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Samen sterk tegen corona

Corona houdt ook ons dorp in zijn greep. De school
is dicht en de kroegen en restaurants houden de
deuren voorlopig gesloten. Toch laat het dorp juist
in deze tijd zich van zijn beste kant zien. Iedereen
is bereid de helpende hand uit te steken.

Zo is er op Facebook de ‘Corona Buurthulp Wijk
aan Zee- groep’ in het leven geroepen. Als je lid
bent van de groep, kun je hulpvragen stellen of
iets aanbieden. In de eerste dagen werd er al veel
hulp aangeboden, van oppashulp tot boodschappendienst. Maar er kan ook gevraagd worden
om dingen. ‘Gunt iemand ons een rol wc papier?
Wij deden niet mee aan de hamsterstrijd en
hebben nu nog maar 1 rol over. Action, Spar en
Deka schappen waren leeg...” De reacties waren
overweldigend, iedereen bood massaal rollen aan.
Mensen die geen Facebook hebben, kunnen via
www.heldnodig.nl een hulpverzoek doen of zelf
‘held’ worden. Als mensen geen internet hebben,
is er nog een andere mogelijkheid.
Plak een papier op het raam met een telefoonnummer, dan kan een voorbijganger bellen en
vragen wat er aan de hand is, of nodig is.

Horeca anders

Ook de lokale horeca ondernemers proberen
er het beste van te maken. Hotel Sonnevanck
bijvoorbeeld. ,,Wij hebben onze gasten naar
huis gestuurd, omdat we ze geen service kunnen
bieden’’, legt medewerker Eline uit. ,,Heel jammer,
maar iedereen was ontzettend begripvol.
Kijk maar naar onze facebookpagina.
Alleen maar liefde. Met de verkoop van bonnen
en eventueel bezorging proberen we nog service
te verlenen en verder proberen we er het beste
van te maken. We doen allerlei klusjes die zijn
blijven liggen. We houden de moed erin.”
Ook Ad van Schie van Café De Zon is noodgedwongen aan het klussen. ,,Ik ben de stoelen
aan het schilderen, want ik weet niet zeker meer
of ik nog wel nieuwe kan kopen’’, zegt hij.
,,Het zijn onzekere tijden voor ons als ondernemer. Natuurlijk hebben we een reserve en
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Horeca anders door corona
Be my Guest

www.bemyguest.house/menus/
Bezorgt de maaltijden kosteloos aan huis.
Bel vanaf 15 uur 0251-295326 of mail naar
bemyguest.menu@gmail.com

Gewoon in Wijk aan Zee

Proeverijplank en high tea.
Bezorgt gratis in Wijk aan Zee, Beverwijk,
Heemskerk en Velsen-Noord.
Bestellen? Whatsapp: 06-22711632 of
mail: info@gewooninwijkaanzee.nl

Het Strandhuis

kunnen we het een maand of twee uithouden,
maar als het langer duurt gaat het wel schuren.
En die reserve hadden we liever voor andere
dingen gebruikt.’’ Ook Ad is aan het nadenken
over bezorging aan huis.
Ella de Jong van Be My Guest heeft zich direct
aangepast aan de nieuwe omstandigheden en
begon maandag 16 maart al met bezorgen.
,,Het gaat heel goed. Als de telefoon gaat worden
we helemaal opgewonden. Hoe leuk is dat’’, zegt
ze. Elke dag bezorgen ze nu al aan vier of vijf
adressen. “Zo fijn dat iedereen op die manier
meewerkt. Je voelt dat mensen achter je staan in
deze moeilijke tijd. Mensen bieden zich vrijwillig
aan om chauffeur te worden, we mogen facturen
later betalen, mensen bestellen uit piëteit, iemand
annuleerde een kamer en gaf zelf aan die wel
graag nu te betalen om op een ander moment te
komen. Heel fijn is dat.”

Activiteiten uitgesteld of afgelast

Koningsdag voor dit jaar is afgeblazen. Omdat dit
door heel Nederland het geval gaat zijn, worden
er gesprekken gevoerd om het hele feest landelijk
naar een andere datum te verplaatsen.
Het kunstfestival Ezels en Kwasten is tot nader
order uitgesteld. “Misschien in het najaar”, aldus
Karin Weckseler.

De Kofferbakmarkt op 12 april gaat niet door,
of dat op 10 mei wel het geval is, is nog onzeker.
Esther van Amersfoort van de Lentebiertocht op
19 april weet niet of deze doorgaat: ”Ik vind het
heel spannend om dat nu te moeten aangeven,
maar ik denk dat het niet doorgaat.”
De bevrijding zou in Wijk aan Zee groots gevierd
worden, maar wordt verplaatst. Greet Cudovan
van de organisatie: “Het ziet ernaar uit dat de
corona-ellende nog wel een tijdje gaat duren.
In 1945 vierde Wijk aan Zee in september de
bevrijding, dus dat gaan wij waarschijnlijk ook
doen.” De theatervoorstelling ‘Onder druk’ van
Sylvia Brandse was gepland in april en mei,
maar de speeldata verschuiven eveneens naar
september. De V-LAB Express -een interactieve
tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en
burgerschap- zou van 3 t/m 5 april naar Wijk aan
Zee komen. Ook dit gaat niet door.
De workshop Zingen voor Vrijheid door Frank
Edam en de bijbehorende boekpresentatie op 19
april in café de Zon wordt ook uitgesteld.
Ditzelfde geldt voor de expositie ‘Evacuatie en
Bunkerbouw’ die in de periode 30 maart t/m 10
mei in Heliomare zou plaatsvinden.
Tekst: Merei Dekker en Jacky de Vries.
Foto: met dank aan ‘Gewoon in Wijk aan Zee’.

Van 16.00 tot 21.00 uur staat het team klaar.
Bestel online via www.hetstrandhuis.nl/bezorgen en betaal direct met IDEAL of PayPal. Uw
bestelling wordt op gepaste afstand afgegeven,
of zetten deze op gepaste wijze voor uw deur!

Onder de Toren

Geopend om af te halen.

