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Zeepkistenrace - 29 juni

Ruim dertig zeepkisten racen dit jaar weer door
De Zwaanstraat. Een prachtig evenement met
drie dorpsgenoten als de drijvende krachten: Aad
van der Wel, Gerard van Schie en Ruud van der
Klooster. Op 29 juni is het zover.
Ook deze editie komen de deelnemers niet alleen
uit Wijk aan Zee, maar uit heel Nederland.
“Je zou het de Nationale Zeepkistenrace kunnen
noemen’’, grapt Ruud van de Klooster.
“Toch proberen we het bewust klein te houden.
Het is een mooie dorpse traditie, gezellig, en dat
moet zo blijven.’’
Waar Aad de pr verzorgt, Gerard garant staat
voor het levendige commentaar tijdens de race,
houdt Ruud zich elk jaar bezig met het vinden
van sponsoren, als Sawaz en de plaatselijke ondernemers. ,,Dit feest kan alleen maar doorgaan
met hun steun’’, legt hij uit. ,,Moest ik er vroeger
veel moeite voor doen, tegenwoordig gaat het een
stuk gemakkelijker. Ze vinden het allemaal zo’n
gezellig evenement.’’
Het benaderen van de sponsoren is een feestje
op zich. ,,Kom ik daar weer aan met m’n map,
dan weten ze al hoe laat het is’’, vertelt Ruud met

een brede grijns. ,,Dan hebben we het hooguit
vijf minuten over de zeepkisten, daarna drinken
we een paar biertjes aan de bar en hebben we het
over andere dingen.’’
Ruud stapte in op een moment dat de race niet
door leek te gaan, een jaar of twintig geleden.
,,Tijdens een feestje werd ik benaderd of ik wilde
meehelpen. Het was een week of twee voor de
race, maar nog geen deelnemer had zich aangemeld. Ik heb toen de nummers opgevraagd van
de deelnemers van de jaren ervoor en ben stad
en land gaan afbellen. Met resultaat. De race kon
gelukkig doorgaan.’’
Die tijden zijn voorbij. Het kost geen enkele
moeite om deelnemers te vinden voor dit nationale festijn. Of zeg maar internationaal, want
zelfs een Duitser heeft de beker tot driemaal toe
veroverd. Ruud heeft zelf nooit meegedaan.
“Ik heb wel ooit een zeepkist gemaakt voor mijn
zoon en mijn schoonzoon was twee jaar geleden
van de partij. Met een zeepkist die er uitzag als
een patatje oorlog. Met mijn schoonzoon als
bestuurder, verkleed als militair. Prachtig.’’
Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.

Landelijke Bunkerdag - 9 juni
Op zaterdag 9 juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00
en 17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse kust
bunkers van de Atlantikwall voor één dag open
voor publiek. De betonnen kolossen zijn nog langs
de gehele Nederlandse kust te vinden, maar zijn
beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand
of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog
altijd het verhaal van de Duitse bezetting.
In Wijk aan Zee gaan niet alleen een behoorlijk
aantal bunkers open tijdens de Bunkerdag, er is
ook daarnaast van alles te doen voor jong en oud
waarin je meer leert over de Atlantikwall.
De Dorpsweide is het centrale ontmoetingspunt
in Wijk aan Zee. Hier kun je informatie krijgen
en vindt ook de kaartverkoop plaats. De kaartjes
kosten 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor
de kinderen. Daarmee heb je toegang tot alle
bunkers langs de kust.
Op de Dorpsweide staan ook de Jeeps en Dodges
van Keep Them Rolling voor je klaar om je heen
en weer te brengen naar de bunkers van het Bolwerk. Een retourtje kost € 2,00 per persoon en is
alleen voor bezoekers met een Bunkerdagticket.

In de grote tent wordt doorlopend de film ‘De
Verborgen Grens’ gedraaid. Een educatieve film
over de door de bezetter opgeworpen kustverdediging in Nederland met daarin niet eerder
getoond filmmateriaal en foto’s uit privécollecties
en archieven. De kijker krijgt zo een authentiek
beeld van het leven in de Nederlandse kuststreek tussen 1940 en 1945. Kinderen kunnen
geschminkt worden en krijgen een kleurplaat en
werkboekje met opdrachten mee.
Fort Velthuis vertelt over de activiteiten van
stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945.
Deze stichting doet onderzoek naar de luchtstrijd boven Nederland die plaatsvond tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Gevonden onderdelen
worden tentoon gesteld.
Trek gekregen? Bij Sonnevanck, Gewoon Wijk
aan Zee en Paasdal kun je terecht voor een speciale bunkerhap, lunch of een patatje oorlog.
Voor meer informatie kijk op:
www.bunkerdag.nl, locatie Wijk aan Zee.

J A A R G A N G 3 7 • J U N I 2 0 18 • N U M M E R 6

Jutterspad - 1 juli

“Waar een klein dorp groot in kan zijn’’, zo bestempelt Trudi Duin het jaarlijkse Jutterspad.
Samen met Martin de Vlugt, Anneke Rooseboom
en Alie Blokhuis is zij een van de organisatoren.
De negentiende editie vindt op zondag 1 juli
plaats, met live muziek op 25 locaties in het dorp
Het feest begint om 13.00 uur en wordt om 17.00
uur traditiegetrouw afgesloten met een jamsessie in
café De Zon.
“Wat ik prachtig vind aan dit feest is dat iedereen
belangeloos meedoet’’, legt Trudi uit. ”De gasthuizen, de muzikanten. Hiermee laten we zien hoe
gastvrij ons mooie dorp is. Bezoekers zijn soms
verbaasd dat dit allemaal kan hier. Dat de mensen met zoveel vertrouwen hun huizen openstellen. Dat maakt mij trots op Wijk aan Zee.’’
Ongeveer 35 muzikale gezelschappen doen er dit
jaar mee, verdeeld over 25 locaties. Nieuwe acts
en oude getrouwen als Jeroen Stam, Blitz, Wazco,
de Whiskeymo’s, Leo and Friends, Arthur Ebeling en ga zo maar door.
Ook treden er leerlingen op van het Centrum
voor de Kunsten in Beverwijk.
Ab Winkel speelt met zijn formatie Waz3 in de

