur en 20.00 uur in het gezondheidscen-
trum in Wijk aan Zee. 
Bent u nieuwsgierig?  geef u op of doe mee met 
een gratis proefles . 
voor informatie vraag bij de fysiotherapie 
of neem contact op met Karin Bakker email: 
k.seltmann@hotmail.de of 06-51949229

Gratis proefles yoga op 15 en 22 januari
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huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Riekie, het buurmeisje van Geurt 
bracht elke avond eten naar de piraat, dat deed 
zij bij hem in het schuurtje. Het bleef niet zonder 
gevolgen, Riekie is zwanger.

guurtje, de moeder van riekie had niet veel tijd 
nodig om door te hebben dat er iets mis was met 
Riekie en om te weten wat er mis was, duurde 
ook niet lang. Elke ochtend hoorde zij dat Riekie 
stond over te geven. Een enkele keer kan, maar 
dagen achtereen daar kan maar één ding de oor-
zaak van zijn, guurtje zelf nog maar vijfendertig, 
zal binnenkort grootmoeder zijn.
“Krelis”, zei ze tegen haar man, “Ik denk dat jij 

grootvader wordt”. “Wat zeg je me nou, hoe kan 
dat nou?” “Heb je wel eens naar je oudste doch-
ter gekeken?”  “Riekie, dat kind is net zestien, 
zij heeft niet eens een vrijer, hoe kan die nou 
zwanger zijn?” “Krelis, je bent verschrikkelijk, 
nog nooit heb jij je om je kinderen bekommerd, 
het enige is de visserij en als je niet aan het vissen 
bent zit je met je vrienden op het strand om over 
het vissen te praten. Het verbaast me dat je weet 
dat je vader bent. Ik zal je de afgang besparen en 
maar niet vragen of je zonder haperen de namen 
van je kinderen kan opnoemen. En toen dat kind 
zei dat zij die piraat eten ging brengen zei je maar 
ja, want dan liep ze je tenminste niet voor de voe-

ten”. “Wat heeft die piraat hier mee te maken?” 
“Ben je nou echt dom, heb je het dan nog niet 
door, die piraat is de vader, wie zou het anders 
moeten zijn”. “Wat zeg je, die piraat?” En met een 
sprong stond Krelis op en rende naar buiten. Hij 
vloog het schuurtje van mientje binnen, greep 
Pierre bij zijn keel, sloeg schopte en stompte de 
man die in de hoek op de grond zat. Door het 
touw om zijn polsen kon hij zich alleen een beetje 
verdedigen door zijn gekruiste handen voor zijn 
gezicht te houden. Het bloed stroomde uit zijn 
neus, zij ene ogen zat al dicht. Hij probeerde 
een beetje te schoppen wat niet veel uithaalde. 
maar toen pierre nog een keer flink uithaalde 
met zijn voeten struikelde Krelis en direct sloeg 
Pierre hem het touw om zijn nek, gaf een flinke 
draai, knelde de hals af tot Krelis het bewustzijn 
verloor. Pierre zette het op een lopen. Hij besefte 
heel goed dat hij nu niet meer gepakt kon worden 
want dan was hij er geweest. “misschien is die 
man wel dood, als ik nu gepakt wordt zullen ze 
me zeker ophangen”. 
Niemand rende achter Pierre aan, maar ieder 
stond om Krelis die langzaam bijkwam. Hij werd 
naar huis gedragen en in de bedstee gelegd. De 
consternatie was zo groot dat het bij niemand 
opkwam om achter Pierre aan te gaan. Die zat 
verscholen in het bos en beet een voor een de 
vezels van het touw door. 

 ~ Georges van Luijk ~

Vorige maand startte de Jutter met een feuilleton, dat door de lezers geschreven wordt. De jutter 
geeft alleen de eerste alinea van het verhaal en dan is het aan u om het af te maken. Het feuilleton 
zal uit zes afleveringen bestaan en u, beste lezer en schrijver, bepaalt zelf hoe dit verhaal zich gaat 
ontwikkelen. Dat mag alle kanten uitgaan. Spanning, liefde, list en bedrog, historie, politiek of mis-
drijf, wat gaat het feuilleton ons brengen? Dat is aan uw eigen fantasie. Voorwaarden voor plaatsing 
zijn in ieder geval: continuïteit: zorg dat uw verhaal aansluit op de laatste alinea van het vorige deel. 