Snackcorner

Geopend van dinsdag tot vrijdag van 16.00 tot
21.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot
21.00 uur. U kunt telefonisch bestellen:
0251-294150. U krijgt dan te horen hoe laat u
de bestelling kunt komen ophalen .

Sonnevanck

www.hotel-sonnevanck.nl/nieuws/sonnevanckbijjethuis/
Bezorging (vanaf € 15,--) in Wijk aan Zee,
Beverwijk en Velsen-Noord op donderdag
t/m zondag van 16.00 tot 20.30 uur.
Bestel via 0251 375300 (vanaf 14.00 uur).
Betaling met tikkie of pinnen.

Viskraam Wijk aan Zee
Geopend om af te halen.

Tarantella

Bestellingen via 0251-375350. Bezorgen: 17.00
tot 21.00 uur en afhalen: 17.00 tot 22.00 uur.
Betalen via Tikkie (wij proberen zo snel mogelijk een mobiel pinapparaat te krijgen)

Wijk aan Zeese door coronavirus gestrand op reis door Argentinië
Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig.
Vele maatregelen zijn getroffen, grenzen gaan
dicht en duizenden Nederlandse toeristen zijn
gestrand in het buitenland. Ook Jolien uit Wijk een
Zee en haar vriend Casper hebben aan den lijve
ondervonden hoe spannend dat is. Hier volgt hun
ervaring:
“Op 20 februari begonnen wij aan onze lang naar
uitgekeken vakantie in Argentinië. We genoten
van het stadsleven en de skateparken in Buenos
Aires, de wijn en gastvrijheid in Mendoza, de
meren, bergen en gletsjers in Patagonië.
Elke dag een nieuw avontuur en lange dagen in
de buitenlucht. Op 12 maart kwamen we terug in
Buenos Aires om van onze laatste dagen in deze
prachtige stad te genieten. Maar dat deel van ons
avontuur kreeg een andere wending.
De eerste corona besmettingen in Argentinië
waren een feit en de regering handelt direct.
Iedereen die uit Europa gekomen is (ook de
locals, die net een reislustige zomervakantie
achter de rug hadden) gaat verplicht 14 dagen in
quarantaine, evenals mensen met klachten.
Wij waren al ruim drie weken in het land en
gezond, dus voor ons geen quarantaine.

Maar dat weten de mensen op straat niet.
Op een bootje over de rivier worden we door een
lokale dame uitgekafferd, dat wij als buitenlanders niet welkom zijn en niet op de boot mogen.
Dat gaf een heel naar gevoel, ondanks dat ze geen
enkel recht van spreken had. Het hakt er ook
in om te beseffen dat er mensen zijn die zoiets
dagelijks meemaken”.
“Vanaf dat moment volgt er elk uur meer
COVID-19 gerelateerd nieuws, en elke dag meer
maatregelen van de regering. Toeristenbussen
mogen niet meer rijden, nationale parken, musea
en andere openbare verzamelplaatsen gaan dicht.
De grens gaat dicht. Onze vlucht naar Amsterdam die op 16 maart zou plaatsvinden wordt
gecanceld. Nu wordt het serieus. We zoeken
contact met onze luchtvaartmaatschappij en
kunnen slechts afwachten. De klantenservice en
de ambassade kunnen beide de chaos logischerwijs niet aan en we worden slecht geïnformeerd.
Op onze mobiele telefoons volgen we het lokale
nieuws op de voet. De verplichte quarantaine niet
opvolgen wordt strafbaar, hotels worden gesloten,
een uit quarantaine ontsnapte Argentijnse puber
wordt aangegeven door haar vader en opgepakt,

en ga zo maar door. Blijkbaar zijn die verhalen
nodig om de bevolking te overtuigen om aan de
nieuwe regels te gehoorzamen”.
“We gaan de straat niet meer op om vervelende
situaties te voorkomen en spenderen onze tijd
vooral op Wifi in ons hostel, terwijl we elke
minuut onze e-mail en app refreshen om te zien
of we al zijn omgeboekt. Uiteindelijk krijgen
we na vier dagen stress en gebrekkig contact
een vlucht, op vrijdag pas. Er lijken nog andere
vluchten via Brazilië te gaan, dus proberen we
een sneller alternatief te krijgen. En dat lukt
gelukkig: midden in de nacht krijgen we nieuwe
tickets toegestuurd en op dinsdag kunnen we
naar huis. Wegwezen! We gaan voor dag en dauw
naar het vliegveld, ook al gaat onze vlucht pas
aan het eind van de middag. Op de vlucht naar
Brazilië worden we nauwelijks aangekeken door
het in mondkapjes en handschoenen gehulde
lokale personeel. Het vliegtuig zit vol met toeristen die allemaal wanhopig graag naar huis willen.
Allemaal in hetzelfde schuitje. Door opgelopen
vertraging hebben we maar 20 minuten om onze
overstap in Brazilië te halen. Gestresst en opgelaten sprinten we door de terminal en halen op het

nippertje de vlucht naar Amsterdam. We made it!
Meerdere mensen die we ontmoet hebben
konden helaas niet zo snel naar huis en zitten nu
nog, samen met nog honderden anderen, vast in
Argentinië. We wensen iedereen sterkte in deze
bizarre tijd en zullen zelf voor niet veel meer dan
een boodschap, wandeling of bezoek aan familie
de deur uit komen de komende dagen…
Hebben we mooi de tijd om een fotoboek te
maken van de mooie avonturen”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: aangeleverd.
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Dorpsgenoten