Badgastenkerk van Jan-Paul van der Meij.
Aan aanmeldingen geen gebrek. “Er kan zelfs
een moment komen dat we nee moeten zeggen
omdat er niet voldoende huizen zijn’’, legt Trudi
uit. “Dat betekent niet dat we op zoek gaan naar
meer locaties. Groeien is niet echt een optie,
omdat we ervoor willen waken dat muzikanten
last hebben van elkaar. Daarom kijken we nu ook
al goed naar de locaties, dat ze niet te dicht op
elkaar staan.’’
Trudi zit al tien jaar in de organisatie, met Martin, Alie en Anneke. Vervelen doet het haar nog
lang niet. “Het is zo leuk om hiermee bezig te
zijn’’, zegt ze. ,,Dat geldt ook voor de anderen.
We vinden het soms zelfs jammer als alles loopt
en er even geen klusjes zijn.’’
Het programma valt medio juni bij iedereen in
de brievenbus en is af te halen bij bekende locaties als de Primera, De Zon, de Kop van Waz en
de Spar. Het volledige programma is in de loop
van juni ook terug te vinden op de website van
Tip Wijk aan Zee.
Tekst: Jacky de Vries.
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeenkomst voor stichting van een hoogovenbedrijf
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op
vele manieren aandacht worden besteed aan dit
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

HOOGOVENS PLANT EEN “BOOM”
De komst van Hoogovens in onze regio brengt
een stroom van nieuwe werknemers.
Ze komen om te werken en te wonen, maar ook
hun vrije tijd willen ze doorbrengen.
Het past in de vaderlijke zorg van de eerste directeuren Kessler en Ingen Housz om de gedachte
van de werkgemeenschap ook buiten het bedrijf
gestalte te geven. Vanuit Hoogovens wordt het
vormen van verenigingen sterk gestimuleerd.
Drs. Dolf Demmers van de Sociale Afdeling
krijgt de opdracht om de sportactiviteiten voor
de arbeiders te organiseren. Hij is zelf oud-voetbalinternational en de eerste activiteit is in 1929
een voetbalwedstrijd voor twee bedrijfselftallen
op een oude duinweide aan de Tuinderslaan in
Velsen-Noord met als inzet een vat bier.
Demmers pakt zijn opdracht energiek aan en
neemt het initiatief voor een koepelorganisatie waarin alle sport- en vormingsactiviteiten
kunnen worden ondergebracht. Hij noemt
dat: Hoogoven Staten. Met het woord “staten”
refereert aan de Staten van Holland, die in de
geschiedenis model staan voor een eenheid, die
ook verscheidenheid in zich houdt.

En die verscheidenheid komt er: vanaf 1929 ontstaat een wijd vertakte organisatie met meer dan
25 onderafdelingen, die een behoorlijke zelfstandigheid hebben.
Van de clubs van Hoogovenstaten kunnen ook
mannen en vrouwen van buiten het Hoogovenbedrijf lid worden. Dat is bewust beleid van
Hoogovens en een andere koers dan bijvoorbeeld
bij Philips, waar alleen personeelsleden lid mogen zijn. Demmers noemt dat “geestelijke inteelt”.
Na de Tweede Wereldoorlog verliest Hoogoven Staten meer en meer het karakter van een
personeelsvereniging. In 1951 wordt besloten tot
het meer algemene Kennemer Staten. De “Staten
Boom” is dan inmiddels flink uitgegroeid. Er is
een eigen sportcomplex Watervliet en voor de
overige activiteiten zijn er twee Statenhuizen,
een kleine aan de Zeestraat en een grote aan de
Velserweg 12.
In de lijst van aangesloten verenigingen vinden
we clubs, die tot de dag van vandaag bestaan:
atletiek Suomi, honkbal Rooswijk, zwemmen
De Watervrienden. Andere clubs zijn in de loop
van de tijd gefuseerd, zoals voetbal VVB, korfbal
Watervliet, handbal IJmond, volleybal VCK.
Bij de Hoogovens Schaakclub HOSC ligt de wortel van het grootste schaaktoernooi ter wereld:
Tata Steel Chess Tournament. Het begint op 16
januari 1938 met een klein toernooi voor veertig
schakers.
Ook de Hoogovens Harmonie, thans het Tata
Steel Symfonisch Blaasorkest, komt voort uit
Hoogovens Staten en heeft een voorloper in
“De Walskoningen”, een orkest van Van Leer’s
Walsbedrijven.
Een belangrijke loot aan de stam is ook het vormingswerk, dat wordt opgezet in de “industrievolkshuizen” in Velsen-Noord en Beverwijk. Dit
zijn de voorlopers van het buurthuiswerk en de
welzijnsorganisaties zoals we die nu kennen.
Steeds verder op eigen benen staan, dat is de ont-

Verjaarscadeau voor honderdjarige

wikkeling die de afdelingen van Kennemer Staten
doormaken. Dat past in de bedrijfsfilosofie: niet
als bedrijf zelf organiseren, maar initiatieven
en zelfwerkzaamheid ondersteunen. Kennemer
Staten gaat op in het professionele welzijnswerk.
Een Commissie voor Bedrijfsontspanning CVB
organiseert de activiteiten voor het eigen personeel, vooral op gebied van sport. De CVB krijgt
een eigen accommodatie met sportvelden en een
clubgebouw bij Tussenwijk. De behoefte aan die

Mieke Baltus, burgemeester van Heemskerk,
Frank Dales van Velsen, en Martijn Smit van
Beverwijk doopten het cadeau samen met Mark
Denys, Director Technical Tata Steel, en kweker
Jos Beentjes met ieder een fles champagne. Hans
Groot, Concern Adviseur van de gemeente Be-

verwijk leidde de bijeenkomst in, waarna Martijn
Smit vertelde hoe de drie burgemeesters hadden
besloten dat zij voor ‘de tulp gingen’.
Bij de Heemskerkse kweker Jos Beentjes zochten
zij een toepasselijke tulp uit. En dat hebben zij
goed gedaan; de tulp is roodoranje van kleur met
een paarse ‘vlam’ in de bloem, net als het gloeiende roodoranje staal van Tata Steel.
Kweker Jos Beentjes, die zoals hij vertelde tussen
de bollen is opgegroeid, legde uit dat hij de bol
al sinds 2005 in ontwikkeling had. Eerst als een
minibolletje van drie millimeter. Nu staat er
veertig kilo bollen in de grond, waarvan het er in
het najaar tachtig kilo zullen zijn.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

n.b. In mijn bijdrage in de Jutter van mei zijn
helaas twee fouten geslopen: Walserij West werd
wel naar Duitsland getransporteerd, maar is daar
nooit in bedrijf geweest. De foto bij het artikel was
van de herdenking in 1948.