Hotel duinlust - deel 2
In de vorige aflevering: Bas werkt in de keuken van hotel Duinlust. Normaal gesproken is hij een kun-
dig kok, maar vandaag is hij er met zijn gedachten niet bij. Steeds moet hij denken aan de woorden 
van zijn beste vriendin. Waar denk je dat mensen die niets te verliezen hebben toe in staat zijn? Als 
hij gevraagd wordt wat runderlapjes te halen, ziet hij op de grond in de koelcel een lijk. 

Het lichaam ligt met het gezicht van hem afgewend, maar zo te zien is het een oudere man. Voorzich-
tig leunt Bas naar voren,  de man komt hem vaag bekend voor maar hij kan hem niet direct plaatsen.  
Snel pakt hij de runderlapjes van het schap en verlaat de koelcel. Bas aarzelt. Hij zou natuurlijk alarm 
moeten slaan en de politie bellen maar hij zit met een probleem. De koelcel is een afgesloten ruimte 
met een slot, waarvan er maar één sleutel is. Die sleutel zit al twee dagen in zijn broekzak. Tel daar bij 
op dat hij de hele ochtend al slecht werk levert  en je kunt wel nagaan wie de hoofdverdachte is. Hij 
geeft het rundvlees aan zijn baas en loopt zonder iets te zeggen door naar het fornuis. Daar gaat hij 
snel aan het werk.  Hij voelt hoe zijn baas hem nakijkt maar is opgelucht dat hij niets zegt.
Aan het eind van de dienst verlaat Bas snel de keuken. De werkdruk heeft de gedachte aan de onver-
wachte vondst in de koelcel niet weg kunnen nemen. De sleutel brandt in zijn zak.  Weer komen de 
woorden van Hilde terug. “Waar denk je dat mensen die niets te verliezen hebben toe in staat zijn?” 
Dat slaat in elk geval niet op hem. Hij heeft heel veel te verliezen. Een zorgvuldig opgebouwd leven, 
met een goed betaalde baan in een rustig kustdorp. Nét nu hij dacht het verleden achter zich te kun-
nen laten. Nog een reden waarom het goed is dat hij geen alarm heeft geslagen. Als er politie komt, 
gaan die op onderzoek uit. En dan zou zijn verleden weer opgerakeld kunnen worden. Met ferme 
stappen loopt hij naar het strandhuis dat hij voor het zomerseizoen heeft kunnen huren.  De zwoele 
avondlucht brengt weinig verlichting na de hele avond in de hete keukendampen gestaan te hebben. 
Het belooft morgen weer een warme zomerdag te worden. Bas gaat zijn mogelijkheden na. Hij kan 
natuurlijk zijn boeltje pakken en weer op zoek gaan naar een nieuwe toekomst.  Maar dat zou de 
verdenking alleen maar groter maken. Een lijk in de koelcel en de kok op de vlucht. Hij kan natuurlijk 
ook proberen het lichaam weg te werken. Niemand hoeft er ooit wat van te weten. Alleen hij. En de 
echte moordenaar natuurlijk. Zijn adem stokt. In zal zijn zorgen over zijn eigen hachie vergeet hij 
bijna het belangrijkste. Wie IS die echte moordenaar?? 

Aan u de eer om het vervolg te schrijven. Uw inzending mag uit maximaal 400 woorden bestaan en dient 
voor de 15e van de maand per mail bij onze redactie te zijn: jutter@live.nl. 

 Winterfeuilleton: Hotel duinlust

Na enig aandringen besloten we dit jaar mee te 
gaan met de ‘kerst’busreis die Horst Heydenreich 
de laatste jaren organiseert naar Kerstmarkten in 
Duitsland. met enige scepsis gingen we dit jaar 
mee en werden blij verrast. Ten eerste stapten 
er flink wat mensen in van onze eigen leeftijd.
(Ik was even vergeten dat wij ook al ruim 55+ 
zijn) ten tweede was daar een stralende, gastvrije 
en punktliche Horst die een reis in elkaar had 
gezet die klonk als een goedgestemde klok. We 
kregen er zin an. Het gezang en geklaag waar 
we zo tegenop zagen bleef  uit. gewoon een 
goudeerlijke gastheer die duidelijk en kort alles 

uitlegde met een grol en grap. Onze plaats van 
bestemming, Hameln. Een allerliefst stadje met 
een niet al te grote kerstmarkt, leuke boetiekjes, 
goede restaurantjes en terrasjes. We maakten 
dankbaar gebruik van alles, gingen met een goed 
gevulde maag en een tas vol leuke cadeautjes 
richting hotel en maakten daar nog gebruik van 
het inpandige zwembad, sauna en bar. 

