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Henk Nieuwenhuizen:
Dirk stond altijd klaar voor iedereen en we heb-
ben heel veel geklust bij Dirk achter in de tuin 
waar hij je kan wel zeggen een werkplaats had. 
De kramen die we bij de Smaakmarkt gebruiken 
zijn bij Dirk zijn werkplaats vervolmaakt, diverse 
avonden aan besteed, maar voor Dirk was het 
nooit te veel! Een mooi mens en SaWaZ mede-
werker pur-sang is heen gegaan, wij zullen hem 

altijd gedenken en zeker missen.

Ikzelf heb Dirk leren kennen eind jaren tachtig, 
toen wij samen in de werkgroep ‘Laat de Kust 
met rust’ zaten. Ik heb in mijn herinnering aan 
Dirk, dat hij een tomeloze energie had en telkens 
weer met goede ideeën had om actie te voeren.

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Inzet vrijwilligers voor vervallen evenementen door maatregelen Coronavirus
De wereld zit in de wurggreep van Covid-19, velen 
zijn ziek, velen zijn gestorven, maar ook velen zijn 
hersteld. Het ziet er niet naar uit dat de situatie 
spoedig zal verbeteren. Maar als de situatie zal 
verbeteren zal het een lange tijd duren voordat wij 
weer in een normale wereld leven. Dan gaat het 
niet alleen over de verwerking van het verdriet om 
gestorven familieleden, herstel van de economie, 
het vertrouwen in elkaar, rekening houden met 
elkaar. Maar er zijn nog legio zaken waar wij mee 
te maken hebben. In het Noordhollands Dagblad 
stond vorige maand een agenda met door-
gestreepte evenementen, die in de IJmond gepland 
stonden. Veel evenementen zijn alleen mogelijk 
door de enorme inzet van vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn in staat om zich voor 100 % in te 
zetten doordat zij een kick krijgen van de waarde-
ring die zij ontvangen van de bezoekers en 
deelnemers van die evenementen. 
Maar die waardering is er dit jaar niet. 

Seniorenkring, Jan de Wildt:
De seniorenkring, die al vijftien jaar wekelijks 
bijeenkomt in Café de Zon, om over allerlei 
onderwerpen te discussiëren is ook noodge-
dwongen slachtoffer geworden van de ‘Lock 
down’. Maar om te voorkomen dat het helemaal 
stilvalt hebben zij een senioren mailbox geopend, 
waarin zij berichten met elkaar kunnen uit-
wisselen. Berichten over hoe het met iedereen 
gaat, met teksten, gedichten en gedachten die 
opbeurend kunnen werken. Vlak voor de crisis 
heeft Pauline van Vliet, de historica uit 
Castricum, met de kring een podcast gemaakt 
over het thema: “Inwonen in de jaren vijftig en 
zestig”. Er zijn nu twee afleveringen te beluisteren 
via de website van de Stichting KIST, zo 
kunnen de leden vertrouwde stemmen en 
verhalen uit eigen kring horen. Hoe het moet met 
het geplande bezoek van de seniorenkring uit het 
Duitse Ströbeck is nog onzeker, de datum van het 
bezoek is zo gekozen om zowel de Smaakmarkt 
als ‘Sail Amsterdam’ te bezoeken, maar deze gaan 
beiden niet door.

Smaakmarkt en SawaZ, Saskia van der Meij.
“Nu alle evenementen tot 1 september niet zijn 
toegestaan, is het dit jaar een jaar zonder Smaak-
markt. Natuurlijk hadden wij van harte gehoopt 
dat we van de zomer weer met elkaar zouden 
kunnen eten, drinken en het leven vieren. 
Die behoefte is groot en het zou ook heel fijn 
zijn geweest voor de lokale ondernemers en de 
muzikanten. Wij hadden voor komende zomer 
alweer allerlei nieuwe ideeën, daarover nadenken 
met elkaar is al leuk”.

5 mei viering, Greet Cudovan.
“Natuurlijk is het een teleurstelling dat alle feeste-
lijkheden niet doorgaan. Maar dat geldt voor 
iedereen en dat is dan wel weer een troost. 
Wat mij betreft, ik zie het eerder als uitstel. 
In Wijk aan Zee werd de bevrijding pas in 
september 1945 gevierd. Hier viel nog niets te 
vieren in mei. Wij hebben dus met elkaar 
besloten om de septembermaand uit te roepen 
tot Bevrijdingsmaand. Vooropgesteld dat de 
situatie dat toelaat”.
“Er is al veel gebeurd en gezien de omstandighe-
den, worden onderstaande plannen met potlood 
geschreven: De boekjes voor de Workshop 
Vrijheidsliederen zijn al bijna uitverkocht. 
Het museum voor Vrede en Geweldloosheid in 
Delft wil het opnemen in hun webshop. Er zit een 
cd bij, dus je kunt vrolijk thuis alvast gaan 
inzingen. Frank Edam gaat in september de 
Workshop geven en als dat niet kan doorgaan, 
zal hij het het volgend jaar doen. Het optreden 
zal plaatsvinden op 4 oktober bij de sluiting van 
het ‘Rondje Wijk aan Zee’. Piet Paree zal daar 
zijn verhaal bij vertellen. Het Vrijheidsspel in het 
Gaasterbos zal dan ook plaatsvinden. 
Het theaterstuk “Onder Druk” komt ook ergens 
in september, denk ik. De Vredesbus komt 28 
september naar Beverwijk en van 2 t/m 4 oktober 
staat hij in Wijk aan Zee. Alleen de Voedsel-
dropping wordt helaas afgezegd. Dat is wel heel 
jammer. Ik heb al gehoord dat men in Beverwijk 
denkt over een 75.1 viering volgend jaar”.

Heliomare ’42, Ton Kroezen: 
“Wij zijn gesponsord door Nicky Duin, die de 
vormgeving heeft gedaan, en Pantheon Druk-
kers heeft voor ons de ansichtkaarten gedrukt. 
Die kaart wilden we vanaf de proefexpositie ook 
gebruiken voor fondswerving. Maar tijdens de 
proefexpositie was al duidelijk dat Heliomare 
zich vanwege de coronamaatregelen moest 
terugtrekken. Die kaart hebben we daarom ook 
niet verspreid, omdat de informatie niet meer 
klopte. Na de proefexpositie hebben we de boel 
nog niet verder afgemaakt. Ook omdat het nu 
niet handig is om samen te komen en te overleg-
gen. De drang om de boel af te maken was in één 
klap weg en ook de vraag op welke manier we 
het verder zouden aanpakken kunnen we nog 
niet beantwoorden. Dankzij een toezegging van 
SaWaZ kunnen we de eerste kosten opvangen. 
De gemeente was vooral gecharmeerd van de 
geplande ‘Heliomare ‘42-colleges’ op de zondag-
middagen van 5 april t/m 17 mei. Dit i.v.m. de 
te verwachten interactie met geïnteresseerden. 
Mede daardoor is er ook van die kant subsidie, 
die voorlopig gereserveerd blijft. De opzet van de 
expositie is een wisselwerking tussen Heliomare 
en het dorp en alles wat zich in de oorlogsjaren 
heeft afgespeeld in en rond het dorp en met 
name rond de evacuatie, waaronder die van 
Heliomare. Die wisselwerking staat centraal”. 

Kofferbakmarkt, Razzia herdenking, 75 plus op 
Kerstmiddag, Horst en Lia Heidenreich:
“April en mei van de kofferbakmarkt zijn al 
geannuleerd en ook de rest zal waarschijnlijk 
niet doorgaan. Al het drukwerk lag klaar, zoals 
kaartjes met data, posters en kaartjes voor de 
betaling van de marktkosten van de deelnemers 
en de leges zijn ook al betaald. De organisatie 
‘Orange zakken’ heeft voor dit jaar alles afgezegd. 
Die halen overal restanten op na markten e.d. 
en de opbrengst gaat naar goede doelen. Hieruit 
zouden de herdenkingstegels voor de Razzia 
worden bekostigd. De Kerstmiddag voor 75plus-
sers in de voetbalkantine gaat ook niet door”.