Louise Durge-Paap
Hoewel de meeste mensen haar Loes of tante Loes
noemen heet zij Louise, één man noemde haar
Louisa, dat was Aad, haar man. Zowel de familie
Durge als de familie Paap zijn geboren Wijk aan
Zeeërs, hoever het terug gaat weet zij niet, maar in
ieder geval waren beider grootouders het ook.
Dat hoor je niet vaak. Durges zijn er nog wel in
Wijk aan Zee, maar van de Paapen woont er niet
een meer in het dorp.
“Nadat ik de lagere school had afgemaakt vond
mijn vader het beter om een jaar mijn moeder
te helpen in huis. Na dat jaar ben ik naar de
modevakschool gegaan, veel keus had een meisje
toen niet het was of huishoudschool of modevakschool. Na het halen van mijn diploma ging ik
werken als coupeuse bij Stoutenbeek, dat was een
modezaak met een klein atelier, voor veranderen
van kleding. Ik vond het niet zo leuk om daar
te werken en na drie jaar zei iemand dat ze bij
Berghaus, wat een confectiebedrijf was, iemand
zochten voor een baantje wat echt iets voor mij
zou zijn, kantinejuffrouw. Ik heb gesolliciteerd en
werd aangenomen. Het was inderdaad echt iets
voor mij, lekker kletsen met de meiden.
Er werkten 125 meisjes, maar het werden er al
snel meer. Toen er 200 meisjes werkten is mijn
zusje er ook bij gekomen. Behalve koffie en thee
zetten moest ik ook zieke collega’s bezoeken. Zelf
heb ik thuis veel kleding voor mezelf gemaakt en
versteld, maar nu doe ik dat niet meer”.
“Ik leerde Aad Durge kennen, zijn vader had een
transportbedrijf met 1 auto, een Bedford.
Nadat Aad van school kwam is hij gaan werken
op het kantoor van Beijnes. Na zijn militaire
diensttijd, het ging toen niet zo goed met het
bedrijf van zijn vader, vond Aad het zijn plicht
om zijn vader te helpen. Hij kocht een Mercedes
en werd trucker. Ik vond dat maar niks. In 1959
zijn wij getrouwd. Ik werkte nog bij Berghaus,
maar niet voor lang, mijn vaders motto was: ‘een
man moet de kost verdienen’ dus moest ik stoppen met werken. Voor iemand die nooit om een
woord verlegen zit en graag met veel mensen omgaat, was dat nou niet echt waar ik blij mee was.
In 1970 waren er plannen om een dorpshuis te
bouwen, het zou ‘de Moriaan’ gaan heten.
Tijdens de receptie voor de eerste steenlegging
vroeg iemand of het iets voor ons zou zijn om
beheerders van de Moriaan te worden.
Wij hadden geen kinderen, dus het probleem van
kinderen die alleen thuis zaten kenden wij niet.
Er waren 17 echtparen die hadden gesolliciteerd
en wij werden het. De opening was in 1972.
Ik beschouw het nog steeds als mijn levenswerk.
Toen er vorige maand brand was geweest, schrok

ik me dood, ik ben gaan kijken en heb het er nog
steeds heel moeilijk mee. De schade is groter
dan ik me had voorgesteld, dat zal nog een hele
tijd duren voor het weer in gebruik kan worden
genomen. Wij hebben nog nooit zo hard gewerkt
als daar, maar nooit met zoveel plezier als daar,
wij hadden geen sluitingstijd, de deur ging pas op
slot als de laatste gast naar huis was, wij zijn wel
eens om half zes naar huis gegaan. In het begin
was er nog geen geluidsinstallatie en namen wij
de pickup en grammofoonplaten van huis mee”.
“Ik had meer met de badminton en Aad zijn
voorliefde ging naar de volleybal en de handbalclub. Op een mooie zomeravond, het was de
laatste avond voor de vakantie, zei iemand van
de badminton, dat hij altijd had willen zwemmen
met volle maan en dat was het die avond en stelde voor om met zijn allen naar het strand te gaan.
Zo gezegd zo gedaan, wij hadden een strandhuis
en daar ging ik voor de hele meute koffie maken.
Toen gingen er een paar die wilde zwemmen zich
uitkleden, maar wat zij niet zagen was een touw
dat gespannen was als erfafscheiding en daar
rolde zij in de blote kont over het touwtje.
Mooie tijden hebben wij gehad. Aad ging
zogenaamd als coach met de volleybalmeiden
naar België voor een toernooi. Het coachen was
meer de zorg over de inkoop van vlees en het
verzorgen van de barbecue, maar pret heeft hij
wel gehad. Wij waren elke dag bij elkaar aan
het werk, dus ik gunde hem wel zijn uitje met
anderen”.
“In 1992 kwam er een eind aan het tijdperk Aad
en Loes in de Moriaan, wij kregen een overwel-

Voetstappen in het zand
Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke
dag en op elk moment. Veel vervliegt, gebeurtenissen zijn voetstappen in het zand: ze stuiven snel
weer onder. In deze rubriek mengen historische
feiten zich met fantasie van de schrijver.
Geschiedenis: hoe het misschien wel geweest is.

Aflevering 4: Een lijk op het strand.

Uit de memoires van Emanuël van Overmeeren.
Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog
vorderden de Duitsers voertuigen. Mijn baas Luc
Langendijk, boer in de Wijkermeerpolder, moest
zijn paard-en-wagen beschikbaar houden voor
vervoer van allerlei materiaal. Ik moest onder
andere voedsel en brandstof ophalen in IJmuiden
en dat bracht ik dan naar het Ortskommando,
dat zat in de gevorderde bioscoop De Pont bij het
Noordzeekanaal. Bij zo’n transport kreeg ik dan
vaak begeleiding van een Rijks-Duitser Rettig.
Dat was een ex-werknemer van Hoogovens, die
al vele jaren in Beverwijk woonde. Die stond wel