De volgende ochtend na een goed ontbijt met 
volop keuze richting Bielefeld. Wel met enige ver-
traging omdat Henk (onze allerliefste chauffeur) 
een knopje aan had laten staan waardoor de accu 

was leeggelopen. Het betekende voor ons een 
extra kopje koffie wat Horst keurig verzorgde. 
geen stress, geen gemopper. 

om ongeveer 10.30 uur kwamen we aan in 
Bielefeld, tijd zat dus om opnieuw te genieten van 
weer een nieuwe kerstmarkt, winkels en beziens-
waardigheden. Wij kozen ervoor een museum te 
bezichtigen. Winkels hadden we in Hameln wel 
genoeg gezien en de cadeautjespot was leeg. Echt 
fijn was het. vervolgens werden we om 16.30 uur 
verwacht bij de bus en gingen we richting grens, 
waar ons een uitgebreid en goed avondbuffet 
wachtte, voor elk wat wils. 
Het grote voordeel van de reis vonden wij de 

afstanden. Na twee uur rijden een flinke rust 
voor koffie (met gebak) en na opnieuw twee uur 
op de plaats van bestemming. In de bus zorgde 
Horst dat we niets tekort kwamen, in de ochtend 
koffie en thee met koek, in de avond frisdrank en 
een biertje en tussentijds geregeld een zak snoep 
die langsging. 

Volgend jaar een nieuwe bestemming. We gaan 
zeker weer mee en laten ons verrassen. Ik kan 
het u aanbevelen. Het is de prijs meer dan waard! 
Ik hoop u dan ook te zien in de bus van Horst, 
algemeen directeur van het reisbureau ‘List en 
Bedrog’.

Peter en Marjon van Hal

een geslaagde reis naar de kerstmarkten in duitsland

Na de kerstvakantie verhuizen alle danslessen van 
locatie moriaan naar de rel in verband met het 
Schaaktoernooi. 

Peuterballet
De hele maand januari test D’nD Dance peuter-
ballet uit. woensdag middag 15.15 - 16.00 uur. 
kosten: 3 euro per les. op vrijdag 16.30 uur heb-
ben wij ook een gezellige les voor de 50+er.
mail voor meer info dnddance@hotmail.com 

Ben je benieuwd wat er gebeurd in en rond om 
D’nD Dance? www.facebook.nl/dnddance2you

d’nd dance nieuws

een nieuwe koning 
Eind september was-ie ineens verdwenen: de zwarte koning uit het reuzenschaakspel. En zonder 
koning geen schaakspel. Een tijdelijk houten stuk werd ingezet, maar de Dorpsraad kwam deze week 
met een nieuwe koning. Nu maar hopen dat de nieuwe koning niet ‘geschaakt’ wordt...
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agenda 
Dinsdag 31 januari
Sonnevanck: Eindejaarsfeest met DJ Volta, Beu-
gel & Cocktail
Woensdag 1 januari
Strand/strandopgang Zwaanstraat: Nieuwjaars-
duik 15.00 u; 14.45 u warming-up