Jutterspad, Trudi Duin:
“Wij hebben al wat werk verzet voor het orga-
niseren van het Jutterspad, maar met pijn in het 
hart, hebben wij een paar weken terug definitief 
besloten het Jutterspad niet door te laten gaan. 
Even hebben we overwogen om dit besluit nog 
wat uit te stellen in de hoop dat de coronacrisis 
snel onder controle zou zijn, maar die hoop 
hebben we al snel laten varen. Zelfs als de 
overheidsmaatregelen wat afgezwakt worden, 
lijkt het ons niet verantwoord om de muzikanten, 
de gastgezinnen en het publiek bloot te stellen 
aan een virus dat nog lang niet verslagen is en 
waarvoor nog geen vaccin is. Afstand houden 
tijdens het Jutterspad is ook niet echt mogelijk. 
Wij hebben iedereen inmiddels de boodschap 
doorgegeven. Met onze ervaring van de 
afgelopen jaren, kunnen wij niets anders voor-
stellen dan dat volgend jaar de muzikanten en 
de gastgezinnen weer klaar staan om met het 
publiek er weer een prachtig feest van te maken. 
Wat in een goed vat zit, verzuurt niet!”

Bezoek van Cultural Villages of Europe bij de 
Europese Unie in Brussel, Trudi Duin:
Na zeker anderhalf jaar wekelijks vergaderen, 
acties ondernemen, contacten leggen en onder-
houden heeft de werkgroep Straatburg/Brussel 
besloten om het bezoek, waarbij alle culturele 
dorpen van Europa uitgenodigd zijn in Brussel, 
uit te stellen tot volgend jaar. Ook heeft de 
Europese Unie zelf besloten aankomende maan-
den een aantal bezoeken en alle evenementen 
waar groepen mensen bij aanwezig zijn, niet te 
laten plaatsvinden. Omdat het belangrijk is dat 
zoveel mogelijk dorpen, het liefst alle dorpen zich 
presenteren en daarmee laten zien wat Cultural 
Villages of Europe hen heeft gebracht, aanwezig 
zijn, besloten we het zekere voor het onzekere te 
nemen en het bezoek tot volgend jaar uit te 
stellen. Er blijft voortdurend contact met een 
aantal partijen i.v.m. de voortgang en verder 
houden wij alle belanghebbenden op de hoogte.

Tekst: Georges van Luijk.

Dirk Smit, er zullen weinig Wijk aan Zeeërs zijn 
die hem niet hebben gekend, is afgelopen maand  
op 62-jarige leeftijd gestorven. Woensdag 22 april 
heeft Wijk aan Zee afscheid van hem genomen 
met een erehaag vanaf de Zeecroft tot aan de Sint 
Odulphuskerk. Honderden stonden in de rij om 
hem te eren. Op de motorkap van de wagen 
werden honderden tulpen gelegd. Dat was het 
laatste dat de gemeenschap voor iemand kon doen, 
die zoveel voor het dorp heeft gedaan.

In het juninummer van de Jutter zal uitvoeri-
ger worden stilgestaan bij het verlies van deze 
vriendelijke man die altijd overal voor klaar 
stond. De leden van SawaZ zijn momenteel bezig 
een boekje samen te stellen met herinneringen 
aan hun vriend. Volgende maand geven wij hier 
uitgebreid aandacht aan. Wij vroegen alvast wat 
reacties van mensen die hem goed kenden.

Bert Kisjes:
In het voorjaar van 1989 leerde ik Dirk kennen. 
Verschillende overheden hadden aangekondigd 
om in de oksel van de Noordpier een depot te 
willen aanleggen voor giftig slib. Dirk was één 
van de mensen die zich toen meldde om te 
helpen om dit te voorkomen. Al gauw behoorde 
hij tot de kern van mensen die nauw betrokken 
was bij de acties om het depot te voorkomen. 

In de negentiger jaren zagen we elkaar regel-
matig en deed hij mee aan de acties die we onder 
Leefbaar Wijk aan Zee en Laat de Kust met Rust 
uitvoerden. Hij deed altijd mee. Aan het te koop 
zetten van het dorp, de exodus, de inspraak-
bijeenkomsten van de provincie, de acties tijdens 
de braderie en de optredens van Jan van der 
Schoor. Hij droeg ook bij aan de drie daagse ‘elf 
dwaze plannentocht’ in 1994. Hij had toen één 
van de drie touringcars onder zijn hoede. 
Toen het slibdepot was afwend ging hij meedoen 
met Cultureel Dorp en werd één van de vaste 
steunpilaren van SaWaZ. Dirk kon best sceptisch 
zijn over de plannen die steeds maar weer op 
tafel kwamen, maar hij hielp wel actief bij de 
uitvoering en was blij als ze slaagden. 
Dat heb ik altijd weer in hem gewaardeerd. 
Een hele periode was hij bezig met de bouw van 
een eigen huis. Steen voor steen. Dat is een kunst 
die ik niet versta maar heel hoog heb zitten. 
Er zijn er maar weinigen die dit doen. 
Wat ons onderscheidde was de auto voorkeur. 
Hij reed een periode in een zoevende jaguar rond 
terwijl voor mij het uiterlijk van een auto er niet 
toe deed. Hij kon tegen dat soort van verschillen 
Dat maakte hem tot een hele fijne dorpsbewoner. 
Dank daarvoor.

Indrukwekkend afscheid Dirk Smit
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De dorpsgenoot van deze maand, Ton van Esveld, 
woont misschien wel op het mooiste plekje van het 
dorp, op camping Vondeloord. Dit wordt het vierde 
seizoen dat hij en zijn vrouw Nelleke beheerder 
zijn van het kampeerterrein.

“Ik ben geboren Amsterdammer, in 1971 ben ik 
verhuisd naar Beverwijk. Ik had daar een lood-
gietersbedrijf, ik had aardig wat klanten in Wijk 
aan Zee en zo kwam ik erachter dat Café de Zon 
te koop stond. Dat was in 1993, in 1997 vond ik 
het genoeg, achter de tap moet je niet te lang 
blijven staan. Toen kapper André ging 
verbouwen heeft hij een week of drie bij ons in de 
voormalige slijterij gestaan. Nog nooit heb ik zo 
geduldige mensen gezien die moesten wachten 
voor zij aan de beurt waren, wachten deden zij 
aan de bar. Ik vond het tijd voor iets nieuws. 
Ik heb eerst mijn oude vak weer opgepakt en 
was weer loodgieter. In 2011 heb ik het bedrijf 
verkocht. Ik had een paar jaar eerder Nelleke 
ontmoet en wij besloten het grote avontuur aan 
te gaan door beheerder te worden van campings 
in het buitenland. 

Het eerste jaar was in Oostenrijk, de start daar 
was van alle kanten gezien een vuurdoop. 
Alles wat fout kon gaan, ging daar fout. 
Overstromingen, het water heeft op sommige 
plekken wel eens een meter hoog gestaan. 
Wij hebben de hele zomer geklust, zoveel als er 
stuk ging. De camping was van een Oostenrijkse 

vrouw die getrouwd was met een Italiaan. 
Die had een hotel in Italië en plukte een balie-
medewerker uit het hotel en die moest bij ons 
werken. Die jongen had zelf niets over die beslis-
sing te zeggen en was zo onervaren dat het een 
drama voor hem werd. Wij hebben hem er dat 
jaar doorheen moeten slepen. Wat er tegenover 
stond, was dat de camping in een ongelooflijk 
prachtige omgeving stond. Later hebben wij het 
zelfde werk gedaan in Italië en Frankrijk. Was het 
in Oostenrijk een camping met alleen tentjes, de 
laatste was een glamping met volledig ingerichte 
luxueuze tenten. Wel hebben wij ons in Frankrijk 
enorm moeten aanpassen aan de Franse menta-
liteit, de flexibiliteit die wij hier kennen, daarvan 
hebben zij in Frankrijk nog nooit gehoord ”. 

“Ik had nog contacten in Wijk aan Zee en hoorde 
van kapper André dat er een beheerder werd 
gezocht voor het kampeerterrein van de 
Vereniging Vondeloord. Wij hebben gesollici-
teerd en wij moesten onze CV opsturen, ik denk 
dat onze ervaring op de buitenlandse campings 
voldoende was, want drie dagen nadat wij het 
hadden opgestuurd kregen wij al een uitnodiging 
en zaten wij in Hotel Akersloot voor een sollici-
tatiegesprek met het bestuur. Na dat gesprek zei 
Nelleke dat zij het kampeerterrein wel wilde zien. 
Met enkele leden van het bestuur kregen wij een 
rondleiding. Wij schrokken van de werkzaam-
heden die er toen gaande waren. Een paar 
hoveniers waren bezig om de haag die de 

scheiding vormt tussen het terrein en de 
Burgemeester Rothestraat te verwijderen. 
Dat zal nu niet meer gebeuren, het zit momenteel 
vol met vogelnestjes, vooral merels. Wij hebben 
geen seconde spijt gehad van onze keus hierheen 
te komen. Wij wonen op het mooiste plekje van 
het dorp, hebben goede contacten met de leden 
van de vereniging en genieten er dagelijks van. 
Aan de ene kant van ons huis de huisjes en 
caravans, aan de andere kant het duin. 

