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Opnames ‘Moordvrouwen’in Wijk aan Zee

Gillende sirenes door de Voorstraat, rennende agenten door het dorp. Wat is er aan de hand?? Dat
zal de gedachte geweest zijn van een toevallige voorbijganger die niet beter wist...
Wijk aan Zee diende afgelopen maand als decor
voor een aflevering van de bekende Nederlandse
politieserie ‘Moordvrouw’. In januari 2014 start
het derde seizoen van ‘Moordvrouw’, met in de
hoofdrol Wendy van Dijk. Daarnaast spelen Thijs
Römer, Kees Boot, Porgy Franssen en Lottie
Hellingman een rol. De opnames vonden plaats
op 2 en 8 oktober, in de Voorstraat en in het huis
van Saskia Vijfschaft. Saskia: In de tweede week
van september werd ik verrast met de vraag of we
wilden meewerken aan de serie ‘Moordvrouw’.
Er werden foto’s gemaakt van ons huis, voorgelegd aan de redactie van de serie en na er nog
een nachtje over geslapen te hebben, besloten we
ervoor te gaan. Het leek mij leuk eens in mijn
eigen huis kennis te maken met het filmwereldje.
We gaan ons huis vereeuwigd zien in de serie,
wat me ook bijzonder lijkt. Op 8 oktober stonden
ze om half zeven ‘s ochtends voor de deur. Met
een noodgang werden de ramen geblindeerd en
werd ons huis overgenomen door de crew. We
maakten ons geen zorgen. Het huis was in goede
handen. Op sommige momenten waren er wel
25 mensen in huis en als er niet gedraaid werd
kon ik mijn huis in. De crew was zeer vriendelijk,
er was een goede sfeer en mijn zoon Luuk en ik
mochten meelunchen. Nou lunchen, we kregen

een volledige maaltijd aangeboden. Ook werden
we aan het einde van dag uitgenodig voor een
drankje en een hapje. Heel bijzonder om het zo
mee te maken.” Op de vraag Saskia, zou je het
weer doen, geeft ze gelijk het antwoord: “zeer
zeker!”
Een lijk in huis
Ook de Voorstraat 33 werd gebruikt als filmlocatie. John van Vliet, bewoner van de woning wil
niet te veel verklappen. “Een ding wil ik wel uit
de doeken doen. Dat is dat het lijk bij mij in huis
lag. Verder ga ik er niet op in. Ga zelf maar kijken
naar de 8 e aflevering eind februari, in 2014.”
De aflevering die gedeeltelijk opgenomen is in
Wijk aan Zee is de achtste aflevering van het
derde seizoen van de televisieserie.
Wendy van Dijk zat niet altijd in de showbusiness, ze heeft ook op de markt gewerkt. Wendy:
“Ik werkte op de markt om mijn danslessen te
kunnen betalen . Ik werkte een week op de markt
en de andere week volgde ik danslessen bij Barry
Steevens. Hij zei dat het niet opschoot zo, en dat
hij het zonde vond van mijn talent de danslessen
met een week werken te doorbreken. Hij deed
mij een voorstel. Ik zou elke dag de balletschool

Stem op rondwandeling Wijk aan Zee
Vorig jaar werd het Rondje Wijk aan Zee gelanceerd. Omdat je voor deze route goed ter been moet
zijn, vroeg de seniorengroep of er voor hen niet ook een wandeling gemaakt kon worden, maar dan
een door het dorp. Om aan deze wens tegemoet te kunnen komen, diende Rondje Wijk aan Zee
wederom een aanvraag in bij Kern met Pit van de Heidemaatschappij voor de benodigde 1000 euro.
Vervolgens gingen wij op zoek naar nostalgische foto’s, beelden die laten zien hoe het dorp er vroeger
uitzag. Het Prentenkabinet zegde zijn medewerking toe en stelt zijn foto’s ter beschikking. De borden
zijn in de maak en worden in december geplaatst. Op 18 januari zal de prijsuitreiking van Kern met
Pit plaatsvinden. Om voor de extra prijs van 1500 euro in aanmerking te komen, vragen wij iedereen op ons project op de website van Kern met Pit te stemmen. Wij zouden het leuk vinden als je ook
een reactie op de website achterlaat. Ga naar www.Kernmetpit.nl - kies Editie 2013 - deelnemende
projecten - Dorpsrondje Wijk aan Zee. Op vrijdag 15 november zal Rob van Kampen zijn collectie
historische foto’s van Wijk aan Zee in de Rel vertonen. Geïnteresseerden en iedereen die zijn kennis
met ons wil delen, is van harte welkom! Aanvang 14.00 uur, toegang gratis.
Greet Cudovan