Groots dichter, groots gehuldigd

In januari van dit jaar heeft de dichter Hans
Tentije de Constantijn Huygensprijs in ontvangst
mogen nemen. Een prijs die beschouwd mag
worden als de meest prestigieuze beloning voor
het werk van een schrijver. Sinds 1947 wordt de
prijs uitgereikt en wordt toegekend voor complete
oeuvres. Hans heeft zijn jeugd doorgebracht in
Wijk aan Zee.

Op 2 mei werd hij gehuldigd in villa Beekzangh
in de Beeksanghlaan waar Hans uit handen van
burgemeester Martijn Smit een boekje kreeg
overhandigd, waarin een aantal gedichten van
hem stonden waarin de schoonheid van onze
omgeving werd verwoord. De titel van het boekje
is ‘wat herinneringen willen’.
Jaap Tesselaar deed de inleiding. Met zijn wijsvinger gericht op de bovenverdieping van de villa
verwees hij naar Herman Gorter, die daar een
groot deel van de bundel ‘Mei’ heeft geschreven,
wijzend naar villa Scheibeek doelde hij op Vondel
die daar heeft gewoond en gewerkt, wijzend naar

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Hoogovens
IJmuiden werd opgericht. Van de drie gemeenten
in de IJmond heeft Tata Steel een prachtig cadeau
gekregen in de vorm van een tulp. Op 4 oktober,
de dag van honderd jaar staal in de IJmond, zal
de bol worden overhandigd. De doop is op 14 mei
op het terrein van Beeldenpark ‘Een zee van staal’
gehouden op het moment dat de bloem op zijn
mooist is en heeft de naam Staalmeester gekregen.

activiteiten is veranderd en de accommodatie is
opgeslokt in het bedrijfsterrein.
Tekst: Jan de Wildt.
Afbeelding Museum Kennemerland.

de tuin doelde Jaap op het gedicht ‘Beekzangh’,
welk Hans een aantal jaren geleden heeft voorgedragen bij de start van ‘Beek als Bron’.
Burgemeester Martijn Smit liet de genodigden
weten dat hij beter eerst dit boekje met gedichten
met de lofzang van onze omgeving had moeten lezen, voordat hij de sollicitatiebrief aan de
gemeente Beverwijk had gestuurd.
In de sollicitatiebrief had Martijn verwoord hoe
hij de omgeving van Beverwijk beleefde, maar
besefte pas dat hij de omgeving van Beverwijk en
Wijk aan Zee goed had leren kennen na het lezen
van het boekje.
Tot slot droeg Hans twee gedichten voor:
‘Zij brak een ei’ en ‘Mettertijd’, in totale stilte
luisterden de genodigden.
Dat laatste gedicht eindigt met de zin:
‘zichzelf, het zinnelijke, weten te ontraadselen,
misschien is dat het wat herinneringen willen’.
Tekst en foto: Georges van Luijk.
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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: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij,
Heleen Vink.
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 mag, mits
de bron vermeld wordt.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal
aangeleverd worden. Dit geldt niet voor commerciële
doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1450 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 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: (023)515.95.00
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
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond:
263863 - www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving: (riool,
groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder BeverwijkWest: 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
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Dorpsgenoten

Elianne de Zwarte

Als er één iemand haar best heeft gedaan om in te
burgeren in Wijk aan Zee, dan is het wel Elianne
de Zwarte. Geboren en opgegroeid in Scherpenzeel
in het midden van het land, woont zij sinds afgelopen december in Wijk aan Zee.
“Ik heb hotelmanagement gestudeerd. Als afsluiting van de studie heb ik een half jaar stage gelopen in een vijfsterren hotel op Bali en heb ik een
baan gevonden die niets met hotelmanagement
te maken heeft. Ik werk bij een bedrijf in de IT,
ik ben daar Adoption Consultant. Onze cliënten
zijn over het algemeen onderwijs- en zorginstellingen. Mijn taak is om cliënten te begeleiden in
het gebruik van onze producten”.

“Na mijn zoveelste reis naar de uiteinden van de
wereld zat ik in de trein richting huis toen ik me
ineens bedacht wat zou het mooi zijn om aan
het strand te wonen. Ik ben opgegroeid in een
prachtige omgeving midden in de bossen. Ik was
juist terug van een reis van drie maanden door
Zuid-Afrika. Ik was de reis begonnen als een
roadtrip met mijn zusje en moeder, toen ik het
wavesurfen ontdekte. Zuid-Afrika is de plek op
aarde met de mooiste golven om te wavesurfen.
Ik had het op Bali al eens gedaan, maar de golven
bij Zuid-Afrika zijn zo groot. Mijn laatste twee
maanden daar heb ik alleen maar gesurft.
Met een daar gekochte surfplank onder mijn arm
ben ik het vliegtuig ingegaan. Nu staat die plank
werkeloos tegen de muur in mijn woonkamer,
maar niet voor lang. Van de zomer ga ik zeker
surfen bij de pier en ik ga een cursus Kitesurfing
doen, lijkt me ook geweldig.
Thuisgekomen ging ik gelijk zoeken naar een
huis dicht bij het strand. De hele Nederlandse
kust heb ik afgezocht, tot ik een appartement
vond in Wijk aan Zee, waar ik eerlijk gezegd nog
nooit van had gehoord. Ik ben gaan kijken en heb
een nacht proef geslapen. Het beviel me en heb
het gekocht”. “Het eerste wat ik wilde was me een
Wijk aan Zeeër te voelen. Hoe doe je dat? door
Wijk aan Zeeërs te ontmoeten.
Dat heb ik gedaan, in Sonnevanck, het Wapen en
bij de nieuwjaarsborrel van Sawaz in café de Zon.
Ik had gehoord van Cultureel Dorp van Europa
en heb er al contact mee en denk of ik iets kan