Vanaf begin januari hebben wij een grote verbou-
wing gehad, het hele badhuis is gestript, alleen 
de buitenmuren stonden er nog. Er is vloer-
verwarming in gekomen, alles is vernieuwd en 
niet zo maar, er is een nieuw dak opgekomen, wij 

hebben touchfree toiletten, je hoeft nergens met 
je vingers aan te komen, het licht gaat vanzelf 
aan, je hoeft niet door te trekken, dat gaat vanzelf 
zodra je opstaat, de kraan loopt als je je handen 
eronder houdt. Daarnaast hebben wij nu ook 
gescheiden afval. Sinds vorig jaar hebben wij 
zonneboilers, dat scheelde ons vorig jaar al 1000 
kuub aan gas”. 
“Normaal is 1 april de opening van het seizoen, 
maar het is afwachten wanneer de overheids-
maatregelen worden beëindigd. Volgend jaar 
vieren wij ons honderdjarig bestaan en dit jubi-
leum zal worden opgeluisterd met diverse festivi-
teiten, waarbij ook het dorp betrokken wordt”. 

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn

Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke 
dag en op elk moment. Veel vervliegt, gebeurtenis-
sen 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 5: Rampspoed.
Uit een nooit verzonden brief van Cornelis Coster, 

gemeentesecretaris van Wijk aan Zee.

Wijk aan Zee, november 1799.
Waarde vriend,

Ik schrijf je deze brief hoewel ik allerminst 
zeker ben of je deze zult ontvangen. Ons land is 
volkomen in verwarring en ik kan je helaas niet 
bezoeken, zoals ik wel van plan was. 
Het is nu doodstil in ons dorp Wijk aan Zee, een 
onwerkelijke rust. Dat was in oktober wel anders. 
Onze kleine gemeenschap werd overspoeld door 
Franse soldaten en die hebben hier vreselijk 
huisgehouden. Er is op een verschrikkelijke 
manier geplunderd. Onze toch al zo arme 
bevolking is beroofd van alle levende have: 
koeien, paarden en varkens. Op alles wat maar 
rijden kon, onze wagens en karren, werden 
voorraden hooi, haver en andere goederen 
meegenomen. Mijn hele bureau was overhoop-
gehaald en de kas leeggehaald. Ook de strand-
vonder en diaconie zijn al hun geld kwijtgeraakt 
aan deze rovende bende. Overal in het dorp zijn 
nu sporen van verwoesting. Als schout sta ik 
volkomen machteloos en mijn taken als school-
meester kan ik evenmin vervullen. Er zijn nog 
nauwelijks leerlingen voor de school. 

Veel bewoners zijn uit Wijk aan Zee vertrokken. 
Ik denk dat we nu minder dan 250 inwoners over 
hebben. Ook de herberg De Moriaan is aan de 
plunderingen en verwoestingen niet ontkomen. 
Ik mis deerlijk mijn dagelijkse bezoek aan dat 
etablissement voor mijn welverdiende borrel. 
Een drankje op zijn tijd behoort – zoals je weet - 
tot mijn dagelijks levensbehoefte. Gelukkig vond 
ik in mijn kelder nog een fles brandenwijn.

Ik heb de vroedschap voor overleg bijeenge-
roepen. Door de Fransen is dat deftig de 

Voetstappen in het zand

Dorpsgenoten Ton van Esveld

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

“municipaliteit” genoemd. Klaas Koper, de 
visverkoper is nu onze “president” samen met de 
leden Jan Barend Guiking en Jacob van Aardt. 
Mijn positie als secretaris heb ik veilig kunnen 
stellen. Net als mijn taken als schout en school-
meester. Ik ben precies op tijd overgestapt naar 
de katholieke kerk om zo mijn functie te kunnen 
behouden. Die katholieken maken zich minder 
druk om mijn liefde voor de alcohol dan die 
hervormden, waar ik eerst mee te doen had. 

We hebben in de municipaliteit de stand van 
zaken opgemaakt: Er is honger en gebrek aan alle 
eerste levensbehoeften in het dorp. Ik hoorde dat 
er al groepjes dorpelingen naar Beverwijk zijn 
gegaan om daar al bedelend aan de kost te ko-
men. Er moet nu echt iets gebeuren. 
Ik heb voorgesteld om een klaagschrift op te 
stellen. Dat gaan we zenden aan de Eerste Kamer 
van de Bataafse Republiek. De inwoners van Wijk 
aan Zee hebben geen eigen broodwinning meer 
en zouden in aanmerking moeten komen voor de 
uitreiking van brood en vlees. 
Amice, ondanks alle tegenslagen houden we 
moedig stand. Er is nog weinig uitzicht op verbe-
tering, maar we houden vol. Ik zie ernaar uit u op 
enige termijn weer persoonlijk te ontmoeten. 
U groetend, 
Cornelis. 

Tekst Jan de Wildt.
Bron: “Wijk aan Zee dorp aan de branding”

Marcel Lindeman - 2001.

Fotoimpressie Wijk aan Zee en coronavirus door Hans de Bruijn
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Restaurant Klein Zwitserland, Ina van Rijswijk: 
“De dag 15 maart 2020 zal ik nooit meer verge-
ten. Achtentwintig reserveringen in de agenda 
en dan via de persconferentie horen dat je vanaf 
zes uur niet meer mag draaien, klaar. De gasten 
zijn gebeld of belden naar ons en dan is het over, 
en raar, en stil. We hebben om acht uur een glas 
wijn ingeschonken en geproost op de onzekere 
toekomst. Het plan was om vanaf de 16e maart te 
gaan starten met de catering/‘take away’. 
Maar ik heb dat afgeblazen, ik ben baas maar ook 
risicogroep, dus het restaurant werd gesloten en 
het personeel bleef thuis. Na drie weken ging ik 
me zorgen maken, alle vaste lasten moesten wel 
betaald worden en er kwam niets meer binnen. 
Na overleg met mijn personeel zijn we toen toch 
opengegaan voor afhalen van maaltijden, ‘drive 
langs’ was de opzet. De mensen blijven in hun 
auto zitten en wij zetten de bestelling achterin. 
Mensen vinden het leuk en iedereen komt toch 
wat eerder om een praatje te maken. We hebben 
zelfs een echtpaar dat met hun bus met eethoek 
voor de deur gaat staan en dan heerlijk aan het 
eten zijn. Dus het draait leuk, het brengt geld op 
maar het is vooral heerlijk om als restaurant weer 
lekker aan het koken te zijn. Het plan is om ook 
te gaan bezorgen in het dorp en om een dagelijks 
wisselende maaltijd te koken voor een leuke prijs.
Maar wij kijken uit naar de dag dat we weer een 
heerlijk vol terras zullen hebben en dat er een 
gezellige drukte is in het dorp. Dan gaan we alle 
gasten knuffelen.”

Restaurant Gewoon in Wijk aan Zee, Stef Klijn:
“Wij draaien gelukkig een beetje door. 
We zijn vanaf dag 1 meteen vol erin gesprongen. 
Proeverijplanken doen we, die bezorgen we over-
dag en je kunt ze de hele dag eten. Wij redden 
ons wel, we hoeven niet te klagen, maar het komt 
niet aangewaaid. We maken geen winst, maar we 
kunnen doorgaan. Er wordt wel echt mega goed 
besteld. Alleen maar leuk. En de reacties zijn zo 
goed. We krijgen kaarten van mensen, dat doet je 
goed. En, mensen zien je rondrijden, dus de ene 
dag bezorg je bij de een en de andere dag bestelt 
de buurman. Voor de rest is het wel saai hoor, je 
mist contact met de gasten en je praatje. We mer-
ken wel dat het drukker wordt op de weg. Hee, 
denk je dan, de mensen komen weer wat meer 
naar buiten. Mensen worden gewoon wat mak-
kelijker. Ik ben een tegenstander van anderhalve 
meter horeca. In een horecagastvrij land gaat dat 
niet werken. Wij gaan niet met afzettingen in de 
zaak werken, dat gaat niet in een kleine zaak. Hoe 
moet ik dat doen? Ik denk dat we gewoon 
1 juni open moeten gaan, of 1 juli en dan hele-
maal. Een halve horeca gaat niet werken. Maar 
we bedenken wel weer oplossingen! Als het voor-
bij is? Dan ga ik een week dicht! Haha, nee, dat is 
geen grapje! We doen alleen maar catering vanaf 
dag 1 dus de zaak staat vol dozen, het is echt een 
totaal andere manier van werken. Dat moet eerst 
opgeruimd worden! En daarna weer open.”