schoonmaken tegen dagelijkse danslessen. Het
was hard werken en ik moest onder aan de ladder beginnen. Ook was ik gewend om voor hard
werken wel eens niet beloond te worden. Zo
danste ik in een ballet, trainden we dagen voor
een show, liepen we de hele dag op hoge hakken
rond op de set en dan hoorden we dat we weer
naar huis konden, de show liep uit. Voor niets
zo hard gewerkt. Het was niet leuk, maar ik weet
dat het soms zo gaat. Het feit dat we het thuis
niet breed hadden en leerden dat je niets voor
niets krijgt zal er toe bijgedragen hebben dat ik
weet dat hard werken erbij hoort.” Ze is blij met
de rol in Moordvrouw. Wendy: “Ik krijg de kans
te acteren in een serie. Dat is wat ik wilde. Het is
een prachtige serie en ik ben er heel blij mee.”
Een mooi decor
Wijk aan Zee is al vaker gebruikt als achtergrond
voor films en series. Bijvoorbeeld voor Meiden van de Wit, Spangen, All you need is love,
Vuurzee, Lieve Liza en natuurlijk Het paard van
Sinterklaas. Nu komt Moordvrouw erbij. Hoe
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komt het toch dat Wijk aan Zee zo vaak gebruikt
wordt voor tv opnames? Op die vraag antwoord
Dhr. Everts van het locatie scoutingsbedrijf:
“Het licht in Wijk aan Zee en ook IJmuiden is zo
mooi, er staan weinig bomen in Wijk aan Zee en
het industrieterrein van Tata is fascinerend.”
~ Tekst: Trudi Duin, foto’s: Dirk-Jan Prins ~

Van de redactie
Deze maand start een nieuw fenomeen in
de Jutter: het is een winterfeuilleton, een
vervolgverhaal in zes delen, geschreven door
inwoners van Wijk aan Zee. De redactie geeft
een voorzet, en u mag het verhaal verder
schrijven. Dit idee komt uit de koker van
Ginny Bartholomée, die sinds vorige maand
de redactie versterkt. U zult dus met enige
regelmaat bijdragen lezen van Ginny, of mooie
ideeën, zoals het winterfeuilleton. De redactie
is heel blij met de komst van Ginny, en heet
haar van harte welkom. Heeft u ook mooie

ideeën voor de Jutter, of zou u wel eens wat
voor de Jutter willen schrijven? We zoeken
nog meer mensen om met ons mee te denken
en schrijven. U hoeft echt geen groot schrijftalent te hebben of elke maand stukken te
schrijven. Ook incidentele bijdragen zijn van
harte welkom. Ook zoeken we iemand die de
vormgeving zou willen ondersteunen. Ook
hiervoor geldt: ervaring is een pré, maar zeker
geen ‘must’.
			
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Ab Winkel en Mariette van Soest
Mariёtte van Soest, geboren in Wijk aan Zee en Ab Winkel uit Velsen Noord hebben elkaar ontmoet
toen zij samen op de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk zaten. Beiden zijn het onderwijs
ingegaan, met elkaar getrouwd en maken muziek. Het muzikale huwelijk begon pas in 1998, toen Ab
Winkel in de band ‘Winkel’ speelde en vroeg of Mariёtte wilde meezingen.
“Muziekles heb ik nooit gehad”, zegt Ab. “Ik pakte
een gitaar en begon te spelen. Als ik wat hoorde
speelde ik mee. Het hoeft niet in eerste instantie
goed te klinken, maar stap voor stap ga je jezelf
verbeteren. In een bandje ben ik begonnen in
1978, bij ‘Mad Mill’. Wij speelden Engelstalige covers en zelfgeschreven liedjes. Na drie jaar ging ik
meeschrijven en stapten wij langzamerhand over
van Engelstalig naar Nederlandstalig. Daarna heb
ik nog gespeeld met Jos Molenaar, en van tijd tot
tijd met Jan Paul van der Meij en met Wim Duin
heb ik wel twintig jaar muziek gemaakt. Ik begeleid mijzelf bij mijn zelfgeschreven liedjes.”
Mariёtte springt bij, als Ab vergeet te vertellen
dat hij ook arrangeert. Ab gaat verder: “het krioelt van lijntjes door en naar elkaar. Sonnevanck
bood de gelegenheid om allerlei acties te doen.
Daar heb ik mijn deeltje wel van meegekregen.
Dan mag ik wel autodidact zijn, maar van het
‘Gemengd Mannenkoor Wazmank’ ben ik wel
mooi de dirigent.”
Vele bandjes
“Voor mij is het begonnen in 1995”, vertelt
Mariёtte. “Ik zong met John Bons en Lex Molenaar in 5beau4, daar zong ik Blues en Soul. Toen
vroeg Ab mij in 1998 om in zijn bandje ‘Winkel’

te gaan meezingen”. Later is die band verder
gegaan als ‘Jetset’. Wij speelden hoofdzakelijk
Blues en Soul. Ik heb ook regelmatig op de ‘Leoavonden’ gezongen. Wij hebben nog in Tsjechiё
gespeeld. En natuurlijk doen wij elke keer mee
met het ‘Jutterspad’.”
Zowel Mariёtte als Ab werken in het onderwijs,
allebei met kinderen die extra aandacht nodig
hebben. Ab: “Ik zit in een project van samenwerkende scholen om kinderen die in de knel zitten
weer vlot te krijgen. Ik werk drie dagen met een
groepje dat niet groter is dan acht leerlingen, en
de andere dagen ben ik ambulant.” Mariёtte: “Ik
werk ook met zwakkere leerlingen, mijn vak is
Nederlands.”
Vakantievieren
“Naast het zingen mag ik ook graag schilderen en
speel ik handbal”, zegt Mariёtte. “Onze gezamenlijke hobby is vakantievieren en omdat wij beiden
in het onderwijs zitten hebben wij acht weken
per jaar de tijd om weg te gaan. Waren het voorheen vooral de Mediterrane landen, sinds kort
gaan wij ook regelmatig naar Noorwegen. Onze
dochter Tanja woont in Bergen, Noorwegen.
Sinds 31 december vorig jaar zijn wij de trotse
grootouders van Liv (spreek uit Lief). Wij hebben

dagelijks contact via Skype. Wij kunnen meekijken als Liv in bad gaat, als ze eet, als ze speelt.
Ondanks de grote afstand zien wij misschien wel
meer van het opgroeien van onze kleindochter
dan de gemiddelde opa of oma.”