Vrijdag 3 januari
Sonnevanck:  PianoBarAvond met Dirk Jan Ven-
nink vanaf 21.30 u
Zaterdag 4 januari
sonnevanck: van Dijk’s Dylan, vette Blues vanaf 
21.30 u
sunseaBar: sparkling new Year party 21.00 u
Zondag 5 januari
Café De zon: Happy Hour nieuwjaarsborrel 
sawaz 16.00 – 19.00 u
Sporthal Heliomare: Winter Strand Duinwande-
ling 9.00 – 13.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beelden-
park 14.00 u
Woensdag 8 januari
De moriaan: dorpraadvergadering 20.00 u
vrijdag 10 t/m zondag 26 januari
De moriaan: tata steel schaak toernooi
sonnevanck: Bluezofeel vanaf 21.30 u
Zaterdag 11 januari
sonnevanck: The strong and the silence types, 
soulfulgipsyswing vanaf 21.30 u
Vrijdag 17 januari
Sonnevanck: After the Sultans, Dire Straits vanaf 
21.30 u
Zaterdag 18 januari
sonnevanck: scarlet mae, indie, jazzy, sing & 
songwriter
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
Vrijdag 24 januari
sonnevanck: tons of Blues vanaf 21.30 u
Zaterdag 25 januari
sonnevanck: toothpicks, knallende rockabilly 
vanaf 21.30 u
Vrijdag 31 januari
sonnevanck: Del norte, Cumbia, son, musica 
mestiza vanaf 21.30 u
Zaterdag 1 februari
sonnevanck: The passengers, r&B & Bluesy
t/m zondag 16 februari
kopvwaz: expositie mind and soul

adressen
Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu 
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dins-
dag en vrijdag 13.30 – 16.30 u 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Dorpsraad: website  www.wijkaanzee.org 
KOP v WaZ / TIP (toeristisch informatie punt): 
maandag en woensdag 10.00-14.00; donderdag 
en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en zondag 
12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl 
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woensdag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 u ; 
zaterdag 11.00 – 15.00 u ; op zondag 12, 19 en 26 
januari extra open (woensdag 1 en donderdag 2 
januari gesloten)
Viva! Zorggroep, team Wijk aan Zee. Locatie: De 
moriaan. Dorpsduinen 4.
www.vivazorggroep.nl tel.: 06-13598166
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige: iedere 
vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 5  januari        
Ds. D. Fisser te Amsterdam
Zondag 19 januari        
pater r. putman en drs. m. Lindeman, 
Oec.dienst in Dorpskerk.   

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 januari
19.00 uur themaviering  
voorganger p. N. Smi themakoor 
Zondag 12 januari
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman  gemengd koor
Zaterdag 18 januari
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugdkoor
Zondag 19 januari
10.00 uur oecumenische viering 
voorgangers drs. m. Lindeman p. r. putman
In de dorpskerk   gezamenlijke koren
Zondag 26 januari
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang

Oecumenische bijbelkring
maandag 6 januari er weer een bijeenkomst van 
de oecumenische bijbelkring. Thema genesis 
19.  gespreksleider pastor nico smit, inloop om 
19.30 uur met koffie en thee. aanvang gesprek 
20.00 uur. plaats van samenkomst is de consisto-
rie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

versterking gezocht
De redactie van de Jutter is nog altijd op zoek 
naar versterking. u hoeft echt niet elke maand te 
schrijven. Heeft u mooie ideëen dan mag u die 
ook aandragen. Wilt u een stem over de inhoud 
van de jutter? meewerken aan een krant met 
karakter? mail dan naar: jutter@live.nl

Belangrijke telefoonnummers

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 

Week van Gebed voor de eenheid  
van 19 tot 26 januari wordt wereldwijd weer de 
week van gebed voor de eenheid der christenen 
gehouden. Het thema is dit jaar aangedragen 
door kerken in Canada. in dit land staat de een-
heid vaak ter discussie. Voornamelijk de uitzon-
derlijke positie van de Franstalige gemeenschap 
in Quebec is een gesprekspunt. Het land heeft 
een bevolking van 32 miljoen van wie 90 procent 
migrant is of nakomeling daarvan. Qua religie 
is 47 procent van de bevolking rooms-katholiek 
en ongeveer 37 procent protestant. Dan is er ook 
nog discussie over de rechten van de inheemse 
bevolking. De kerken werken nauw samen met 
deze oorspronkelijke, Indiaanse bevolking. Een 
nationale commissie van waarheid en verzoening 
ziet toe op het bijleggen van verschillen.
In de oecumenische viering hebben we in Wijk 
aan zee gebruik gemaakt van het Canadese 
materiaal met het jaarthema:  is Christus dan 
verdeeld?.
u bent van harte uitgenodigd  om samen over het 
thema verdeeldheid na te denken.
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