Restaurant Puur Zee, Imko Binnerts: 
“Het is best wel dramatisch. We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje en mekkeren helpt niet. 
Dus we zijn vorige week begonnen met een af-
haalservice voor de wat luxere gerechtjes, wat bij 
ons past. Wat anderen doen, maaltijden afhalen, 
dat heeft bij ons geen zin, dat is niet wat mensen 
zoeken bij ons. En ik wilde niet in het vaarwater 
van mijn collega’s in Wijk aan Zee gaan zitten. 
Dus wat we nu bieden is bijvoorbeeld een halve 
kreeft, een stukje zelfgerookte zalm, oesters. 
Of een gerechtje met verse vis, dan krijg je ingre-
diënten mee en kun je het zelf thuis afmaken. 
Onze kwaliteit van vis daar kom je niet zo mak-
kelijk aan, dus voor hobbykoks is het leuk om te 
doen. Mooie gerechten dus met verse vis, daar 
zijn we goed in en dat moeten we laten zien. 
Daar komen mensen voor met de auto naar Wijk 
aan Zee. Het eerste weekend hadden we vijftien 
gasten die kwamen afhalen. Dat is bij lange na 
niet wat we normaal hebben. Maar we doen dat 
ook om contact te houden met klanten. 
We hebben het bedrijf inmiddels ook helemaal 
inrichtingsklaar gemaakt voor 1 meter 50. 
We kunnen dertig gasten plaatsen. Bij lange na 
niet wat we normaal kunnen plaatsen, maar we 
moeten zo optimistisch mogelijk blijven. Ik heb 
pas geleden een filmpje geplaatst op Facebook 
van het maken van een gerechtje, daar hebben we 
zoveel leuke reacties op gekregen, dat was echt 
waanzinnig. Die energie heb je echt nodig op dit 
moment. Het is fijn om te horen dat je gemist 
wordt en dat horen we ook in berichtjes en appjes 
terug. Mensen leven mee en dat is best fijn.” 

Tekst: Merei Dekker/Foto: Gewoon Wijk aan Zee.

Horeca anders door coronavirus Onderwijs op afstand in een klein dorp 
Natuurlijk is het veel leuker om de kinderen in 
het echt te zien en te spreken. Ook is het prettiger 
om vanuit school te werken in plaats vanuit je 
woonkamer. Iedere school en iedere groep vult 
het op zijn eigen manier in, maar ik heb mij 
verbaasd hoe kinderen uit de groep 7/8 (mijn 
groep) van De Vrijheit het onderwijs op afstand 
heeft opgepakt!
Dagelijks zit groep 7 om 9.00 uur klaar voor 
dictee en rekeninstructie via Skype voor de 
komende “schooldag”. Om 10.00 uur is groep 8 
aan de beurt en ook die groep is altijd compleet. 
Om 11.00 uur begint het vragenuurtje. Ze kun-
nen dan een uur lang vragen stellen via Skype of 
sturen een vraag via de chat. Aan het einde van 
de week heb ik met alle kinderen afzonderlijk 
contact over hoe de afgelopen week is gegaan. 
Heel bijzonder om te zien is dat de kinderen zo 
flexibel zijn en de ouders er alles aan doen om de 
kinderen zo goed te ondersteunen. Ik ben trots 
op de ouders en de kinderen van ons dorp! 

Guido de Koning.

Je wil een band opbouwen, dat kan nu niet.
Corona maatregelen hebben ook persoonlijke 
gevolgen voor de Wijk aan Zeese Silvia van 
Diepen. Haar vader die in een tehuis woont 
en wiens geheugen minder wordt kan zij niet 
bezoeken. ”Het is op dit moment niet zeker of 
tegen de tijd dat ik hem weer mag opzoeken hij 
ons nog zal herkennen. Daar maak ik me toch 
wel bezorgd over. En op 6 februari heeft Susanne 
de dochter van mijn man Gerard een kindje 
gekregen Emma, die we tot half maart regelmatig 
konden zien en konden vasthouden. Dus dat 
hebben we meegekregen, alleen: nu niet meer. 
Dat is gewoon heel gek en dat is ook niet leuk. 
Susanne stuurt wel veel filmpjes want Emma 
ontwikkelt zich natuurlijk heel snel. De eerste 
lachjes en het reageren met die handjes bewegen 
dat maakten we met de andere kleinkinderen 
allemaal mee en bij Emma zien we het op 
filmpjes. We hadden vlak voor Corona net 
afgesproken met de drie oma’s van Emma dat 
we alle drie een keer per week een paar uurtjes 
zouden oppassen. Op zo’n moment ben je even 
helemaal alleen met het kindje. Dat had ik net 
één keer gedaan en toen kon het niet meer. 
Je wil graag een band opbouwen en dat kan nu 
niet. Voor ons is dat een gemis en je weet wel dat 

komt wel weer goed, maar ik vind het met name 
voor het kindje zelf ook zo jammer. Het gemis 
van het contact met al die verschillende mensen. 
Bij honden, weten we, zijn dit soort contacten in 
de eerste weken en maanden heel belangrijk om 
te socialiseren. Ik weet niet precies hoe dat is met 
mensen. Hetzelfde geldt voor de nichtjes. 
Die mogen van achter het raam kijken maar 
contact met hen heeft het kindje niet. 
Met Pasen zijn we in de tuin gaan zitten. 
Emma blijft dan op afstand en de meeste tijd 
binnen. Het aanraken en knuffelen dat gaat niet 
meer. Ik vraag me ook af wanneer het moment 
zou komen dat bij Susanne weer het vertrouwen 
komt om het kindje weer bij ons in de armen te 
leggen. Dat we haar vast kunnen houden. 
Dat vind ik nog een ding op zich voor de jonge 
moeders van nu. Wanneer voel je je weer 
vertrouwd dat je dat kunt doen? Dat weet ik niet”.

Silvia van Diepen.

Corona in Rio de Janeiro
In Rio is het stiller op straat. De winkels zijn 
dicht, behalve supermarkten, drogisterijen en een 
enkele bouwwinkel. Bars zijn gesloten maar 
restaurants mogen open mits met meer ruimte 
voor de eters; een op de drie tafels moet weg. 
Mijn favoriet is ‘de Portugees’. De Sonnevanck 
van hier zeg maar. Die heeft de ingang gebar-
ricadeerd met bierkratten en krukken. Maar je 
kan staand op de stoep wel een bestelling roepen 
naar de bar. Om mee te nemen. Of op de stoep 
te consumeren. Brazilianen zijn opgewekte 
probleemoplossers. Wie wil bijverdienen, maakt 
nu mondkapjes. Er is inmiddels zelfs mondkap-
jesmode: gekleurde, gebloemde, tijgerprintjes of 
lapjes in de kleuren van je favoriete voetbalclub. 
En met de lockdown gaan ze op eigen wijze om. 
Gisteren zag ik een winkel in huishoudelijke 
spullen waar de rolluiken op een spleet waren 
open gezet, zodat de klanten eronder door 
konden kruipen. 

Luuth van der Scheer.
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Ervaringen van Wijk aan Zeeërs met lockdown

“In verband met het coronavirus is de start van 
het vaarseizoen van het fiets- en voetveer 

De Overkant tussen Ameide en Lopik tot nader 
order uitgesteld.” 