Tot slot wil Ab nog toevoegen dat Mariёtte in
staat is om de mensen stil te zingen en soms wel
tot tranen toe. En ook dat hij trots is dat Mariёtte
als oma haar tweede graad Engels heeft behaald.
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~

Cultural Village schaaktoernooi 2013 gaat door

Jeugdkoor viert 35-jarig bestaan

Dit jaar bestaat het jeugdkoor 35 jaar.Wij vieren dit op zaterdagavond 16 november om 19.00 uur in
de Odulphuskerk. Deze feestelijke viering is samen met enkele jongeren is voorbereid. Wij nodigen oud
jeugdkoorleden uit om deze viering bij te wonen, want dankzij hen is het jeugdkoor blijven bestaan.
Wij hopen op jullie belangstelling. Zegt het voort! (Foto: Jeugdkoor, ongeveer 35 jaar geleden)

Cultural Village 15 jaar: De Nieuwe Wereld
Het volgend jaar staat in het teken van het derde
lustrum van Cultureel Dorp van Europa. Het
jaar staat bol van activiteiten. Wij zullen u de
komende maanden op de hoogte houden hiervan. Een aantal evenementen zullen wij hierbij
beschrijven. Elke woensdagavond wordt er
vergaderd in de Rel, en verschijnt er de volgende
dag een nieuwsbrief.
Tentoonstelling en concert
Op 31 mei zal in het Kennemer Theater aan
de buitenwereld getoond worden wat 15 jaar
Cultureel Dorp heeft opgeleverd. Het programma
bestaat uit de opening van de tentoonstelling
Dorpsportret en de voorpremière van de nieuwe
‘Nieuwe Wereld’ (9e symfonie van Dvorak).
Hier komt het Charter van de Dorpen breed aan
de orde en hoe dat in die jaren verder is onderbouwd. Ook wordt het boek ‘Ezels en Kwasten’,
waarin de kunstenaars laten zien hoe zij door
Wijk aan Zee geïnspireerd worden, op 31 mei
gepresenteerd.

Gastgezinnen gezocht
In het weekeinde van 13 tot 15 juni komen vertegenwoordigers van de 10 Europese dorpen om
met ons het 15 jarig bestaan te vieren. Wij verwachten 60 gasten die onderdak moeten hebben
bij gastgezinnen. Er moet eten voor hen geregeld.
In dat weekeinde zal de opening van de Dvorak
tentoonstelling plaatsvinden en de première van
het nieuwe muziekstuk ‘De Nieuwe Wereld’. Een
ander evenement is de première van de film ‘Europa Ludens’. Op zondagmiddag is het Jutterspad.
Van Diner aan Zee is de datum pas op het laatste
moment bekend.
Cultureel Dorp zoekt voor de verschillende evenementen nog mensen die willen meedenken en
meedoen. En mensen die de wekelijkse nieuwsbrief willen ontvangen kunnen dat melden op
cultureeldorp@gmail.com
~ Georges van Luijk ~

Toen het Tata Steel Chess Tournament de gewijzigde opzet bekend maakte kon ik niet anders
dan reageren met een persbericht namens het
Cultural Village Schaaktoernooi. Er stond ons als
organisatie geen andere weg open dan bekend
te maken dat er dit jaar geen mogelijkheid zou
zijn ons geliefde toernooi te organiseren. Na deze
droeve bekendmaking kwam een stroom reacties
op gang. Vaak met de droeve ondertoon die men
ook in condoleances aantreft.
Tot plots een bericht op mijn scherm verscheen
van een heel andere teneur. Kees Schrijvers, bekend van NewsAboutChess en Schaaksite, vond
het eigenlijk te dol dat zo’n mooi toernooi op zo’n
droeve wijze ten onder zou gaan. Hij bood dus
aan ons voor de komende 5 jaar (!!) te willen
ondersteunen. Geloof me...ik heb zeker een paar
minuten naar de mail zitten kijken. Was dit een
geintje...of een typefout..??? Niet dus, Kees was
bloedserieus.
En dus werd met strakke hand en in volle vaart
de organisatie opgetrommeld om te bekijken hoe

we deze prachtige kans in een toernooi konden
omzetten. Na een avondje stevig brainstormen
met bestuursleden van de Stichting Schaakpromotie IJmond kwamen we tot het besluit om
deze mooie kans te pakken. Ook dit jaar dus
een Cultural Village Schaaktoernooi! Zij het in
gewijzigde en afgeslankte vorm. Het is al prachtig
dat we verder kunnen.
In het weekend van 30 november - 01 december
wordt in café de Zon met 10 geïnviteerde spelers
een 9-ronden rapidtoernooi gespeeld. Wanneer
er meer inhoudelijk nieuws is ,wordt dit via persberichten kenbaar gemaakt en op de volgende
websites: www.ssij.nl / www.newsaboutchess.
com / www.schaaksite.nl / www.paardvanree.nl
Tot slot: met de SSIJ en NewsAboutChess/
Schaaksite als degelijk financieel fundament
kunnen we het toernooi volgend jaar vast weer
de allure geven die het verdient! Het is dan een
jubileumjaar voor Cultural Village of Europe en
daar willen we zeker aandacht aan besteden.
~ Dennis Krassenburg ~