digend afscheid met veel kadootjes, een plaquette
van de badminton, dat nog steeds bij mij in de
gang hangt en een fotoalbum van de volleybal.
Iemand vroeg Aad of hij zin had om beheerder te
worden van de kinderboerderij van Heliomare.
Dat leek hem wel wat, thermoskannetje koffie
mee en gezellig kletsen met de moeders. Ik zei
dat wij eerst met vakantie gingen en dat hij tijd
genoeg had om erover na te denken. Wij gingen
altijd een week na het schaaktoernooi naar
Oostenrijk voor de wintersport. Toen wij gestopt
zijn met werken vond Aad het leuk om eens in
de zomer naar dezelfde plekjes in Oostenrijk te
gaan. Twee weken na ons afscheid in de
Moriaan gingen wij. Wij hadden vrienden die
net hun groothandel in groente en fruit hadden
verkocht, die gingen mee en ook Mary en Willem
Aardenburg. Aad had het volleybalfotoalbum,
welke hij bij het afscheid had gekregen, meegenomen en zat er ’s avonds uit voor te lezen.
De derde avond had Aad geen zin om voor het
eten een glaasje Obsler te drinken, dat was bij ons
traditie, ook voor het slapen had hij geen zin in
een glaasje schnaps. Hij zei: ‘Aadje gaat naar bed,
Willem drink jij mijn biertje maar op’.
Ik ben maar mee gegaan, hij stapte de badkamer
uit en zakte in elkaar, Mary en Willem hebben
hem gereanimeerd tot de dokter kwam, die zei
dat het niet meer hoefde, hij was al gestorven.
Twee weken na zijn pensionering was Aad er niet
meer. Maar dat besef je pas later. Het heeft wel
lang geduurd, maar ik heb de draad weer
opgepakt denkend aan het motto van Aad; het
kan nog zo donker zijn of het wordt weer licht”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn

Tante Loes was boos en is
gelukkig ook weer blij.
Onze dorpsgenoot van deze maand, Loes
Durge is teleurgesteld en boos. Door de
brand in de Moriaan kunnen alle activiteiten die daar werden gehouden voorlopig
niet meer doorgaan. Een van die bezigheden is het kaartmiddagje van een aantal
senioren die wekelijks in de Moriaan zaten
te klaverjassen en daar is Loes er een van.
Omdat dat voor veel deelnemers het enige
uitje in de week is, werd gezocht naar een
oplossing. Waar vind je een plek waar tien
mensen kaart kunnen spelen. Die plek
was snel gevonden, dachten zij, de woonkamer van de Gouden Gunje. Maar helaas,
dat vonden een aantal bewoners van de
Gouden Gunje niet zo’n goed idee.
Het idee dat de ene groep senioren een
andere groep niet even uit de brand wil
helpen heeft haar erg verwonderd.
Maar als de nood het hoogst is, is de
redding nabij. Die redding kwam door Els
en Johan van ‘t Vissershuys, die boden aan
om op hun enige vrije dag van de week de
tent open te zetten voor de kaarters en zij
rekenen maar een euro voor koffie en thee,
dus voor het geld doen zij het niet.
Gelukkig, Loes is weer blij, hoewel was
weer blij, want nu heeft een of ander virus
roet in het eten gegooid en gaat het
klaverjassen alsnog niet door.
Tekst: Georges van Luijk.

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

aan de goede kant. Van deze kameraad kreeg ik af
en toe een Vrij Nederland-blaadje van het verzet
te lezen!
Eind 1943 was er een aparte klus. Ik kreeg het
bericht dat ik om negen uur bij de Pont Bioscoop moest zijn. Daar stond Rettig al klaar.
We moesten naar Wijk aan Zee. Dat ging via de
Bankenlaan waar we twee doodskisten moesten
ophalen uit een opslagplaats op de hoek van de
Creutzberglaan. Via Beverwijk was het bericht
doorgegeven, dat er een marinier was aangespoeld op het strand bij paal 54. We moesten ons
vervoegen in de Paasdalbunker in Wijk aan Zee.
Wat een grote bunker was dat en wat een prachtig meubilair stond daarin. Van daaruit
gingen we op pad naar het strand. Het paard
werd boven op het duin vastgebonden. Via een
smal paadje gingen we te voet verder naar het
strand. Ze zeiden dat ik maar niet naast het
paadje moest stappen, want het duin lag vol
mijnen. En daar op het strand lag de marinier

Herman Sönderman, nauwelijks herkenbaar,
maar met een foto van zijn gezin in zijn binnenzak. Man, vrouw en twee knappe tieners. Dat was
wel even slikken al was het zogenaamd de vijand.
Het was nog een heel gedoe om het slachtoffer
het hoge en steile duin op te krijgen. We moesten
hem toen vervoeren naar IJmuiden naar het
kerkhof aan de dijk tegenover de Trawlerkade.
Twee dagen later werd ik opnieuw opgeroepen.
Met twee soldaten van de Wehrmacht en een
marinier moest ik naar de overkant van het
kanaal, waar een kruiser lag afgemeerd.
Er was een slachtoffer gevallen bij een luchtaanval van Engelse jagers. Ik zag een schim, afgedekt
met wat closetpapier. We kregen zijn uniform en
schoenen mee. Het was luguber om dat mee te
maken. Toen we in IJmuiden onze vracht
afleverden, zagen we dat het lijk van Sönderman ook nog in de aula lag. Onze neuzen dicht
knijpend voor de stank gingen we naar buiten.
De marinier, een Oostenrijkse boerenzoon, liet

me een foto zien van zijn boerderij en verzuchtte:
“Ich hoffe, das ich unsere Ochsen rasch wiedersehen kann.”
Tekst Jan de Wildt, bewerking van: Memoires
van Emanuël van Overmeeren (1915-2005).
Afbeelding uit 1941 uit privé archief.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee.
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12
Bezorging: Irene Gerlofsma.
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans
de Bruijn.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme
of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst.
Overname uit De Jutter alleen met bron vermelding.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor
commerciële doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 24 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond:
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving:
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com