bijdragen als het volgend jaar 20 jaar bestaat.
Ik hou van reizen, twee jaar geleden heb ik een
camper gekocht en heb daarmee door Europa
getrokken, vooral het oosten. Omdat ik nu een
vaste baan heb kan ik niet zomaar voor maanden rondreizen, daar moet ik maar aan wennen.
In Nederland heb ik in verscheidene plaatsen
gewoond van oost tot west, garantie dat ik voor
altijd in Wijk aan Zee blijf heb ik dus niet, maar
zo te voelen zal ik het hier wel kunnen uithouden. Toen ik naar Wijk aan Zee ging, wist ik
nog niet hoe het was om in dit dorp te wonen.
Ik kom zelf uit een dorpje waar de gemeenschap
nogal gesloten is en wist niet of me dat hier ook
te wachten stond. Maar het tegendeel is waar, de
mensen hier zijn open en gastvrij en ik voel me
welkom. Het culturele leven is overal aanwezig,
er gebeurt hier meer dan in andere plaatsen, in
een stad is dit niet mogelijk. Ik heb een beeld in
mijn hoofd dat ik in de zomer, als ik thuis kom
na mijn werk en zie dat de lucht mooi rood is en
ik met een fles wijn naar het strand ga en heerlijk
ga zitten genieten hoe de zon in de zee zakt en ik
daar zit met een glaasje wijn in mijn hand. Het is
zo leuk dat ik me helemaal thuis voel, ik wist niet
dat Wijk aan Zee zo tof was.
Ik hou ontzettend veel van reizen, de hele wereld
ben ik al over geweest, het mooie van elke reis is
de beleving van het moment en de herinnering,
die blijf je je hele leven houden. Zo was ik in Japan tijdens mijn laatste vakantie en kwam in een
badhuis terecht waar de geisha’s komen.
Geisha’s komen er pas na sluitingstijd, als er
niemand meer is, maar ik mocht blijven.
Dat was een bijzondere ervaring, geisha’s zijn nog
steeds een fenomeen. Je mag blij zijn als je er op
straat eens een glimp van opvangt als je ze tegenkomt. En ik mocht er gewoon blijven zitten.
In Roemenië was ik met mijn camper en heb
daar een tijd op de rand van een klif gestaan,
ik keek uit over de Zwarte Zee en kreeg zo een
intens gevoel van vrijheid. Maar ja, toen ik terug
wilde was mijn accu leeg. Gelukkig was een
vrachtwagenchauffeur zo hulpvaardig om met
geïmproviseerde startkabels te helpen.
Tekst: Georges van Luijk.

Een nieuw gemeentebestuur

De voormalige wethouders Cecilia van Weel,
Tim de Rudder en Jaqueline Dorenbos namen
onlangs afscheid in het Stadskantoor.
Beverwijk en Wijk aan Zee hebben inmiddels een
nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, D66 en
CDA. De vier partijen hebben een meerderheid
van 17 zetels en leveren elk een wethouder.
In het coalitieprogramma is ook aandacht voor
Wijk aan Zee. Zo is er het voornemen om de

mogelijkheden te onderzoeken van een randweg
die het dorp moet ontlasten van het verkeer dat
naar de Noordpier gaat.
Op de foto van links naar rechts: burgemeester
Martijn Smit en de wethouders Brigitte van den
Berg (D66), Serge Ferraro (VVD), Haydar Erol
(GL) en Hanneke Niele (CDA). De laatste zal
zich o.a. bezighouden met kust en strand, inclusief visie Wijk aan Zee, en recratie en toerisme.

Zilveren erepenning van Beverwijk
voor Ellie en Jaap Durge

SIG, de organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking in de regio tussen Zandvoort en Uitgeest bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid
daarvan is een nieuw logo ontworpen. Dat logo
moest officieel worden onthuld. En wie kun je dan
beter vragen voor de onthulling dan vrijwilligers
die al sinds 1983 actief zijn, Ellie en Jaap Durge.
Niet wetend wat hen te wachten stond gingen
Jaap en Ellie naar Beverwijk. Maar toen ze daar
hun kinderen en kleinkinderen zagen met hun
zondagse kleren voelden ze al wat nattigheid.
‘Een Koninklijk lintje had ik al, dus dat kon het
niet zijn’, dacht Jaap. Nadat een doek van het busje van de stichting met het nieuwe logo door Ellie
en Jaap was weggetrokken werd een toespraak
gehouden door Astrid Reulen en Frouk Welbedacht van SIG. Benadrukt werd hoe waardevol

Jaap en Ellie zijn als vrijwilliger en dat zij passen
in de visie van de SIG, respect, waardering en acceptatie voor de mogelijkheden van de client.
Dat zij tijd vrij maken en belangstelling hebben
voor wat clienten bezig houdt. Tot slot: Deze
mensen zijn geen goud waard, zij zijn van goud.
Na deze toespraak verscheen loco-burgemeester
Jaqueline Dorenbos die hen de zilveren erepenning van de gemeente Beverwijk op spelde voor
hun inzet voor SIG, Anneko van der Laanhuis
vanaf 1983 en Stichting Hospice Groep MiddenKennemerland vanaf 2003.
Tekst en foto: Georges van Luijk.
Op blz. 7 vindt u achtergrondinformatie over de
Hospicegroep Midden Kennemerland.