Is het hek nu echt van de dam?
Verontruste bewoners van de Zeecroft meldden ons dat er zonder dat iemand er iets van wist een hek
bij hun voor de deur was geplaatst aan de westzijde van de Dorpsweide. Zou dit ten koste gaan van
parkeerplaatsen? Want om zo’n hek in te rijden moeten er toch zeker drie parkeerplaatsen worden
opgeofferd.
Omdat er niemand was die er iets over kon zeggen zijn wij maar eens naar de gemeente gestapt.
Bij het Team Openbare Ruimte wist degene, die
wij aan de lijn kregen, niet dat er een hek was
geplaatst.
Na enig speurwerk kwamen wij uit bij de juiste
persoon, Jan Koper, Beleidsmedewerker Verkeer
afdeling Ruimte wist ons te vertellen dat van de
zijde van de organisatie van de Kofferbakmarkt
en van Sawaz de suggestie was gedaan om de
weide te voorzien van meer uitgangen.
Bij grote evenementen zoals het meifestival en op
mooie zomerse stranddagen als er op de weide
geparkeerd wordt, vormden de kleine groene
poortjes op de hoeken van de weide waar slechts
een persoon of bolderkar tegelijk door kon, een

wel erge krappe ontsluiting naar de Zeecroft. Er
was behoefte aan een bredere doorgang.
Alleen voor voetgangers
Uit het oogpunt van kosten is er voor gekozen
om de kleine hekjes zo te laten en aanvullend
in het midden van de Zeecroft een weidehek te
plaatsen. Om te benadrukken dat het hek alleen
voor voetgangers is bedoeld, zijn de omheiningpalen gehandhaafd.
Met andere woorden; het hek van de dam is niet
meer dan een storm in een glas water.
~ Georges van Luijk ~

4

5

Intocht Sinterklaas

Karate school Konjyo Dojo bestaat 5 jaar
In september 2008 startten wij, Judith Lorist en
Arnold van Oudvorst, onze eigen karateschool
in Wijk aan Zee. ‘Konjyo Dojo’, de naam van de
school betekent groeiende kracht, in alle opzichten, zowel lichamelijk als geestelijk.
Discipline en etiquette
Onze leerlingen proberen wij door onze trainingen conditioneel sterker te maken, waarden en
normen mee te geven en verder staan discipline
en etiquette bij ons hoog in het vaandel.
In het kader van het 5-jarig bestaan hebben wij
een nachttraining voor onze leden georganiseerd
dit was een grote wens van onze jeugdleden.
In de nacht van 12 op 13 oktober vond deze
training plaats op het mooie strand van Wijk
aan Zee, voor de SunseaBar. Er werd en uur lang
hard getraind door onze jeugd en volwassenen.
Er werd ondermeer getraind met autobanden
(conditioneel) en rond een mooie vuurkorf.

Na afloop werd er onder het genot van o.a. een
lekkere warme chocomelk met slagroom, door de
leden en de ouders nagepraat in de SunseaBar.
Veel hulp
Mede dank zij de vele hulp van onze seniorleden
en ouders en de SunseaBar was dit mogelijk.
Monica de Kieviet en Yvette Cleveringa bedankt
voor het maken van de mooie Halloween licht
potten, Joop Nieboer voor het verzorgen van de
autobanden en de leiding van de SunseaBar voor
het zo laat openblijven en het verzorgen van de
natrainings hapjes en drankjes. En uiteraard onze
leden voor de geweldige hulp en opkomst voor
deze training. Door jullie allen is het een mooi
succes geworden.
osu
Sensei Judith en sensei Arnold
Konjyo Dojo

Vakantie met zorg, zonder zorgen

Katinka Korte Vakantie en Batavia Reizen zijn niet zomaar reisorganisaties voor reislustige vakantiegangers. De in Wijk aan Zee gevestigde organisaties houden zich bezig met uitstapjes en reizen
voor mensen met een beperking. Met begeleiding, voor een vakantie zonder zorgen.
“Ik ben een geboren Wijk aan Zeese en heb in
het Spaarne Ziekenhuis Haarlem een opleiding
tot verpleegkundige gevolgd. Na het behalen van
mijn diploma ben ik gaan werken als thuiszorgverpleegkundige. Al snel kwam ik tot de
ontdekking dat er veel mensen zijn die wel eens
een dagje uit willen, maar dat niet kunnen. Ook
ontdekte ik dat de organisaties die bepalen wie
wel en wie niet in aanmerking komen voor dat
soort voorzieningen te stram en kolossaal zijn en
niet kijken naar het individu. Er wordt geselecteerd, u mag wel een dagje uit en u niet. Het
criterium is vaak het inkomen, zodat mensen met
een groter inkomen minder gemakkelijk in aanmerking komen. Op zich is daar niets mis mee,
maar daardoor komt een groep mensen nooit de
deur uit. Het komt erop neer dat boven modaal
het zelf maar moet uitzoeken”.
“Vijf jaar geleden kwam ik op het idee van een
High Tea op het ‘Hoge Duin’. Ik sprak erover met
mijn cliënten en via mond op mond reclame waren er al snel zestig mensen die mee wilden. Toen
had ik een probleem, hoe krijg ik in mijn eentje
zestig mensen op het ‘Hoge Duin’? Het waren
natuurlijk allemaal senioren, vaak slecht ter been,
sommigen een beetje in de war. Ik zocht en vond
tien vrijwilligers, die moesten meerdere keren
heen en weer rijden. Het werd zo’n succes dat ik
dacht, dit gaan we vaker doen. ik heb collega’s
gevraagd mee te doen. Iedereen was enthousiast.
Nooit heb ik moeite hoeven doen medewerkers
te krijgen. Ik ben toen een eenmanszaak gestart,
‘Katinka Korte Vakanties”.
“Een collega van mij deed ongeveer het zelfde en
wij besloten te fuseren en zo werd op 1 januari
2013 ‘Batavia Reizen’ opgericht. ‘Katinka Korte