5

Avondvierdaagse in een nieuw jasje

Dit jaar is er in juni – als de coronacrisis bezworen
is – als vanouds de Avondvierdaagse.
Drie Wijk aan Zeese dames nemen het stokje over
van de voorgaande organisator.
Het idee is dat de oude traditie van vier avonden
met elkaar wandelen door de mooie omgeving van
het dorp, in een nieuw jasje gestoken wordt.
“Ik loop al mee sinds ik kind ben. We houden van
de traditie. Maar we willen het wel wat anders aan
gaan pakken.”
Sabine Barnhoorn, Maartje de Kaper en Jolanda
Bakker werken al heel wat jaren mee aan het
wandelevenement. Voorheen vooral als helpende
vrijwilligers, nu hebben ze het stokje overgenomen van de vorige organisator. En ze hebben
er zin in. De komende vierdaagse is van 23 tot
en met 26 juni. Geen handige datum omdat de
laatste avond samenvalt met de Zeepkistenrace,
en daar doen ook veel kinderen aan mee.
“De vorige organisator heeft die datum nog vast
laten leggen. Helaas is dat niet meer te veranderen. We lossen het op door eerder te starten.
We doen kortere routes die avond zodat iedereen
door kan naar de Zeepkistenrace”, aldus Maartje.
Vorig jaar was er sprake van dat de vierdaagse
zelfs helemaal niet door zou gaan. Omdat de
vergunning niet rond zou zijn. Dat zorgde voor
nogal wat ophef, ook op Facebook. Onbestaanbaar, vonden ook de ouders. Maartje: “We zijn
toen gaan uitzoeken wat het probleem was.
Dat was er niet! Als ‘klein evenement’ zijn we
niet vergunningsplichtig. We hebben toen als een
gek alles in elkaar gefietst. Vorig jaar waren we al
blij dat we konden lopen, dit jaar wilden we het
groots aanpakken.”
De brand in de Moriaan maakt dit nog onzeker.
Het is nog maar de vraag of de vierdaagselopers
daar kunnen eindigen. Jolanda zegt dat de
Moriaan altijd een belangrijke factor is geweest.
“Zij doen altijd zo goed mee. We wilden er dit
jaar wat leuks van maken, statafels, een barretje
buiten, muziek, ook leuk voor de ouders.”
Maar door de sluiting van het dorpshuis en
het samenvallen van de laatste avond met de

Zeepkistenrace is het nog onduidelijk hoe dat er
precies uit gaat komen te zien. Ook is het afwachten hoe de maatregelen rondom het coronavirus
zich ontwikkelen. Hopelijk zijn we er tegen die
tijd van af maar zeker is dat allerminst.
De organisatie is in elk geval wel op zoek naar
mensen die kunnen helpen. Zo moeten de routes
voorgelopen worden. Ook zijn er op de avonden
zelf mensen nodig, zoals hekkensluiters en
verkeersregelaars. “Ook zou het fijn zijn als er
nog iemand in de denktank kan zitten, om te
helpen met de voorbereidingen. Wat nieuw bloed
om het anders neer te gaan zetten”, zegt Maartje.
En: de administratie is niet overgedragen.
Dat betekent dat er geen overzicht meer is van
hoe vaak de kinderen uit Wijk aan Zee hebben
gelopen. “Veel ouders weten dat niet uit het
hoofd, dus was het fijn dat we een overzicht hadden”, vertelt Maartje. “Maar het is niet overgedragen. We gaan een nieuwe lijst maken. Voor dit
jaar moeten de ouders het zelf even opzoeken en
op het briefje schrijven.”

Cultural Villages gaat zich
presenteren bij de Europese Unie
Cultural Villages of Europe gaat zich tussen 29 juni
en 1 juli presenteren bij de Euopese Unie in Brussel
en we hopen dat u meekomt naar Brussel!

films en meer in het gebouw van de Europese
Unie in Straatsburg te staan en Cultural Villages
te tonen.

In mei 2018 werden de eerste stappen gezet naar
het vieren van het 20 jaar bestaan van Cultural
Villages of Europe. Deze vergadering vond plaats
bij Bert Kisjes in de woonkamer. Naast het
organiseren en uitvoeren van het prachtige
feest dat we met zijn allen in februari vorig jaar
in de Moriaan vierden, werkte de werkgroep
Straatsburg/Brussel achter de schermen aan het
realiseren van een bezoek en presentatie van alle
Europese CV-dorpen in het gebouw van de
Europese unie. Sinds oktober 2018 komen Ciel
van Aalderen, Hans Ghijsels, Elfe Kruppke en
Trudi Duin (werkgroep Brussel/Straatsburg)
wekelijks bij elkaar en wordt er hard gewerkt aan
het realiseren van het bezoek aan Brussel.
Dit resulteerde in eerste instantie in een presentatie waarbij de werkgroep in oktober vorig jaar
ad hoc werd uitgenodigd om met posters, boeken

Sinds kort is er groen licht gegeven! Alle dorpen
van Cultural Villages krijgen een podium in het
Holland House! Het Holland House behoort bij
het gebouw van de Europese unie. Het bureau
van Mevr. Esther de Lange wil ons dit podium
geven en zij zal het event feestelijk openen.
We reizen met een delegatie uit Wijk aan Zee
naar Brussel en gaan duidelijk maken waarom
Cultural Villages nog steeds bestaat en waardevol is voor zoveel mensen U kunt zich opgeven
bij Trudi Duin: telnr. : 06-53692768 of
info@duinergonomie.nl.
We hopen dat iedereen die zich opgeeft ook mee
kan. Maar reageer snel want vol is helaas vol.
Namens de werkgroep Straatsburg/Brussel ,
Trudi Duin.

Boomplantdag zonder scholieren

Op de facebookpagina van de Avondvierdaagse
zal meer informatie komen te staan. Alvast een
tip voor de lopers en de begeleidende ouders:
volg de routes nauwgezet! Voor de veiligheid.
En meld je af als je binnen bent.
“Je wil echt niet dat er ’s avonds een kind kwijt
is in het duin. Hoeven wij niet als een dolle op
zoek naar een vermist kind. Wij voelen ons toch
verantwoordelijk daarvoor, hoewel ouders zelf
verantwoordelijk zijn.”
Mochten mensen nog ideeën hebben voor de
komende vierdaagse, dan houdt de organisatie
zich aanbevolen. Buiten het nieuwe jasje blijven
er ook dingen hetzelfde: zo zullen Jacqueline
Aardenburg en Simone Greve als vanouds de
kinderen inschrijven aan de tafel.
“Zij doen dat al jaren. Ze kennen echt alle
kinderen bij naam. Fantastisch, zij moeten echt
even genoemd worden”, klinkt het eensluidend.
Meer info: facebook.com/avond4daagseWaZ/
Tekst en foto: Merei Dekker.