Zomaar een van de vele corona-berichten die 
je nu tegenkomt in de krant of op het internet.
De overkant: ineens heeft het woord ook een 
heel andere betekenis gekregen. Het is de 
hoop op een wereld die in ieder geval beter 
is dan de onzekere waarin we op dit moment 
leven en waarin we elkaar mijden als de pest. 
Nooit was die overkant zo verleidelijk als nu, 
levend tussen hoop en vrees. In een interview 
zei iemand die van het coronavirus was 
hersteld: “Ik loop zelfverzekerd rond, ik sta 
‘aan de overkant’, zo voelt het.”
Ook in mijn directe omgeving heeft het 
virus toegeslagen: twee familieleden lijken 
de oversteek gered te hebben, een derde staat 
mogelijk een andere overkant te wachten, al 
houdt ze de moed erin. In mijn eerste column 
schreef ik – vrij profetisch achteraf – over de 
gevaren en mogelijkheden van niemandsland. 
Het vormt een kantelpunt. Iedereen realiseert 
zich dat de overkant anders zal zijn dan de 
wereld waar we vandaan komen, maar hoe die 
overkant eruit zal zien, is nog onduidelijk. 
Inmiddels weten we wel dat een pandemie 
zoals we die nu kennen, zich op niet al te 
lange termijn zal herhalen als we doorgaan 
zoals we nu doen. We zijn er door onze 
leefwijze zelf de oorzaak van dat virussen 
naar ons toekomen, omdat we hun natuurlijke 
omgeving verstoord hebben. 
Wetenschappers hebben er al decennia voor 
gewaarschuwd, en historici hebben boeken 
vol geschreven over de effecten, negatieve, 
maar ook positieve die een uitbraak zoals we 
die nu kennen, hebben gehad. Nu de eerste 
schok voorbij is beginnen wetenschappers, 
politici en journalisten hard na te denken over 
hoe het er aan de overkant uit zou moeten 
zien: hoe welzijn, natuurbehoud, klimaat en 
economie beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden. Laten we dromen... 
Het is stil op straat. Maar stilte is, zoals de 11e 
eeuwse dichter Ibn Gabirol schreef, de eerste 
stap op weg naar wijsheid. En wijsheid zullen 
we nodig hebben. 
Op 4 mei staan we even stil bij wat vrijheid 
betekent. Vrijheid zou ook het thema zijn 
geweest van de kunstmanifestatie “Ezels en 
Kwasten” in mei. Een prachtig thema in deze 
tijd, waarin onze vrijheid op het spel staat. 
Het doek is blanco. 
Aan ons de taak om het in te kleuren. 

                                                       Alie Blokhuis.  

Column

De overkant
Goede balans tussen drukte en rust.
Normaal gesproken ben ik verpleegkundige en 
roosteraar en nu ben ik roosteraar in het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Ik moet de diensten rond zien 
te breien. Het is verschrikkelijk druk geweest. 
Echt heel druk. Maar als ik thuis kom heeft deze 
tijd ook voordelen. De rust die er heerst. De an-
derhalve meter afstand is ook heerlijk. Geen ge-
drang iedereen wacht netjes op elkaar. ‘s Avonds 
de sterren die helderder lijken te zijn. De maan 
prachtig. Ik kom zo wel tot rust. Het is een goede 
balans. Tussen drukte en rust. En je kan veel on-
line doen. Ik doe yoga online bij de Ajna tempel. 
Een leuke groep meiden die vanuit het niets voor 
een camera´tje gaan zitten en heel onwennig de 
lessen gaan geven. Dat vind ik fantastisch.

Claudine Durge.
Corona aan Zee
Zou die tijd nog eens terugkomen dat je al 
wandelend door het dorp of duin een tegemoet 
komende dorpsgenote niet meer ziet als een 
potentieel levensgevaarlijk virus verspreidende 
entiteit maar dat je haar gewoon kunt omhel-
zen en feliciteren met haar verjaardag? Of dat 
de bewoners op het strand niet meer anderhalf 
strandhuisje afstand moeten houden? Of dat je 
in de tuin zit en denkt: “Hee een vliegtuig, dat is 
al de 2e vandaag”. Ik zit al weer een maand via 
m’n laptop met de collegae in de zogenaamde 
“thuiswerkmodus” te communiceren, en dat had 
ik nou nooit gedacht, maar ik begin ze te missen. 
Dat missen is ook wel de rode draad in het hele 
verhaal, het is in mijn optiek lang geleden dat we 
zo’n fraai voorjaar hadden. Een tijd waarin je met 
vrienden en kennissen moet genieten van de vers 
geopende terrassen, het strand en de rest van 
de geweldige mogelijkheden in dit dorp. Na het 
werk verplicht dagelijks een ronde al wandelend 
door duin, strand en dorp, meestal een uur.
Fantastisch, ik denk dat we nog geen dag 
dezelfde ronde gelopen hebben, ik heb medelij-
den met de mensen die in een stedelijke 
omgeving wonen. Wij hebben dan toch wat meer 
vrijheid in onze zelf opgelegde “gevangenis”.
De mens is vindingrijk, het koor van mijn lief-
hebbende echtgenote oefent elke zondagavond 
“online” met elkaar. Tot voor kort met haar 
mobiel, sinds afgelopen zondag met mijn laptop 
zodat ze ook de anderen kan zien. Mijn mannen-
koor is wat dat aangaat een stuk conservatiever, 
verder dan e-mail komen ze niet en dat klinkt 
voor geen meter. Een van de dingen die ik wel 
erg sneu vind is dat we waarschijnlijk 75 jaar 
vrijheid in quarantaine moeten vieren. De ruimte 
om het monument voor de gevallen dorpsgeno-
ten zal grotendeels leeg blijven op 4 mei om 20 u. 
Des te meer een moment om stil te staan bij de 
vrijheid waar we al zo lang van mogen genieten, 
juist omdat onze ingeperkte vrijheid van voor-
bijgaande aard is. Voorlopig moeten we het nog 
even zonder doen. Ik kijk, net als u waarschijnlijk 
uit naar de tijd dat Martin van de Spar niet meer 
met een lapje achter je aan moet om de door jou 

gebruikte kar te ontsmetten. Bewonderenswaar-
dig trouwens hoe onze ondernemers met hun 
vindingrijkheid deze periode doorstaan. 
In het kader van “Betaal lokaal” hebben wij in 
elk geval gekozen om elk weekend van deze tijd 
ergens in het dorp ons diner te bestellen en zo 
hopelijk een beetje bij te dragen aan de kans dat 
als dit allemaal over is we weer bij hun kunnen 
gaan eten. Ik sluit maar af met: 
“Hou vol, blijf gezond” en ik mis jullie.

Peter Meester.

Ik geniet vooral van de extra tijd die ik heb. 
Voor mij is het best een mooie tijd. Hoewel ik 
twee weken ziek ben geweest, geniet ik vooral 
van de extra tijd die ik heb. Ik heb ineens geen 
drie uur reistijd meer per dag. Tijd om lekker 
vaak naar buiten te gaan om de hond uit te laten. 
‘s Morgens vroeg als nog bijna niemand wakker 
is en ‘s avonds als het weer rustiger is. Het valt 
me op dat de meeste mensen zich gedragen zoals 
wordt gevraagd. Het is niet druk in Wijk aan Zee. 
Ook niet op het strand. Ik geniet er wel van. 

Ronald van Tunen.
Tijd om stil te staan
Het is zo gemakkelijk om te kijken naar alles dat 
we niet hebben en alles dat we niet kunnen doen 
nu in deze tijd. Bij mij was het glas ook vaker 
halfleeg dan halfvol. Waar ik ook een kei in was: 
het meten van mijzelf aan anderen. Dan koos 
ik allemaal mensen uit die ergens heel goed in 
waren en al die goede dingen samen moest ik 
dan ook kunnen van mezelf. Het resultaat laat 
zich raden; een ontevreden gevoel en gevoel 
van tekortschieten. Het gaat veel beter, maar het 
blijft soms nog een valkuil. Laatst trok ik een 
kaartje: Het is niet belangrijk of het glas halfvol 
of halfleeg is… wees gewoon dankbaar dat je een 
glas hebt en dat er iets in zit. En grappig genoeg 
voel ik dat juist nu dubbel en dwars. Ik voel me 
dankbaar voor alles dat er is en naar anderen 
kijken en vergelijken hoeft niet want mijn kring 
is lekker klein geworden en dat geeft heel veel 
rust. Maatschappelijk hoeven we even niet te 
presteren, we hoeven alleen maar te zorgen voor 
elkaar. In de wereld voor het virus kon alles, we 
konden alles doen, overal heen, alles was (is) te 
koop en vertier was er meer dan genoeg. 
Nu in deze tijd staan we stil, zitten we veel thuis 
en kunnen we ons niet meer zo op de buiten-
wereld richten. Het lijkt wel alsof de aarde heeft 
gezegd: ga maar even thuiszitten en nadenken. 
Nadenken over wat je wil met je leven. Wat is er 
nou eigenlijk belangrijk voor je? Houd je van de 
natuur? Zorg dan voor de natuur. Wat heb ik nou 