Reizen’ bleef bestaan en doet tochtjes voor mensen met een beperking naar bijvoorbeeld Madurodam, de Zaansche Schans en de Keukenhof.
Dat zijn meestal tochtjes met één op één begeleiding, en dan huren wij een bus. Batavia Reizen
biedt reizen aan naar Spanje, Bonaire, zelfs Hawaï
hebben we gedaan. En alle reizen worden aangepast aan de behoefte van de cliёnt, wij zorgen
altijd dat er begeleiding meegaat. Sommigen hebben een één op één begeleiding nodig, en daar
zorgen wij dan voor. Wat wij zeker niet willen is
dat de gasten in een hotel voor massatoerisme
terechtkomen, ik wil dat de verblijfplaatsen en
de restaurants authentiek zijn en puur natuur
eten serveren, die selecteer ik door er zelf heen te
gaan. Vaak is dat ‘Bed and Breakfast’. Leuk is, dat
ik in Malaga, Spanje, op zoek ging met de taxichauffeur Rafael, en die bracht mij in uithoeken
van de stad waar soms geen straatnaambordjes
waren. Als we een reis hebben naar Malaga vragen wij speciaal naar Rafael omdat geen ander de
adressen kan vinden”.
“Als verpleegkundige werk ik ook nog steeds, met
de bekende longarts Wanda de Kanter, die voorheen werkte in het Rode Kruis Ziekenhuis, en
nu in het Antoni van Leeuwenhoek, daar ben ik
‘Coach stoppen met roken’, en één dag in de week
ben ik coach om teams zelfsturend te maken bij
de Viva Zorggroep.
Wij krijgen aanvragen uit het hele land, maar wat
zo jammer is, dat er zo weinig uit Wijk aan Zee
komen. Maar voor wie nieuwsgierig is kan informatie krijgen op http://www.bataviareizen.nl/ of
loop even binnen op het Julianaplein 9.
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~

Beste allemaal, Sinterklaas zal op zaterdag 23
november, samen met zijn Pieten, om 13.00 uur
per koets arriveren aan de Duinrand in Wijk aan
Zee, alwaar de rondrit door het dorp zal aanvangen. Wij hopen dat het weer een beetje mee
zal werken en dat de route door het dorp, net als
voorgaande jaren, weer mooi versierd zal zijn. Na
de rondrit zullen traditiegetrouw, in de Moriaan,
een tweetal voorstellingen worden gegeven voor
de kinderen. Om circa 14.15 uur een voorstelling
voor de allerkleinsten tot en met 6 / 7 jaar en om
circa 15.45 uur voor de kinderen vanaf 7 / 8 jaar
tot en met 12 jaar. De ingekleurde kleurplaten
dienen uiterlijk 22 november ingeleverd te worden bij Primera om kans te maken op een leuk
prijsje. En natuurlijk zal op 10 november ook de
speciale brievenbus, voor post aan Sinterklaas,
geplaatst worden op de hoek Relweg / Stetweg,
nabij de TNT postbus. Hierin kunnen jullie
brieven, tekeningen, kleurplaten en wensenlijstjes
deponeren en zullen wij er voor zorgdragen dat
deze rechtstreeks naar Sinterklaas gaan.
Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleurplaten kunt U altijd even bellen met 0251-374518.
Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee

Voetbalverzamelbeurs
Dit jaar is de eerste specifieke voetbalbeurs in de
regio Kennemerland (tussen Alkmaar en Haarlem) voor voetbalverzamelaars, voetballiefhebbers, kortom iedereen wiens actieve en/of passieve hobby/passie Voetbal is. Voor deze beurs is
altijd veel belangstelling. Zoekt u iets bijzonders
van uw favoriete club, een ontbrekend plaatje,
een jubileumboek, clubspeldje of iets dergelijks,
de kans is groot dat er iets van uw gading bij is.
Er is van alles op voetbalgebied te koop, internationaal van ongeveer 1925 tot heden: Voetbalboeken; vaantjes; speldjes; pins; shirts; glazen;
programmaboekjes; entreebewijzen; plaatjes
(boeken) van Miss Blanche tot Panini; karikaturen van Uschi tot Dick Bruynesteijn; foto’s;