60 jaar Ja - Hans en Ada Claus

Sinds zij het ja-woord gaven aan elkaar in 1958,
is er veel gebeurd en een hoop veranderd. En nog
steeds is het tussen Hans en Ada Claus goed.
“De man was het hoofd van het gezin, zó ben ik
getrouwd”, lacht Hans. “Dat was gebruikelijk
toen, maar het is er nu wel vanaf hoor.” “Kan ook
niet anders”, zegt zijn kleindochter, “met zoveel
zelfbewuste vrouwen om hem heen.”

Op 2 mei 2018 was er een feestelijk samenzijn
met dochters, schoonzoon en kleindochter.
Burgemeester Martijn Smit kwam het diamanten
echtpaar feliciteren en hij overhandigde als kado
een ingelijste prent van historisch Wijk aan Zee.
In de gezellige huiskamer aan de Tappenbeckstraat aan een tafel gedekt met koffie en feestelijk
gekleurd banket ontstaat er meteen een levendig
gesprek waarin de Clausjes en de burgemeester
elkaar al snel beter leren kennen. Martijn Smit
vertelt dat het hem opvalt bij het huldigen van
langgetrouwde stellen dat deze vaak veel hebben
gereisd. Het blijkt dat naast hun gezamenlijk
leven Hans en Ada ook apart veel dingen ondernemen. Allebei hebben ze veel reizen gemaakt.

Ada meestal per vliegtuig en Hans vaak ook met
zeilboten. Een jaar of tien terug, Hans was toen
75, zeilde hij nog naar de zuidpool.
Ook waren ze onder meer actief in de oudercommissie, de stichting tot behoud van de dorpswei,
volleybalvereniging WVV. Hans die zijn afnemende gehoor helaas niet helemaal kan compenseren met een hypermodern gehoorapparaat
heeft in zijn leven tbc, kanker, een hartinfarct
én een klap van een zware haak tegen zijn hoofd
overleefd. Hij doet nog steeds graag aan sport.
Ada leidde bezoekers rond bij het kantoor en
de drukkerij van het Noordhollands Dagblad
en heeft haar hele leven gezongen in zangkoren.
Helaas gaf het operakoor waar zij in zong vorige
maand het laatste concert.
Op de tafel staan ook een paar klankschalen.
“Hoe je ze precies bespeelt weet ik eigenlijk niet”
zegt Ada “maar het klinkt zo fijn.” Dan geeft
Hans met een stokje een ferme tik op een schaal
die begint te zingen als een huwelijksklok: ‘we
zijn blij dat we elkaar nog hebben!”
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij.
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BRUUT Bikes geopend in De Zwaanstraat
Het is een enorme klus geweest. Het pandje aan
de Zwaanstraat is compleet gestript. Plafond is
vernieuwd, elektra is nieuw aangelegd, kozijnen
zijn vervangen. “Je weet het hè’’, zegt Jeffrey Eijking
terwijl hij een deur aan het schilderen is.
“Als je eenmaal begint met verbouwen, komt er
geen eind aan.’’ Ergens rond 25 mei hoopt hij zijn
fietsenspeciaalzaak BRUUT Bikes geopend te hebben, net voor het zomerseizoen losbarst. Je kunt er
terecht voor huurfietsen, onderhoud en reparatie
van fietsen en voor clinics en tours met Fatbikes.

“Laat niemand in eenzaamheid sterven”
Als het levenseinde dichterbij komt, moet er veel
geregeld worden. Veel mensen willen het liefst
thuis blijven om te sterven. Daarvoor is vaak dag
en nacht intensieve verzorging nodig. De medische
en verpleegkundige zorg is dan wel in handen van
de huisarts en de wijkverpleging, maar de overige
zorg komt toch gewoon voor rekening van de
partner en/of de familie. En dat is zwaar, vaak tè
zwaar! Onze stichting kan dan bij de zieke thuis
ondersteuning geven.

Velen zullen Eijking (50) kennen van de Verlengde Voorstraat. Een jaar zat hij daar in een
pandje en verhuurde al zogenoemde Fatbikes,
mountainbikes met dikke banden.
Ook repareerde hij fietsen. “In het begin dat ik
dat deed, was iedereen dolblij. Ik kreeg alle fietsen die in de tuin hadden gelegen met een lekke
band ter reparatie. Er was duidelijk behoefte aan
een fietsenmaker in het dorp.’’
Eijking was voor die tijd werkzaam in de leaseautobranche, hij was dealermanager. Een competitieve en harde commerciële wereld die hem
parten ging spelen. Hij belandde thuis met een
zware burn-out. In zijn jonge jaren fietste hij op
hoog niveau en reed mee in de regionale top.
Die liefde voor het fietsen is altijd gebleven en
toen een verhuurder van strandhuisjes hem vroeg
of hij iets voor de strandgasten kon organiseren,
was het plan voor het verhuren van fietsen geboren. “Ik vond het hartstikke leuk. Ik verhuurde
mountainbikes en toen er meer en meer mensen
op afkwamen, ging ik er Fatbikes bij doen. Zo
werd het een mooi re-integratieproject voor me.’’
Dat er uit een donkere periode vaak iets moois

ontstaat, blijkt als snel als hij drie weken fulltime
uitprobeert om in de Verlengde Voorstraat een
fietsenzaak te runnen. Dat heeft potentie genoeg,
merkt Eijking meteen. “Het is echt het ‘roer om’
idee geweest. Als er een deur dicht gaat, gaat
er een deur open. Maar mijn werk in de leasebranche is geen weggegooide energie geweest, ik
gebruik de ervaring die ik heb opgedaan.’’
Bijna een jaar zit hij in het pand als het uiteindelijk verkocht wordt. Hij zet zijn werkzaamheden
voort vanuit een container. Geen ideale situ-