eigenlijk nodig om gelukkig te zijn? En misschien 
nog wel de belangrijkste: wat kan ik na deze tijd 
doen om dit gevoel vast te houden en om beter 
te zorgen voor de natuur? Want dat de natuur 
een vreugdedansje doet is wel duidelijk. Het laat 
me zien dat wij als mensen het wel kunnen, een 
schoner milieu, maar niet wilden. Ook ik heb 
daar stappen in te maken. Het klinkt misschien 
vreemd maar ik geniet van deze tijd van bezin-
ning, een tijd om stil te staan bij alles wat voor 
ons is. De overvloed vind ik zo voelbaar. Ik voel 
een diepe dankbaarheid dat ik in Wijk aan Zee 
woon waar we natuur hebben, duinen, strand en 
zee, ik voel me dankbaar dat we in een land 
wonen waar alles goed geregeld is. Ik geniet van 
alle leuke initiatieven van beren en kabouters tot 
het bedanken en waarderen van de zorg, de 
juffen en alle belangrijke beroepen die ons land 
nu draaiende houden. Waar onze opa’s en oma’s 
de oorlog meemaakten, hadden wij nog niet 
‘echt’ iets meegemaakt en leken de mogelijk-
heden eindeloos. Ik vind het mooi dat we met 
z’n allen een keer pas op de plaats mogen maken 
en mogen stilstaan bij alles dat er is. Ik ben me 
ervan bewust dat ik het gemakkelijk en heel 
goed heb; we zijn gezond, onze familie is gezond 
en we hebben een fijne en veilige plek mét een 
tuin. Wat overigens niet wil zeggen dat het hier 
alleen maar rozengeur en maneschijn is want 
we werken allebei als zzp’er, er komt nagenoeg 
niets binnen en ook hier is het soms weer een 
kunst om alles weer voor elkaar te krijgen maar 
het gevoel van dankbaarheid en vertrouwen dat 
het goedkomt wint. Jarenlang mopperde ik dat 
manlief te veel werkte en te weinig tijd maakte 
voor zijn gezin, nu ben ik dankbaar en trots dat 
hij zo hard gewerkt heeft en een buffer heeft 
kunnen opbouwen waardoor we nu de zomer 
doorkomen. Het allermooiste van deze tijd vind 
ik misschien nog wel dat er weer een sterk gevoel 
van samen is. We zorgen weer voor elkaar, staan 
klaar voor elkaar en we merken hoe fijn het is 
om werkelijk iets voor een ander te kunnen doen 
hoe klein het gebaar ook is. Samen staan we sterk 
en samen komen we erdoorheen en ondertussen 
genieten we van al dat moois dat ons dorp en 
onze omgeving ons te bieden heeft. Lieve dorps-
genoten, wat jullie bijdrage ook is, groot of klein 
maakt niet uit, dank jullie wel! 

Stephanie Dumoulin.
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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: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 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

Draag je het dorp een warm hart toe? Houden de 
problemen van Wijk aan Zee je bezig? 
Wil je samen met anderen werken aan oplos-
singen? Onderzoek je graag kwesties? Wil je dat 
Wijk aan Zee levendiger wordt? Heb je daar mis-
schien zelf ideeën over? Kom dan eens kijken bij 
een Dorpsraadvergadering. De Dorpsraad zoekt 
nieuwe leden. Misschien is het wat voor jou. 

De Dorpsraad vergadert iedere tweede woens-
dagavond van de maand. Meekijken was nog 
nooit zo gemakkelijk. Want tijdens de lock-down 
vergadert de Dorpsraad via een videoconferentie. 
Dus je kunt meedoen vanuit huis. Geef je wel 
even op bij de secretaris (secretariaat.dorpsraad-
waz@gmail.com).

De Dorpsraad fungeert als ogen en oren in het 
dorp; zo signaleert zij behoeften, tekorten en 
kansen. Een belangrijk kenmerk is dat zij zich 
uitdrukkelijk niet verbindt met politieke partijen. 
Alle kwesties die op haar bord komen, worden 
bekeken onder de noemer ‘wat betekent dit voor 
de leefbaarheid van ons dorp?’ En: hoe kan het 
beter? 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee telt maximaal 
vijftien leden. Op het ogenblik heeft zij er twaalf. 
Omdat er veel aan bod komt, werkt de Dorpsraad 
met specialismen in werkgroepen. Deze werk-
groepen vergaderen wanneer zij dat zelf nodig 
vinden. En zij rapporteren terug aan de voltallige 
Dorpsraad. 

De werkgroepen Gezondheid en Milieu gaan 
onder meer over de overlast door Tata, over 
luchtkwaliteit maar ook over de consequenties 
van het geplande transformatorstation van 
TenneT vlakbij het dorp. 

Het transformatorstation en de leidingen, maar 
ook de nieuwe windmolens aan de Reyndersweg 
veranderen de ruimtelijke ordening van het dorp. 
De werkgroep Ruimtelijke Ordening kijkt al in 
een vroeg stadium naar zulke plannen en blijft er 
bovenop zitten. Het bestemmingsplan is ook zo’n 
onderwerp. 

De werkgroep Vitaal Dorp heeft een wijd 
spectrum. Zij buigt zich onder meer over de 
kwaliteit van de infrastructuur. Als kleine kern 
heeft Wijk aan Zee het moeilijk: denk aan de 
school, winkelaanbod maar ook aan iets als 
een glas-vezelnetwerk. Vitaal Dorp gaat ook 
over strandbeleid, sportzaken en verfraaiing. 
Alledaagse dingen, van de oversteekplaats tot 
de vuilnisophaal, worden eveneens door deze 
werkgroep opgepikt.   

Ben je veel tijd kwijt met de Dorpsraad? 
Dat hangt een beetje van de actualiteit af. Maar 
reken voor de zekerheid op een dagdeel per week. 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer 
weten? Kijk op de website (www.wijkaanzee.org). 
Of contacteer een van de leden. Hun gegevens 
vind je onder ‘wie zijn wij’. 

En tot slot nog dit. De ervaring wijst uit dat meer 
diversiteit een organisatie beter maakt. 
Ieder brengt namelijk eigen ervaring mee. 
In de huidige Dorpsraad zijn mannen en 45-plus-
sers in de meerderheid. Iedereen is bijzonder 
welkom maar neem deze uitnodiging extra ter 
harte als je jong bent of vrouw.

Meedoen aan de Dorpsraad noemen leden 
een waardevolle ervaring. ‘Niemand zit in de 
Dorpsraad voor eigen gewin. Enkel het belang 
van de leefbaarheid en de gezondheid telt. Dat is 
eigenlijk heel bijzonder,’ zegt Hans Dellevoet, die 
in het dagelijks leven piloot is. Hij roemt ook de 
leuke en verrassende verscheidenheid aan karak-
ters en overtuigingen.
Albert van Lochem, die HR-adviseur bij het Lift-
instituut is, noemt de Dorpsraad zonder aarzelen 
een bron van nieuwe ervaringen die je leven 
verrijkt. ‘Je komt op allerlei plekken en in contact 
met allerlei mensen.’ De invloedrijkheid van de 
Dorpsraad verraste hem.
Dat laatste valt ook Pieter Elzer, die in de compu-
terbusiness zit, op. ‘Maar we zijn er nog lang niet. 
Ik ben de laatste tijd geschrokken hoe sommige 
zaken gewoon geregeld worden zonder dat er 
rekening wordt gehouden met het dorp en de 
bewoners.’