Hier & Daar
Heilig
Eigenlijk heb ik altijd gedacht dat de Dorpsweide heilige grond was maar dat is dus niet
zo. Nee, het is de strook groen langs de Verlengde Voorstraat. Die wordt vertroeteld alsof
het ‘t laatste plantsoen ter wereld is.
Van de zomer moest de frisse grasmat er
opeens uit omdat er iets was met de grond
eronder. De aanwezige aarde werd vervangen
door betere en er werd opnieuw gras ingezaaid. Dankzij deze superieure aarde staat het
gras er inmiddels weer florissant bij. Jammer
alleen dat ze er met trekkers doorheen gereden
hebben en er nu patronen in het gras zitten.
Heel erg vaak zijn er op dat strookje werklieden bezig met onkruid wieden, papiertjes weghalen of plantjes poetsen. Het lijkt verdorie
wel heilige grond.
De grote vraag is waarom? En waarom alleen daar? Moet er misschien indruk worden
gemaakt op bezoekers? Dat gaat lukken tot de
hoek bij de kapper. Daarna tiert het onkruid
er welig, zijn afrasteringen stuk en slingert er
overal troep. Het doet allemaal zo denken aan
een authentiek Madrileens tweesterrenhotel
met stijlvolle entree. Je denkt nog: dat ziet
er best goed uit maar eenmaal met een vies
ruikende liftje op je hotelkamer aangekomen
wil je het liefst zo snel mogelijk weer weg. Zo
moeten buitenlandse bezoekers Wijk aan Zee
dus ook ervaren.
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

sigarenbanden; suikerzakjes;-sleutelhangers;
Lp’s en singles; etc. De kans is groot dat er ook
standhouders uit België Engeland en Duitsland
aanwezig zijn. Op 2 november, in Café De Zon,
9.30 tot 13.30 uur. Entree 2 euro per persoon.
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: een aantal piraten is opgepakt,
en weer ontsnapt. Geurt ontdekt dat de piraat, die
het kistje heeft verstopt in het duin, bij hem in de
schuur zit opgesloten. Zijn moeder en broer gaan
mee om het kistje te zoeken.
Het begint al te schemeren als Mientje en haar
zoons Geurt en Dirk het duin inlopen. Het is
alweer weken geleden dat Geurt het kistje vond
en ergens anders heeft begraven. Toch weet hij
nog wel waar het ongeveer moet zijn geweest.
Met zijn drieën naast elkaar lopen ze door het
helmgras te zoeken naar de zakdoek. Het duurt
zolang dat de schemering heeft plaatsgemaakt
voor de duisternis, en ze besluiten terug naar
huis te gaan. “Kijk”, zegt Geurt, “de stok die daar

ligt is misschien de stok die de piraat in het zand
heeft gestoken, we zitten wel in de buurt.” “Ja,
maar de piraat heeft de stok misschien uit woede
dat het kistje weg was, weggegooid, en dan zoek
je op de verkeerde plek”, zegt Dirk. “Kom we
gaan naar huis, dan gaan we morgenvroeg nog
eens kijken”, zegt Mientje. “En als Geurt het hele
verhaal nou eens heeft verzonnen”, zegt Dirk,
“dan lopen we hier onze tijd te verdoen”. “Dat is
niet waar, ik heb het niet verzonnen.” “Ik vond
het al te mooi om waar te zijn, Geurt is altijd een
fantast geweest.” “Hou op jullie.” Dirk houdt zijn
mond maar loopt ver voor zijn moeder en broer
uit naar huis.
De volgende morgen gaat Dirk niet mee naar het
duin. Snel vindt Geurt de stok, kijkt even in het

Komende winter gaat de Jutter met een feuilleton
starten dat door de lezers zelf 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 misdrijf, 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
eerste, door ons aangereikte alinea en daarna op
het vorige ingezonden stuk zodat er een doorlopend verhaal ontstaat. De eerste vijf afleveringen
hebben een open einde: de volgende schrijver
moet er op in kunnen haken. Het verhaal speelt
zich (grotendeels) af in Wijk aan Zee. Aan de
laatste inzender de eer een zinderend plot te
bedenken.

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

Zumba & Dans bij D’nD Dance

De hele maand november gratis zumba les voor
volwassenen(18+). Vrijdag 17.30-18.30uur Moriaan Zeemeeuwzaal. Zumba is een latin work-out
waarin dansen voorop staat. Tijdens deze les
train je je hele lichaam. Voordeel op de vroege
vrijdag avond, sporten en de vrijdag avond nog
vrij zijn. Onder begeleiding van gediplomeerd
dansdocent en gecertificeerd zumba instructrice
Dominique Beerta. Voor meer informatie en/of
vragen mail naar dnddance@hotmail.com
Of kijk op www.facebook.nl/dnddance2you

Hotel Duinlust

“Klachten over de biefstuk Bas, hij was te doorbakken en de saus was te zout”. Het was niet de eerste
keer dat het bedienend personeel grieven van de
etende gasten doorspeelde. Hij was er ook niet bij
met zijn gedachten, al weken niet. Liefst zou hij
alle gaspitten uitdraaien, zijn schort uittrekken en
naar het strandhuis gaan. Hij dacht aan de woorden van Hilde, zijn beste vriendin:

Element Yoga in de Rel

Relweg winnaar
stratenvolleybaltoernooi
Op vrijdag 11 oktober werd door volleybalvereniging WVV 72 een stratenvolleybaltoernooi
gehouden. Negen teams streden voor de trofee.
Eeuwige roem voor de Relweg! Volgend jaar
sportieve revanche voor ‘t Neeltje Snijdershof?
We gaan het meemaken. Iedereen bedankt die
het eerste StratenVolleybalToernooi tot een succes heeft gemaakt! Zorg dat je er in 2014 weer bij
bent.
~ Recreanten WVV~

~ Georges van Luijk ~

Winterfeuilleton

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
aan Zee. (met duidelijk naam en adres). Opzegging 2
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

Nieuw in Wijk aan Zee: yogales in Werkplaats de
Rel. De lessen worden gegeven door Kalinka van
Wees van Element Yoga. Kalinka zoekt elke les
naar een balans tussen kracht en ontspanning.
Ideaal dus als je een fit lijf wilt en tegelijkertijd
aan je bewustzijn wilt werken. De hatha yogastijl
is leidend in de les maar het bevat ook kenmerken van vinyasa flow. Een rode draad zit in het
stilzetten van je gedachten. Kom je ook eens een
proefles volgen? Info: www.elementyoga.nl.

rond en probeert zich te herinneren wat hij een
paar weken geleden heeft gedaan. “Kijk”, zegt hij,
“hier heb ik gelegen. Toen heb ik daar het kistje
opgegraven en ben die kant opgelopen, dan moet
het daar ergens zijn.” Geen zakdoek te vinden,
waar ze ook kijken. “Geurt, je gaat me toch niet
vertellen dat je broer gelijk heeft, hè?” “Begin jij
nu ook al, je denkt toch niet dat ik het leuk vind
dat ik mijn moeder voor niks laat zoeken? Kijk,
daar ligt mijn zakdoek”. Daar ligt zijn zakdoek,
maar niet meer aan het helmgras vastgebonden.
“Zie je wel dat het waar is.” “Ja Geurtje, ik geloof
je, denk eens goed na waar het geweest kan zijn.”
Hij kijkt om zich heen en loopt een paar passen
naar de ene en dan weer naar de andere kant.
Dan terug naar de stok en weer naar zijn moeder.
Hier moet het zijn geweest, en beiden gaan op de
knieën en voelen in het zand. “Hoe diep moet het
liggen?” “Ongeveer een hand diep.” Ze woelen
enkele meters zand om, en na een uur roept
Mientje, “Geurt ik voel wat”. Zij gooit steeds
grotere handen zand weg, en daar ligt het kistje.
Mientje kijkt verwilderd om zich heen en staat
op, pakt haar omslagdoek en wikkelt het kistje
erin. “Kom, we gaan snel naar huis en verstoppen
het in de kelder.”
Thuisgekomen is de piraat al opgehaald om te
werken. Het tweetal loopt regelrecht naar de kelder, schuiven een paar kisten aardappelen opzij
leggen het kistje op de grond en zetten de kisten
weer terug.

Nieuw: nagelstudio in Wijk aan Zee
Wie denkt dat in deze tijden alleen maar bedrijven failliet gaan of stoppen, heeft het mis. Marja
van Gool heeft het aangedurfd een nieuw bedrijf
te starten: een nagelstudio. Marja: “Ik werk al
25 jaar bij afvalbedrijf Sita. Ik heb altijd gezegd,
als ik er 25 jaar werk ga ik wat anders doen. Dat
moment was nu aangebroken.” Marja bedacht dat
een nagelstudio een leuk initiatief zou zijn. “Ik
ken veel vrouwen in Wijk aan zee die hun nagels
laten doen. Het leek me leuk om met een eigen
studio te starten. Je hebt contact met je klanten,
en bovendien hebben we in Wijk aan Zee nog
geen nagelstudio.”
Marja volgde een basiscursus nagelstyliste en
verbouwde een ruimte achter haar woning tot
studio. Daar heeft ze haar eerste klanten inmid-

dels ontvangen. “Voorlopig houd ik mijn baan
er nog naast. Maar omdat ik een deel van mijn
reguliere werkzaamheden vanuit huis doe, ben
ik daar wel flexibel in. Daarom heb ik ook veel
ruimte om afspraken in te plannen.” Wie het
eens uit wil proberen kan gebruik maken van
een speciale actie: klanten die zich nog dit jaar
melden krijgen vijftig procent korting op de
eerste drie behandelingen. Dat is dus 15 euro per
behandeling. Marja hoopt op een goede aanloop.
Niet alleen is het leuk om je nagels goed te laten
verzorgen, maar ook vind je er gezelligheid...
Meer informatie: www.facebook.com/NagelstudioBijMar Tel: Nagelstudio BijMar 06-53847956
of mail nagelstudioBijMar@live.nl.
~ Tekst: Marian van den Hul. Foto: Stephanie Dumoulin ~

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.