BetaalLokaal - Steun ondernemers

Het idee ontstaat toen we gezellig met zijn allen
aan het eten zijn bij ons thuis. De tafel staat vol, de
glazen zijn gevuld, het is gezellig. “In AmsterdamWest’’, vertelt Wijk aan Zeeër Fons Deen, “hadden
we een whats-appgroep met een grote groep
mensen. De ondernemers in onze buurt konden
soms een opsteker gebruiken. Als we wisten dat
een winkel of bedrijfje wat tegenslag had of wel
wat klandizie kon gebruiken, plaatsten we een
oproep en de dag erna stond de zaak bomvol, had
de ondernemer een topdag met dito omzet en wij
een goed gevoel.’’
Nou, zei een andere tafelgenoot, dat idee past
naadloos in Wijk aan Zee. En inderdaad, in het
dorp zijn veel bedrijfjes waar je niet direct heen
zou gaan maar dat eigenlijk wel zou willen of
moeten. Zo was een plan geboren. Over de naam
was de vriendengroep het snel eens: BetaalLokaal. Van hier, voor jou. Betaal Lokaal dekt de
lading: geef je geld lokaal uit, steun je dorpsgenoten en spendeer. Fons Deen kan het goed verwoorden. “We waarderen het dat ondernemers
zich in ons dorp vestigen. Dat steunen we van
harte en daarom geven wij ze op deze manier een
blijk van waardering.’’
Hoe werkt het? In whatsappgroep, waarvoor
iedereen zich kan aanmelden, worden een datum
gezet en daarbij de naam van een winkel, café of
restaurant. Het is de bedoeling dat de actie een

Hospicegroep
stelt zich voor

verrassing blijft voor de ondernemer in kwestie.
En iedereen geeft uit wat ie uit wil geven.
Zo gebeurt het dat op een mooie zondagavond in
april zich zo’n vijfentwintig man verzamelt voor
de Moriaan. Iedereen stopt in de pot wat ie kan
missen en wat ie ervoor over heeft.
Het idee is om naar restaurant ‘t Vissershuys te
gaan. Omdat de groep groot is en we de eigenaar niet willen overvallen met ons plan, gaat
Fons eerst even polsen. Wat blijkt: er is juist die
avond een besloten feest aan de gang. Maar geen
nood: bij Tarantella kunnen we terecht. De goed
gevulde pot wordt overhandigd aan de ober en
de kok maakt heerlijke schalen voorgerechten,
gevolgd door pasta’s en pizza’s. Tot slot nog een
Limoncello van de zaak en iedereen kijkt terug
op een fantastische avond. Ook de restaurateur.
Tweede actie een paar weken later werd gepland
bij het Zomerhuis. Door een groepje werd wederom succesvol geborreld, met een blije eigenaar
tot gevolg en natuurlijk een mooie sticker op de
ruit. De volgende Betaal Lokaal staat alweer op
stapel. Stuur via Facebook een bericht naar Fons
Deen met je telefoonnummer en wie weet ben je
er de volgende keer ook bij.
Het is de bedoeling dat bij talloze ondernemers
in het dorp er een sticker ‘Betaal Lokaal. Van
hier, voor jou’ op de deur zal prijken.
Tekst: Merei Dekker.

atie en hij gaat op zoek naar een nieuw pand.
Dat is het voormalige snackbar La Rosa aan De
Zwaanstraat geworden, naast het Badhuis.
Ergens de laatste week van mei is de zaak geruisloos open gegaan. “In de zomer komt er nog een
officiële opening, als alles helemaal af is.
Ik heb nog wel wat stress van de verbouwing,
maar het geeft uiteindelijk een heel ontspannen
gevoel dat ik nu doe wat ik wil doen.
Ik heb echt plezier in mijn werk.’’
Tekst: Merei Dekker/Foto: Heleen Vink.

Teken de petitie

Kampeervereniging Aardenburg is een petitie
gestart voor behoud van hun kampeerterrein. De
gemeente Beverwijk heeft het voornemen om hier
40 nieuwbouwwoningen te bouwen, wat het einde
zou betekenen van het kampeerterrein. De kampeerders verzetten zich hiertegen en vragen alle
sympathisanten de petitie te ondertekenen.
Aardenburg is een echte familiecamping, die al
70 jaar bestaat en waar 77 families volop genieten. Meer dan 30 families komen er al voor de
derde, vierde en soms zelfs vijfde generatie.
Het is een geliefde plek waar families elkaar ontmoeten en ontspanning en rust vinden.
De familiecamping hoort bij Wijk aan Zee en de
kampeerders voelen zich sterk verbonden met
het dorp. Kampeerder Marieke Kuipers:
‘Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is net geïnstalleerd en naar verwachting
zullen nu stappen gezet worden in de besluitvorming van het nieuwe ontwerp bestemmingsplan.
Dat is voor ons een goed moment om weer van
ons te laten horen. We hopen op veel steun van
Wijk aan Zeëers. We hebben ook gezien dat de
petitie inmiddels al door flink wat mensen uit
Wijk aan Zee is ondertekend.’
In 2017 is de kampeervereniging onderdeel
geworden van het netwerk immaterieel erfgoed
van Nederland. Immaterieel erfgoed maakt de
waarde zichtbaar zoals de kampeerders die allang
voelen: al 70 jaar worden de kampeergewoonten
en tradities levend houden en doorgegeven aan
de volgende generaties. Waar andere zomerhuisjesterreinen langzaamaan zijn veranderd in
bungalowparken en de nadruk ligt op verhuur en
geld verdienen, is er bij Aardenburg sprake van
een gemeenschap, waarin de bewoners uit alle
lagen van de samenleving blijven komen.
Door ondertekening van de petitie laat u de
gemeenteraadsleden weten dat zij niet met dit
plan moeten instemmen en kunt u uw steentje
bijdragen aan het behoud van Aardenburg.
U kunt de petitie bekijken en ondertekenen op:
https://aardenburgmoetblijven.petities.nl
Sylvia Borg, actieve kampeerder Aardenburg.