Bomen planten, bomen kappen

Zoals elk jaar lagen de afgelopen weken vijf stapels gekapte bomen zoals op de foto langs het noordelijke fietspad richting Beverwijk. Elk jaar verbaast het mij dit te zien, ik heb er geen verstand van maar
die bomen zijn volgens mij niet verrot of hol en zien er gezond en jong uit. Mensen die er wel verstand
van hebben zeggen dat het goed is voor het bos, maar mij doet het pijn.
Foto en tekst Georges van Luijk.

Zoals elk jaar wordt in maart de landelijke
boomplantdag gehouden. Een feest voor de
kinderen die een bijdrage mogen leveren aan het
behoud van de natuur en zo het besef wordt
bijgebracht dat er zonder natuur geen leven is.
Maar op woensdag 18 maart dit jaar waren er
geen kinderen bij, de scholen waren dicht en
onverantwoord om met velen bij elkaar te zijn.
In Wijk aan Zee heeft een groep bewoners het
initiatief genomen om met de gemeente te praten
over het beheer en inrichting van het plantsoen
aan de Burgemeester Rothestraat. De bewoners

van het hofje om het plantsoen zouden met de
gemeente daarvoor een contract tekenen tijdens
de boomplantdag. Namens de gemeente zou wethouder Haydar Erol het contract tekenen.
Maar in overleg met de omgevingsdienst IJmond
heeft de wethouder afgezien om te komen.
Jammer dat de bewoners dat niet wisten, zij
stonden klaar met koffie en koek. Wel werden
onder aandacht van een aantal bewoners de
geplande bomen geplant in het plantsoen, onder
andere een naaldboom,een honingboom, fruitbomen en wat struiken.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.
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Bijzondere plaatjes uit het dorp
Column

Niemandsland
alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
Dit citeerde ik vorige keer uit een gedicht
van Lucebert in de verwachting het deze
keer over de voorgenomen bebouwing
in de duinen te hebben. Maar iets anders
houdt me bezig. Tegenover ons wordt op
dit moment aan het herstel van de
Moriaan gewerkt. Er zijn grootse plannen
om er nu ook eindelijk een echte ontmoetingsplaats voor Wijk aan Zeeërs van te
maken, zo blijkt uit het Dorpsplan Wijk
aan Zee van maart 2020.

Wintergasten op camping Vondeloord

In januari liepen er plotseling ongeveer vijftig schapen op camping
Vondeloord. Het bleken dieren te zijn van twee verschillende rassen van
Marleen de Bie, die ook wel eens schapen heeft lopen op de Dorpsweide.

“Het zijn Welsh Mountain Badgerface Sheep en Welsh Hill Speckled Face
Sheep. Zoals de naam zegt zijn beide rassen afkomstig uit Wales”, zegt
Marleen de Bie. Het eerste ras Badgerface heeft een gezicht dat lijkt op het
gezicht van een badger, een das, het andere ras heeft een gevlekt gezicht.
Het is een genot om de dieren te zien ronddartelen over de camping.
Eigenlijk jammer dat ze na 1 april weer verdwenen zijn, als de campinggasten terugkomen. Dan zijn de schapen weer verplaatst naar een van de
vele locaties waar Marleen haar dieren heeft grazen.
Dan zullen de bewoners van de camping weer genoegen moeten nemen
met het minder vriendelijke geluid van de grasmaaier die elke week een
hele dag rondrijdt om het gras kort te houden.
Tekst en foto Georges van Luijk.

Surfen op de Dorpsweide

Dat de zee bij de Noordpier een van de beste surfplekken van Nederland is
weten we in Wijk aan Zee wel. Maar bij bepaalde weersomstandigheden is
surfen op het weiland in Wijk aan Zee ook mogelijk. Daan Mulder stuurde
op 26 februari deze foto. Een nieuwe toeristische atractie voor ons dorp?

Het verhaal van Vietnamese vluchtelingen na 40 jaar
In december vorig jaar werden de families
Hamers en Durge uit Wijk aan Zee uitgenodigd
voor een familiefeestje van een gezin waarvan de
ouders in 1979 als Vietnamese vluchtelingen in
Wijk aan Zee woonden. Een van de dochter hield
toen onderstaande speech.
Onze ouders zijn in 1979 naar Nederland gekomen. Het was chaos in hun geboorteland Vietnam.
Mijn vader had al twee keer een poging gewaagd
om het land te ontvluchten, maar dat mislukte.
Gelukkig maar, want de derde keer ontmoette hij
mijn moeder Kim. Ze werden verliefd.
Mijn ouders zijn in 1982 getrouwd. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen en 3 kleinkinderen ontstaan.
Mijn naam is Hanh, de tweede dochter, en spreek
de volgende dankzeggingen uit namens mijn
broers en zussen.
Wij zijn erg dankbaar dat wij – wegens deze
keuze van onze ouders – de kans kregen om op te
groeien in een vrij democratisch land, zonder
onderdrukking en waar elke stem telt. Een land
met gelijke kansen voor iedereen en waar de
mogelijkheden oneindig zijn als je je maar inzet.
Wij zijn erg dankbaar dat wij in Nederland
hebben kunnen studeren wat onze familie veel
mogelijkheden gaf om iets toe te voegen aan de
maatschappij vanuit interessante banen.
De mogelijkheden die wij in Nederland kregen
doordat - onze ouders 40 jaar geleden álles hebben
opgegeven voor hun vrijheid - hebben ertoe geleid,
dat nu óók hun klein kinderen in een vrij land
kunnen opgroeien en zij veel kansen en mogelijkheden krijgen om te bloeien.
Wij hebben het geluk dat wij - zo’n besluit nooit
hebben hoeven maken - en weten dan ook niet hoe
het voelt om al je dierbaren te moeten achterlaten
voor je vrijheid met het risico op de dood tijdens
de bootvlucht en niemand meer terug te zien.
Als we de huidige beelden op tv zien van de Europese migranten crisis en de situatie in Hong Kong
zijn we des ter meer dankbaar.
De reis naar de vrijheid die mijn ouders hebben