Wijkaanzeedee

Eén van de bekendste tradities in Wijk aan Zee is
dat elk jaar op 7 december in huize Kisjes aan de
Julianaweg 35 de Wijkaanzeedeee wordt opgenomen. Zoals zoveel in Wijk aan Zee niet conform
de gewoonte gaat, is het nooit bekend welke
artiesten er zullen optreden, waardoor het elk
jaar weer een verrassing is wat er op komt, maar
waardoor het ook een zeer gevarieerde cd wordt.
Het heeft dit jaar wel een thema, ‘De Nieuwe
Wereld’. Toehoorders zijn welkom, maar de kans
is groot dat u in de gang moet staan, want er is
beperkte ruimte. Elders in de Jutter vindt u een
artikel over ‘De Nieuwe Wereld’. De cd is enkele
dagen later verkrijgbaar bij de Kop van Waz,
Primera en Spar en kost € 5.00.
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Agenda
Vrijdag 1 november
Duinpark Paasdal: Eindfeest met NUH 20.30 u
Sonnevanck: Blinky Palermo; creatieve alternatieve sferische pop vanaf 21.30 u
Zaterdag 2 november
Café De Zon: Voetbalbeurs; met clubspeldjes,
voetbalplaatjes, vaantjes, shirts etc. 9.30 – 13.30 u
Sonnevanck: Reinier Voet & Pigalle 44 21.30 u

Zondag 3 november
Een Zee van Staal: gratis rondleiding beeldenpark 14.00 u
Vrijdag 8 november
SonnevanckTaranga; pure flamenco vanaf 21.30 u
Zaterdag 9 november
Sonnevanck: Nanette Drazic & Kimonosleeves
vanaf 21.30 u
Zondag 10 november
De Moriaan: Rommelmarkt 12.00 – 16.00 u
Woensdag 13 november
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 15 november
Sonnevanck: Lauw; akoestische nederchansons
vanaf 21.30 u
De Rel, Rob van Kampen vertoont historische
foto’s van Wijk aan Zee, 14.00 u
Zaterdag 16 november
Sonnevanck: Reinier Voet & Pigalle 44 voor de 2e
keer; vanaf 21.30 u
Vrijdag 22 november
Sonnevanck: Americana; blugrass & country
vanaf 21.30 u
Zaterdag 23 november
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
De Moriaan: Sinterklaasintocht met rondrit dorp
13.00 u ; kindervoorstelling om 14.00 en 15.00 u
Sonnevanck: The River; blueszangeres 21.30 u
Zondag 24 november
Het Strandhuis: Sinterklaasfeest; knutselen met
knutselpiet, pepernoten bakken met bakpiet
vanaf 13.00 u
Vrijdag 29 november
Sonnevanck: Soulsessions feat Nyjo Lene Grey
vanaf 21.30 u

Zaterdag 30 november
Café De Zon: Cultural Village Schaaktoernooi;
opening en loting 11.00 u
Sonnevanck: De Hoek vanaf 21.30 u
Zondag 1 december
Café De Zon: Cultural Village Schaaktoernooi;
12.00 – 17.00 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u;
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl
De Moriaan: woe 50+ Sport badminton, tafeltennis en koersbal om 13.30 u ; do inloopspreekuur
wijkverpleegkundige van 14.00 – 15.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woe t/m vrij 13.00 – 16.30 u en zaterdag
11.00 – 15.00 u

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 3 november
Ds S. Kurtzahn, Oogstdienst
Zondag 17 november
Ds. W. Westerveld te Haarlem-Noord, Laatste
zondag van het Kerkelijk jaar
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering		
voorganger p.R. Putman
themakoor
Zondag 10 november
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p.R. Putman
gemengd koor
Zaterdag 16 november
19.00 uur familieviering		
voorganger p. N. Smit
jeugdkoor
Zondag 24 november
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 30 november
19.00 uur 1e advent			
voorganger p. N. Smit
samenzang

					
Oecumenische bijbelkring

Maandag 4 november is er weer een bijeenkomst
van de oecumenische bijbelkring. Thema: Daniel
5-7.. Gespreksleider pastor Nico Smit, inloop om
19.30 uur met koffie en thee. Aanvang gesprek
20.00 uur. Plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Evangelie samenkomsten

U bent van harte welkom om vrijblijvend te komen luisteren naar evangeliesamenkomsten.
Er wordt op een eenvoudige manier uit de Bijbel
verteld. In dorpshuis ‘De Moriaan’. Voorlopig elke
woensdagavond in november, van 20:00 tot 21:00
uur. Eenvoudig, waar, respectvol en voor iedereen. Annagret Schönau en Heleen Oskam
06 – 125 28 102

Collecte Nierstichting

Van 16 t/m 21 september werd weer de Nationale
Collecte van de Nierstichting gehouden. Ook in
Wijk aan Zee zijn de collectanten weer op pad
gegaan. De opbrengst was dit jaar € 924,29. Onze
hartelijk dank aan de collectanten en aan de gulle
gevers.
Dit jaar was het de laatste keer dat wij de organisatie van de jaarlijkse collecte van de Nierstichting hebben gedaan. Dank aan allen die het
in deze 26 jaar mogelijk hebben gemaakt om in
Wijk aan Zee te collecteren. Mocht u interesse
hebben om deze organisatie over te nemen,
alleen of met iemand anders, dan horen wij dat
graag, tel. 822705 of u kunt contact opnemen
met mevr. van Agtmael van de Nierstichting, tel.
020-6738368.
		
Joke Nan en Janke van Wieren

Juttertje

Bent u op zoek naar een huishoudelijk medewerkster voor de maandag morgen, tussen 08:3012:00 uur? Bel dan naar: 06-12277669.

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