Dat de Dorpsraad serieus wordt genomen door 
bestuurders, komt volgens voorzitster Vera van 
Waardenburg omdat er serieus werk wordt 
verricht. Vera, manager bij de hogeschool 
Inholland, trad pas medio vorig jaar toe. 
Ze stond meteen paf van de gedrevenheid en 
kennis van zaken. Als voorzitster is ze ook 
gefascineerd door het samenspel: ‘Iedereen heeft 
een eigen rol en het vult elkaar aan.’ 
En ja, de Dorpsraad is eveneens gezellig. 
‘De groep zelf is leuk,’ vindt Pieter Elzer. Albert 
van Lochem, net als Pieter import, voelt zich 
dankzij de Dorpsraad nog meer thuis in Wijk 
aan Zee. De nazit – een vrolijk gebeuren met 
bier en bitterballen – is populair bij alle leden en 
toehoorders. Soms gaan de discussies aan de bar 
nog volop verder. 

‘Want iedereen zit er met hart en ziel in,’ zegt 
Vera van Waardenburg.

De crowd-funding door de Dorpsraad is een 
klaterend succes geworden. Begin januari 
ging de campagne van start. Het streefdoel 
was tienduizend euro binnen te halen. 
De teller schoot daar binnen drie maanden 
overheen. Op 9 april was de stand 10.292 
euro en bijdragen druppelen nog steeds 
binnen. 

‘Wij willen iedereen heel hartelijk danken 
voor zijn of haar gulle bijdrage,’ zegt Vera 
van Waardenburg, voorzitter van de Dorps-
raad. ‘De spontaniteit en verbroedering in 
deze campagne tekent Wijk aan Zee.’
Het succes laat volgens de voorzitter ook 
zien dat er brede instemming is met en 
waardering voor het werk van de Dorps-
raad. De donaties waren expliciet gevraagd 
voor ‘de processen-pot’. Vera: ‘Om als dorp 
ons recht te kunnen halen, ontkomen we 
er helaas niet aan om stappen te zetten die 
meer geld kosten dan we als Dorpsraad 
hebben, zoals een rechtszaak aanspannen.”
Van de ruim 10.000 euro is inmiddels 6.424 
uitgegeven. Dat is voornamelijk opgegaan 
aan advocaatkosten en advies van deskun-
digen voor procedures tegen het TenneT-
transformatorstation aan de Zeestraat. 
Tel er verder bij op: griffiekosten en de 
kosten van de campagne (de crowdfunding-
website en de folders). 
Over iedere euro voor de rechtszaak werd 
gewikt en gewogen. Miriam Goser: 
‘‘Een pleitnota schrijven we zelf. We doen 
ook zelf het woord. Maar voor de jurispru-
dentie ontkom je niet aan een advocaat.’ 
Geluid is fijnkost voor specialisten. Miriam:  
“Je moet hiervoor technische expertise in-
huren. Gelukkig hebben wij een hele goede 
gevonden.” 
De meeste donaties kwamen via de web-
site (6.771 euro). De rest werd rechtstreeks 
gestort op een bankrekening van de Dorps-
raad. De campagne startte op 6 januari. 
Na een week meldde Pieter Elzer, die de 
campagne aanstuurt, opgewekt dat er al 
drieduizend euro binnen was.
Er waren dagen met wel twintig giften. 
“Het geld kwam in golven; typisch Wijk aan 
Zee,” zegt Evert Hoogerwerf, penningmees-
ter van de Dorpsraad. In totaal zijn er circa 
135 stortingen geweest. Veruit de meeste 
donaties zijn van dorpsbewoners, maar er 
zijn ook giften van buiten Wijk aan Zee en 
van bedrijven. De grootste bijdrage was 
1.000 euro; de kleinste 5 euro. Bij de jaar-
rekening over 2020 komt de penningmees-
ter met de verantwoording van de uitge-
geven gelden van de crowdfunding. 
Wil je alsnog (of opnieuw) financieel bijdra-
gen aan de strijd voor een beter leefklimaat 
voor het dorp? Dat kan. 
Ga naar deze link: https://www.pifworld.
com/nl/projects/mjLvbQ8etzY/dorpsraad-
wijk-aan-zee-crowdfund. Of stort recht-
streeks op de bankrekening van de Dorps-
raad onder de vermelding ‘crowdfunding’:
NL37 INGB 000 4 42 83 74.

In Wijk aan Zee is het falen van de OD-
NZKG bij het innen van 100.000 euro aan 
verbeurde dwangsommen ingeslagen als een 
Bom. Er doen de wildste verhalen de ronde 
over het hoe en waarom en er is sprake van 
onrust. De Stichting Milieuherstel Wijk aan 
Zee roept Harsco op om maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te tonen en tenminste 
de helft van dit geld ter beschikking te 
stellen aan een gebiedsfonds voor milieu-
herstel projecten in Wijk aan Zee. 
Er is een brief met die strekking uitgegaan 
naar Harsco directeur Andries van der 
Horst-Jansen.

Netbeheerder TenneT heeft nogmaals 
vergunning gevraagd en gekregen voor het 
mega-transformatorstation op de drempel 
van Wijk aan Zee. Dit keer heeft het staats-
bedrijf extra geluidwerende maatregelen aan 
haar ontwerp toegevoegd. 
Mooi toch, al die extra maatregelen. 
Wie kan daar tegen zijn? 
Maar zo eenvoudig ligt het niet.
Ten eerste moet de Raad van State nog 
een uitspraak doen over het beroep dat de 
Dorpsraad instelde tegen de eerste 
vergunning. Het ging daarbij niet alleen 
om onzorgvuldige geluidsberekeningen en 
overmatige geluidsoverlast, maar ook om 
het besluit op deze locatie te gaan bouwen. 
Er zijn immers betere plekken.
Om nu niet de situatie te krijgen dat de 
rechter de Dorpsraad in het beroep tegen 
die eerste vergunning gelijk geeft en 
TenneT doodleuk toch kan bouwen omdat 
er ondertussen een (bijna identieke) tweede 
vergunning ligt, hecht de Dorpsraad er 
groot belang aan ook tegen deze nieuwe 

vergunning in beroep te gaan. De eerder 
opgevoerde kritiekpunten houden stand. 
Maar de Dorpsraad wijst ook op zwakke 
punten van de geluidwerende maatrege-
len. De maatregelen – niet wettelijk ver-
plicht - zouden een geste zijn richting de 
bezorgde omwonenden. Tegelijkertijd geeft 
de opdrachtgever (het ministerie) aan dat 
de geluidsruimte die zo gewonnen wordt 
deels opgebruikt kan worden voor de latere 
uitbreiding van het transformatorstation. 

Deze procedure-strijd is taai en vergt grote 
inspanning en geld. Daarom is het extra fijn 
dat veel inwoners van Wijk aan Zee en uit de 
regio bijgesprongen zijn en de recente crowd 
funding tot een groot succes maakten. 
Zie daarvoor elders op deze bladzijde. 
TenneT mag slim zijn, maar de Dorpsraad 
is alert en vecht onverminderd voor het 
belang van Wijk aan Zee en daarmee ook 
van Beverwijkers. Want Beverwijk krijgt 
mogelijk eveneens geluidsoverlast afkomstig 
van de trafo’s.

Gezocht: oren en ogen voor het dorp Crowd-funding

Dorpsraad weer beroep tegen TenneT

Het is nu aan Harsco
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Dorpskerk
Tot nadere order zijn alle kerkdiensten afgelast. 
Wel worden er erediensten gevierd die u thuis via 
internet kunt meebeleven. Dit doen de Protes-
tantse Gemeenten in Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest samen. Evelien Plaisier, Arrie van 
Nierop, Fred van der Louw en Marco Visser gaan 
samen en om beurten voor.
Via de website https://www.pknbeverwijk.nl/
beluisteren-van-de-dienst verzorgt ds Arrie van 
Nierop in samenwerking met ds Marco Visser en 
pastor Fred van de Louw verder elke zondag om 
10.00 uur een korte meditatie die wordt opgeluis-
terd door orgelspel. Op 10 mei en 31 mei komen 
deze diensten vanuit de Dorpskerk. De Pinkster-
viering op 31 mei zal weer een oecumenische 
dienst zijn, voorgangers zijn dan pastor Nico 
Smit en pastor Fred van der Louw.  
Ds Arrie van Nierop is voor pastoraat gewoon 
beschikbaar, u kunt telefonisch of via de mail 
afspraken met hem maken, waarbij hij zal aan-
geven daadwerkelijk bij u op bezoek te komen of 
een telefoongesprek te zullen voeren.