Natuurlijk komt er een tijd dat die plannen gerealiseerd worden, maar nu zijn
alle ontmoetingsplekken in Wijk aan Zee
even taboe: cafés en restaurants zijn dicht.
Evenementen gaan niet door. De school is
gesloten. Mensen wordt afgeraden elkaar
een hand te geven. Aanraken is echter een
eerste levensbehoefte. Het schijnt dat
mensen ‘huidhonger’ hebben. Aanraken
roept geluksgevoelens op, versterkt ons
immuunsysteem en vermindert pijn.
Ineens zijn we gestrand in een totaal
onvoorzien niemandsland.
Alles wat vanzelfsprekend leek, blijkt dat
toch niet te zijn. Een verjaardagsfeestje is
eigenlijk al uit den boze. We realiseren ons
onze weerloosheid tegen een virus waar
we nog geen verdediging tegen hebben.
We zijn nu aan elkaar gelijk, maar als we
elkaar niet meer kunnen aanraken, maakt
dat ons arm.
Dit weekend had ik last van een griepje.
Normaal gesproken maak ik me daar niet
druk om. Even onder de wol en dan is het
weer voorbij. Nu was ik een stuk voorzichtiger. Het zal toch niet.. Je weet maar
nooit…. Gelukkig is het alweer voorbij.
Nog even rustig aan.

gemaakt zal nooit vergeten worden. Wij zullen het
doorgeven aan onze kinderen, de toekomstige generaties. Hoe moedig hun opa en oma in 1979 zijn
geweest, zodat zij weten waar ze vandaan komen.
Papa en mama, bedankt voor jullie liefde en moed.
De familie heeft ook meegewerkt aan het onlangs
uitgebrachte boek ‘Taste of home’. In dit kooken verhalenboek worden de verhalen en
herinneringen van voormalige vluchtelingen en
hun kinderen gedeeld, aan de hand van hun
favoriete gerechten.In dit boek komen niet alleen
mensen aan het woord die recent gevlucht zijn,
maar ook zij die in het verleden zijn gevlucht of
ouders hebben die gedwongen waren hun land
van herkomst te verlaten – van het pasgevluchte
Syrische stel, tot het Sri Lankaanse gezin dat haar
vluchtjaren al ver achter de rug heeft, maar waar
de Sri Lankaanse cultuur en keuken nog altijd
springlevend zijn in hun Hollandse thuisbasis.
Zo vertegenwoordigt Taste of Home een grote
verscheidenheid aan windstreken, van Afghanistan, Vietnam, Iran, Chili en Palestina tot

Koerdistan, Bosnië en Eritrea.
Eten is en blijft een van de beste manieren om de
rijkdom te laten zien die in iedere cultuur verborgen ligt. De gevarieerde recepten in Taste of
Home getuigen van de zoete geur en smaak van
herinneringen. De huiskamers van de gezinnen
zijn al even divers, maar er is één grote overeenkomst: er is overal evenveel liefde te proeven.
Om de situatie voor de meest recente vluchtelingen te verbeteren, zal de winst van dit boekproject geheel ten goede komen aan:
VluchtelingenWerk Nederland.
De verhalen uit Taste of Home zijn opgetekend
door publicist en filmmaker Beri Shalmashi
(1983, o.a. bekend van de televisiefilm Mama en
het scenario voor de boekverfilming van Kader
Abdolah’s Het huis van de moskee).
Voor het optekenen van de recepten wordt Beri
ondersteund door haar zus Jinaw Shalmashi.
De gezinnen en hun heerlijke gerechten worden
in hun eigen huis vastgelegd door fotograaf Lisa
Zilver.
Op de archieffoto: de fam. Durge met de kinderen.

Hoe we uit de huidige situatie komen is
nog onbekend, maar zoals altijd biedt
niemandsland naast gevaar ook kansen.
Wat vooral duidelijk wordt, is dat inmiddels niet alleen de CO2 uitstoot in China
drastisch is verminderd, maar dat ook de
saamhorigheid en onderlinge solidariteit
tussen mensen is toegenomen.
Als je het gezang hoort op de balkons in
Italië, merk je dat niet alleen het coronavirus besmettelijk is. Ik zag ook al sites
waarop initiatieven staan om als burger
de horeca, ZZP’ers, muzikanten, etc. te
ondersteunen. Een van die sites eindigde
met de oproep: “Bied via sociale media
hulp aan voor anderen en sta open voor
hulpvragen. Vooral nu we allemaal thuis
zitten, zullen we het samen moeten doen.”
Het is tijd voor bezinning en creativiteit.
Of zoals de Italiaanse premier Giuseppe
Conte vorige week zei:

“Laten we vandaag op afstand blijven,
om elkaar morgen nog sterker te
omarmen.”
Alie Blokhuis.
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Vanwege het coronavirus zijn in maart veel
activiteiten geschrapt. Onduidelijk is nog welke
maatregelen er de komende tijd genomen moeten
gaan worden. Alle onderstaande activiteiten in
april zijn dus onder voorbehoud
Zondag 5 april
Badgastenkerk: Boekpresentatie: ‘Niet je moerstaal, anderstaligen in Nederland’ van Mariska

Klankschaalconcerten

In het Badgastenkerkje wordt wekelijks een
klankschalenconcert gegeven. Tijdens het baden
in de heerlijk ontspannende geluiden van de
handpan, chimes, gong en Tibetaanse klankschalen kun je je laten meenemen op je eigen
meditatieve reis. Het concert duurt ongeveer een
uur. Toegang: vrijwillige bijdrage. Reserveren is
gewenst: http://www.j-p.nl/reserveren/
Dinsdag 7 april, 20:00
Dinsdag 14 april 20:00
Dinsdag 21 april 20:00
Dinsdag 28 april 20:00

Programma Badgastenkerkje

Zondag 12 april om 12:00 uur is er een
meditatie met Volker Hinten.
Zitten in aandacht waarbij we de focus
leggen op gedachten, geluiden, emoties
en lichamelijk ongemak. Daar komt een
spiritueel aspect bij, namelijk leg je identificatie op lichaam, denken en voelen, of op de
stilte waarin dit alles opkomt? In het Westen
neemt de belangstelling voor de klassieke
Oosterse spirituele tradities sterk toe.
Een bekend voorbeeld is het boeddhisme.
Minder bekend is de advaita vedanta die
drieduizend jaar terug ontstaan is in India.
Volker Hinten is maatschappelijk werker bij

Vanwege het coronavirus zijn bij het
verschijnen van De Jutter de kerkelijke
activiteiten voor de Protestantse Kerk
geschrapt tot 6 april en voor de
Katholieke Kerk tot 14 april.
Onduidelijk is nog hoe dit in april
verder zal zijn.

Dorpskerk

Laatste nieuws: door de op maandag 23 maart aangekondigde
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus komen alle
activiteiten tot 1 juni te vervallen
Donderdag 9 april
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Vrijdag 10 april
Sonnevanck: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 11 april
Aloha Beach: Boxing - Yoga clinic; 10.00 uur
Zondag 12 april - Pasen
Sportterrein – Doolhof: 6 vs 6 Spare Rib Express
paastoernooi
Noordpier: Gulwedstrijd; 10.30-22.00 uur
Badgastenkerk: Meditatie met Volker Hinten;
12.00 uur
Dinsdag 14 april
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Woensdag 15 april
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 uur
Donderdag 16 april
Sonnevanck: Kim & Daan; 20.30 uur
Vrijdag 17 april
Sonnevanck: Marc & Eland; 20.30 uur
Zaterdag 18 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Hitmen; 21.30 uur
Zondag 19 april
Lentebiertocht; 12.00-18.00 uur
Dinsdag 21 april
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Donderdag 23 april
Sonnevanck: Jeff & Li; 20.30 uur
Vrijdag 24 april
Sonnevanck: Crazy Piano’s; 21.00 uur
Zondag 26 april
Aloha Beach: Boxing at the Beach; 10.00 uur
Het Hoge Duin: Vertrek Rondleiding bunkers
Atlantikwall; 11.30-14.30 uur
Badgastenkerk: Fisherman’s Bend; 12.00 uur

Maandag 27 april - Koningsdag
Sonnevanck: King Arthur Ebeling; 21.00 uur
Dinsdag 28 april
Badgastenkerk: Klankschaalconcert; 20.00 uur

Open brief aan Burgemeester

Het is vandaag 16 februari 2020 en ik woon in
Wijk aan Zee
Geachte burgemeester,
Mijn naam is Siep Durge en ik ben 9 jaar oud.
Elke zaterdag sport ik in Skatepark Noord in
Amsterdam alleen is dat drie kwartier rijden en
ik moet/wil veel oefenen en trainen alleen moet
ik dan steeds die drie kwartier rijden. Ik ben pas
negen dus mag nog lang niet alleen daarheen van
mijn ouders. Dat snap ik wel.
Ik heb ook veel vrienden/vriendinnen die veel
van steppen en skaten houden en ook zij willen
en mogen niet zelf drie kwartier zelf reizen.
Er is wel een skatebaantje in Beverwijk en Velsen
maar die zijn stuk en ook te ver weg voor ons dus
nu willen wij super graag een skatepark in
Wijk aan Zee. Kunt u dat regelen of ons er mee
helpen alstublieft? Er is wel een speeltuintje voor
kleine kinderen en een plek om te voetballen,
tenminste dat was er, dat is nu eigenlijk ook weg
maar er is geen plek om te skaten of te steppen.
Bent u overtuigt door deze tekst? Is er misschien
iets wat ik nog kan doen bijvoorbeeld een goede
plek aanwijzen of helpen met het ontwerpen en
bouwen van de baan. Ik heb ook al best wat geld
in mijn spaarpot en wil er graag aan mee betalen.
U mag me altijd bellen als u iets wilt weten en
mijn vader is ook handig dus die kan ook helpen.
Het zal goed zijn voor de kinderen in Wijk aan
Zee groot en klein om een plek te hebben om te
sporten en spelen want dat is gezond en nu gaan
mijn vrienden vaak gamen en dat vind ik saai.
En mijn moeders telefoon nummer is
0681502741 en het email adres is perrydurge@
hotmail.com en mijn moeder en vader vinden
het goed dat ik u heb geschreven.
Bedankt voor het lezen van deze brief en hopelijk
doet u het.
Groetjes van Siep Durge
Maandag 17 februari 2020
Beste Siep,
Wat leuk dat ik een brief van jou kreeg!
Ik snap ook wel dat Amsterdam-Noord best ver
is, en dat je skaten leuk vindt! Misschien kun je
ook eens een kijkje nemen bij de Blauwe Kikker
aan de Hoflanderweg in Beverwijk, dit is ook een
skatebaan en veel dichterbij!
Jouw vraag heb ik doorgegeven aan de wethouder, mevrouw Niele, zij gaat er naar kijken.
Ik weet niet of er een kans is, maar je krijgt zeker
antwoord.
Met vriendelijke groet,
Martijn Smit, burgemeester gemeente Beverwijk

Zondag 26 april om 12:00 uur speelt de
Fisherman’s Bend in het Badgastenkerkje.
Vier bevriende Kennemerlandse muzikanten maken traditionele Ierse, Engelse en
Hollandse volksmuziek. Alle vier spelen
meerdere instrumenten. Die middag kun
je luisteren naar Ierse bouzouki, bodhran
(trommel), gitaar, basgitaar, banjo, mandoline, accordeon, dwarsfluit en tin whistle. De ballades en drinkliederen worden,
geheel volgens Ierse traditie, omlijst met
een passend verhaal of anekdote uit de Ierse
geschiedenis die grote armoede kende en zo
rijk is. Mijmeren, meeklappen of zingen, het
mag! Toegang: vrijwillige bijdrage..

Zaterdag 18 april 19.00 uur
Familieviering met jeugdkoor
Voorganger: pastoor Kaleab
Zondag 26 april 9.30 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor

Oecumenische bijbelkring
Maandag 6 april is de laatste avond van de
bijbelkring. We gaan verder met het boek Daniël.
Gespreksleider pastor Nico Smit, aanvang 19.30
uur, inloop met koffie en thee om 19.00 uur.
Plaats van samenkomst is de consistorie van de
Dorpskerk.