Odulphuskerk
Alle liturgische vieringen zijn tot nadere order 
afgelast, dopen en uitvaarten zullen sober zijn. 
Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, is de Odulp-
huskerk van Wijk aan Zee van 11.00-13.00 uur 
open. Iedereen is dan van harte welkom om een 
kaarsje op te steken aan de brandende paaskaars.
Zondag 31 mei is er in de Dorpskerk aan het Juli-
anaplein een oecumenische viering van Pinkste-
ren. Voorgangers zijn pastor Fred van der Louw 
en pastor Nico Smit. Het is een luisterdienst die 
rechtstreeks zal worden uitgezonden via de web-
site van de PKN Beverwijk-Wijk aan Zee. 
U kunt ook op uw tablet of smartphone gratis de 
app downloaden: Kerkdienst Gemist.
De luisterdienst heeft een bereik van Assendelft, 
Akersloot, Uitgeest, Heemskerk tot Beverwijk-
Wijk aan Zee. Zolang kerkdiensten in verband 
met het coronavirus niet voor publiek toegan-
kelijk zijn is dit de manier om toch met elkaar te 
vieren in onze regio.

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus zijn openbare activiteiten tot 
1 september geschrapt. 

Badgastenkerkje online
Op www.j-p.nl/voorlees-oma leest Dorien Rijke 
Griekse mythen voor voor kinderen van 9-90 
jaar, muzikaal begeleid door Jan-Paul van der 
Meij. Géén elitaire leesclub, maar ouderwetse 
huiselijkheid met een vleugje mysterie. Iedere 
vrijdagavond om 19.30 uur wordt een nieuwe 
aflevering aan de pagina toegevoegd. Die kun je 
dus ook later bekijken. Een verhaal duurt onge-
veer 8 tot 15 minuten. Slow-tv in optima forma. 
Griekse mythen en sagen zijn verhalen waarin de 
oude Grieken hun gedachten en gevoelens 
uitdrukten over het ontstaan en voortbestaan 
van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de 
goden, het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen 
en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht.

Online klankschalenconcert thuis
Vanuit het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee 
wordt iedere zondag om 12.00 uur een online 
klankschalenconcert gegeven. Tijdens het baden 
in de heerlijk ontspannende geluiden van de 
handpan, chimes en Tibetaanse klankschalen kun 
je je thuis laten meenemen op je eigen medita-
tieve reis. Reserveren kan (zonder inloggen) via 
www.j-p.nl/reserveren. Check voor je op verzen-
den klikt of je mailadres goed gespeld is, dan 
krijg je zondag even voor 12.00 uur via je mail de 
link naar het concert. 

Digitale audiotour door verleden
Gidsen van het ‘Rondje Wijk aan Zee’ verzorgden 
rond 4 en 5 mei altijd een of meer herinnerings-
wandelingen door Wijk aan Zee. Ze vertelden 
aan de hand van foto’s hoe de inwoners het dorp 
zagen veranderen in een vesting met grens-ver-
sperringen, tankgracht en bunkers. 
Hoe zij moesten vertrekken en de bezetters, 
krijgsgevangenen en bunkerbouwers hun plek 
innamen. En later de bevrijding meemaakten. 

‘Rondje Wijk aan Zee’ maakte vanwege de situatie 
als alternatief een digitale audiotour. 
Een link op de website www.rondjewijkaanzee.nl 
opent een plattegrond met daarop de wandelrou-
te met aandachtspunten (POI). Door op een van 
de punten te klikken open je een scherm met een 
foto en informatie over een huis, een straat of een 
plek, die verwijst naar een gebeurtenis in de 2e 
Wereldoorlog. De informatie wordt zowel in tekst 
als in een audio bestand verteld. De wandelaar 
kan de route met een mobiel en koptelefoon als 
audiotour meebeleven. 

Je kunt hem natuurlijk ook vanuit huis lezen en 
beluisteren. De audiotour in je luie stoel, hoe 
mooi is dat? Ook voor ouderen geschikt of als 
lesstof voor kinderen (10+).
Het leuke is dat de link gewoon op de website 
blijft staan en de wandeling dus niet gebonden 
is aan 4 en 5 mei 2020. Geïnteresseerd geraakt? 
In het boek “Proclamatie, Ouderen vertellen” 
staan nog meer verhalen. De wandeling staat in 
verkorte vorm achterin het boek. 
Het boek is te koop bij Primera voor 19 euro. 

Oproep voor creatief talent
We hebben in Wijk aan Zee zoveel creatief talent 
en dit jaar helaas geen Ezels en Kwasten. Ik wil 
een oproep doen om op 5 mei op ieders eigen 
wijze een ode te geven aan Vrijheid. 
Een schilderij, een tekening of een tekst, liefst van 
eigen hand uiteraard, voor je raam zetten. 
Zo wordt Wijk aan Zee één grote tentoonstel-
lingsruimte. Voor de kleintjes allerlei soorten 
vogels als symbool van de Vrijheid. Doe je mee? 

Greet Cudovan.

Men praat in de media vooral over de zware 
tijden waarin wij ons bevinden. Maar het 
zijn, wat mij betreft, ook mooie en bijzon-
dere tijden. Waarin je erachter komt waar 
het allemaal om draait, waarin je om en aan 
elkaar denkt, maar ook om jezelf. Dat je je 
rust pakt, in je kracht staat en de kleine 
dingen in het leven waardeert. 
Dat inspireerde mij om juist dit recept met 
jullie te delen, de Mexicaanse kaasfondue 
met Corona! Want laten wij ook niet 
vergeten: Corona is behalve een heel naar 
virus óók een heerlijk Mexicaans biertje. 
En hoe heerlijk en troostend is het om in je 
tuin of balkon te genieten van lekker eten?

Ingrediënten:
1 eetlepel olie
3 tenen knoflook, gesnipperd
1 rode paprika in kleine stukjes 
1 rode peper gesnipperd, zonder de zaadjes

1 flesje Corona-bier
500 gram jong belegen geraspte kaas
1 eetlepel maïzena 
3 eetlepel tequila 
1 theelepel Mexicaanse gedroogde kruiden
2 eetlepel verse korianderblaadjes

Bereiding:
De knoflook, paprika en rode peper zachtjes 
garen in de koekenpan. Het Corona-bier 
alvast zachtjes aan de kook brengen in de 
fonduepan. Dan de kaas al roerend toe-
voegen. De tequila en de maïzena in een 
kommetje tot een glad papje mengen.
En door het kaasmengsel in de fonduepan 
roeren tot het mooi en glad is. Dan de gare 
knoflook, paprika en peper erdoor mengen 
en garneren met de verse koriander.

Comida Sabrosa! 
Annemarie Deen-Zoontjes.

Schilderen voor Vrijheid
Op 3 mei was er bij de bunker een schilder-work-
shop voor kinderen gepland. De kunstwerken 
zouden bij ‘Ezels en Kwasten’ geveild worden en 
de opbrengst was bestemd voor het vluchtelin-
genkamp in Moira op Lesbos. Hier zitten meer 
dan 20.000 vluchtelingen muurvast in mens-
onterende omstandigheden.
‘Rondje Wijk aan Zee’ geeft graag de 30 schil-
dersdoeken gratis weg aan kleine kunstenaars in 
Wijk aan Zee. Doe je mee? Geef even een pb op 
Facebook Rondje Wijk aan Zee of kom op 2 mei 
een schildersdoek halen op Relweg 20 en zet je 
kunstwerk voor je raam op 5 mei.
Je kunt, uiteraard vrijwillig, geld doneren via 
https://bootvluchteling.nl/doneer/ voor medische 
en psychische zorg. Help mee, zodat deze 
vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder mens 
recht op heeft. Geef voor Vrijheid!

Inbraak in Küverbunker opgelost
Dankzij het speurwerk van één van de jongste 
leden van ‘Rondje Wijk aan Zee’, Luca Lo Cascio, 
zijn de meeste ontvreemde spullen uit de Küver-
bunker weer terecht. Door zijn oplettendheid zag 
hij dat ze op Marktplaats te koop stonden. 
De politie is er achteraan gegaan. Luca kon 
met foto’s aantonen dat het de spullen uit ‘onze’ 
bunker waren. Het merendeel is terug, alleen 
de mijn-ontsteker missen we helaas nog en een 
geweer is beschadigd. Goede actie van Luca 
én ingrijpen van de politie. De dader woont in 
Beverwijk en is minderjarig.

De Keukentafel: Mexicaanse kaasfondue met Corona
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