Met de aangeboden zorg thuis wordt getracht de
kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te
houden. Voor de zieke zelf, maar in niet mindere
mate voor de partner. Want ook mantelzorgers
hebben behoefte om er even ‘uit’ te gaan, de
boodschappen te doen of een uurtje rustig te
gaan slapen. Maar ook om naar hun wekelijkse
kaartavond of de tennisbaan te gaan.
Voor hen heel belangrijk om dat te blijven doen.
Op dat soort momenten kunnen wij, in overleg,
de zorgtaak van de mantelzorger overnemen.
De grote groep vrijwilligers van onze stichting is
hier speciaal voor getraind en deze zorg is geheel
gratis.
Als de ondersteuning thuis niet (meer) geboden
kan worden, of men wil niet meer thuis blijven,
dan biedt de Hospice wellicht een oplossing.
Ons “Bijna-Thuis-Huis” is gevestigd in een grote
oude karakteristieke villa aan de Zeestraat in
Beverwijk. Het huis is ingericht voor verblijf van
mensen die in de terminale fase zijn en die nog
een levensverwachting van ongeveer 3 maanden
hebben. De huiselijke sfeer wordt zoveel mogelijk nagestreefd (bijna net als thuis).
Wij hebben vier kamers met eigen badkamer,
een gemeenschappelijke huiskamer, keuken en
binnentuin met vijver. De verpleegkundige hulp
wordt gegeven door een fijn team van palliatief
geschoolde verpleegkundigen. De eigen huisarts
kan meestal de behandelend huisarts blijven.
Voor verblijf in de Hospice wordt een eigen
bijdrage gevraagd van € 20,-- per dag.
In een intakegesprek met één van de coördinatoren komen alle vragen aan bod en zal bekeken
worden op welke wijze ondersteuning geboden
kan worden.
Ieder jaar organiseren wij een open dag, dit jaar
op zaterdag 13 oktober.
U bent van harte welkom!
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland
Zeestraat 92 - 1942 AT Beverwijk,
telefoon 0251-218316
www.hospice-beverwijk.nl

Boeken gratis
af te halen
Dorpsgenoten die nog ruimte hebben in hun
boekenkast kunnen vanaf zaterdag 2 juni terecht
in de boekencontainer bij het voetbalveld.
Daarin liggen nog ongeveer drieduizend tweedehands boeken die gratis af te halen zijn voor
de liefhebbers. In allerlei categorieën: kinderboeken, romans, detectives, culturele boeken en
naslagwerken. Ook boeken in het Frans, Duits
en Engels. Wijk aan Zeeër Hans Singerling kreeg
de boeken twee jaar geleden van de eigenaar van
een tweedehands boekenwinkel in Bloemendaal,
met als doel hier een goede bestemming voor te
vinden. Een groot deel van de boeken heeft al een
plek gevonden, ook de resterende boeken zijn
nu beschikbaar voor iedereen. De staat achter de
oudpapierbak bij het voetbalveld en is vanaf 2
juni elke zaterdag geopend van 11 tot 2 uur.
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Agenda
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 1 juni
Sonnevanck: Messin with Jim; 22.00 uur
Zaterdag 2 juni
Sonnevanck Swingt: Chicas del Barrio; 22.00 uur
Zondag 3 juni
Dorpskerk: Concertenreeks; 12.30 – 13.45 uur
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en
Radarbunker op het Vuurbaakduin:
openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van Rondje Wijk aan Zee;
wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur
Badgastenkerk: Talent voor Toeval - try out voorstelling Ralph Rousseau; 16.00 uur
Woensdag 6 juni
Heliomare kapel: Rockopera ‘Made in Heaven’;
13.00 uur
Donderdag 7 juni
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 8 juni
Sonnevanck Swingt: Singeltjesklubb; 21.00 uur
Zaterdag 9 juni
Landelijke Bunkerdag; 10.00 - 17.00 uur
Sonnevanck Dinerclub: Close2fire; 22.00 uur
Zondag 10 juni
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Badgastenkerk: Gitaar muziek: Wout Folmer en
Piet Visser; 12.00 uur
Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni
Vertrek vanaf De Moriaan: Avond4daagse
Woensdag 13 juni
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 14 juni
Café de Zon: Nieuwe Haring Party; 17.00 uur
Sonnevanck DonderdagSessie: Kim Schulte &
Daan Krakers; 20.30 uur
Vrijdag 15 juni
Sonnevanck’s Swingt: Crazy piano’s; 21.00 uur
Zaterdag 16 juni
Sonnevanck Blues: Bluestreat; 22.00 uur
Zondag 17 juni
BeMyGuest: Dichter aan tafel; 11.30 uur
Badgastenkerk: Klankschalenconcert en klankbad; 12.00 uur
Dinsdag 19 juni
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd (aanmelden:
0251-374320); 17.00 uur
Woensdag 20 juni
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur
Donderdag 21 juni
Beeldenpark Een Zee van Staal: Staalknaller
Spectaculaire aftrap van het zomerprogramma.
Een voorproefje van de bijzondere rondleidingen
die deze zomer in de planning staan; 20.00 uur
Sonnevanck: Leo & Friends; 20.30 uur
Vrijdag 22 juni
Sonnevanck DinerClub: RoseMarin; 20.30 uur
Zaterdag 23 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Timboektoe: Midzomernacht Festival; 20.00 uur
Sonnevanck Swingt: MDY; 22.00 uur
Zondag 24 juni
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantikwall; 11.30 – 14.30 uur
Café de Zon: Presentatie boek met korte verhalen
van Peter Meester en jubileumeditie van Roetz;
16.00 uur
Donderdag 28 juni
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 29 juni
De Zwaanstraat: Zeepkistenrace; 19.00 uur
Gewoon in Wijk aan Zee: Na zeepkisten Gewoon
uit je Plaat!; 20.30 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Zeepkistenrace afterparty
met live muziek van Yves Berendse, Han Holland
en Danny van Ingen; 20.30 uur
Sonnevanck: Bervoets & Westerhoff; 20.30 uur
Zaterdag 30 juni
Sonnevanck DinerClub: The fields; 22.00 uur

Zondag 1 juli
Dorpskerk: Concertenreeks; 12.30 – 13.45 uur
Diverse woonhuizen: Jutterspad; 13.00 uur
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en
Radarbunker op het Vuurbaakduin:
openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van Rondje Wijk aan Zee;
wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur

Concertenreeks in de Dorpskerk

Op zondag 3 juni zal er in de Dorpskerk een
concert plaatsvinden door de leerlingen van
de plusklas van het Centrum voor de Kunsten
Beverwijk. De plusklas bestaat uit leerlingen die
muzikaal getalenteerd zijn, een passie hebben voor
hun instrument en gemotiveerd zijn om zich te
ontwikkelen in het bespelen van hun instrument.
Te beluisteren zijn onder andere: Daphne Chen
op viool, Rico Groen en Ludovic Maanders op
electrisch gitaar, Ina Tudor op piano, de Plusband onder leiding van Stefan Franssen, zang
optredens, saxofoon optredens en nog veel meer.
Er zullen stukken gespeeld worden van onder
andere Svendsen, Chopin, Michael Jackson,
Joe Satriani, eigen composities en arrangementen
van enkele leerlingen.
De Dorpskerkconcerten Wijk aan Zee vinden
plaats op de eerste zondag van de maand van mei
t/m oktober. Een reeks van afwisselende, mooie
en prikkelende concerten met ruimte voor aanstormend/lokaal talent in het voorprogramma en
klinkende namen in het hoofdprogramma.
Van klassiek tot pop! Aanvang 12.30 uur.
Vrijwillige bijdrage is fijn. Volg ons ook op facebook Dorpskerkconcerten Wijk aan Zee!

Rondje Wijk aan Zee

Aansluitend aan het concert in de Dorpskerk is
er een rondwandeling en bunkerbezoek met een
gids van Rondje Wijk aan Zee. De gids zal u naast
historische wetenswaardigheden, veel vertellen
over de speciale vegetatie van het Zeedorpenlandschap. Start 14.00 uur vanaf de Dorpskerk,
deelname is gratis.
De bunkers zijn geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree gratis, donatie gewenst.

Rondleiding bunkers Atlantikwall
Op zondag 24 juni organiseert Rondje Wijk aan
Zee weer een rondleiding langs de bunkers die
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.

De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercomplex wordt bezocht. Daarnaast worden een Küver
manschappenonderkomen, twee manschappenbunkers van het type M151, een radarbunker
type V143, een overdekte loopgraaf met onderkomen en tot slot een keukenbunker bezocht.
Na aanmelding wordt een ‘hand-out’ toegestuurd.
Deelname geschiedt op basis van individuele
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-- inclusief koffie/thee.
Informatie op: www.atlantikwall-wijkaanzee.nl.

DE NIEUWE HARING KOMT ERAAN
HARINGPARTY IN CAFE DE ZON
14 JUNI 17.00 UUR
LET OP DE PUBLICATIES !!!!

Dichter aan tafel in Be My Guest

Klaar terwijl je ontbijt: een origineel en uniek
gedicht over een onderwerp naar keuze of over het
gespreksonderwerp aan tafel! Tijdens deze editie
van De Verwondering schuifelt er een dichter door
eetlokaal Be My Guest. Bij interesse schuift zij aan,
of er ligt plots een rijm op je bord.
Op zondag 17 juni vanaf 11.30 uur zitten de dichters, in samenwerking met De Verhalendames,
klaar voor jouw verhaal. Iedereen vindt het leuk
om iets speciaals en unieks te krijgen.
Dat hoeft geen groots cadeau te zijn, ook een
gedicht op maat zorgt voor een warm hart.
De Verhalendames is een initiatief van Daisy
Bakker, Fransje Boot en Joni Zwart. Zij leerden
elkaar kennen bij Young Art en zetten nu een
traditie voort van literaire evenementen op
onverwachte locaties. Onder het motto “mooie
woorden vind je overal!” organiseren de
dames informele ontmoetingen tussen schrijvers,
dichters, vertellers en hun publiek. Wil je meer
weten? Kijk dan op: www.verhalendames.nl.
Van 10.00 tot 15.00 uur kun je genieten van een
heerlijk ontbijt bij Be My Guest, gevestigd aan de
Voorstraat 4 in Wijk aan Zee.

Roetz viert feest in De Zon

Een bijzonder feestje in Café De Zon op 24 juni.
Die middag presenteert uitgeverij De Vrijstaat
Roetz er een boek en tijdschrift.
Wijk aan Zeeër Peter Meester schreef een boek
vol met korte verhalen over alledaagse taferelen.
Die bundel wordt ten doop gehouden, samen met
een jubileumeditie van het magazine Roetz dat
geheel in het teken staat van Wijk aan Zee.
De Vrijstaat Roetz bestaat dit jaar vijftien jaar.
,,Wat we doen is mede geïnspireerd door alles
wat er in de afgelopen twintig jaren in het dorp
gebeurde, zoals Cultureel Dorp. Daarom wilden
we het dorp bedanken met een heus Wijk aan
Zee-nummer’’, aldus Jacky de Vries, oprichter van
Roetz. ,,En een mooi boek. We waren enorm verrast door de prachtige schrijfstijl van Meester.’’
Het magazine is gratis beschikbaar en bevat tal
van artikelen, verhalen en reportages over het
dorp. Het boekje is tijdens de presentatie te koop
voor een klein bedrag.
De presentatie wordt muzikaal opgeluisterd door
onder meer WazMank, het duo Peter en Wilma,
de Wijk aan Zeese band WazMuvr en Waz4.
De aanvang is 16.00 uur en de toegang is gratis.

Dorpskerk

Zondag 3 juni 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser
Zondag 17 juni 10.00 uur
Voorganger: ds. W.H. Brouwer uit DuivendrechtDiemen

Odulphuskerk

Zaterdag 2 juni 19.00 uur
Themaviering met themakoor
Voorganger p. B. Stuifbergen
Zondag 10 juni 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: kapelaan Warnaar
Zaterdag 16 juni 19.00 uur
familieviering met jeugdkoor
voorganger pastoor Kaleab
Zondag 24 juni 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger deken Cassee

Badgastenkerkje

Op zondag 3 juni is er een try out van het nieuwe
theaterprogramma ‘Talent voor Toeval’ van
Ralph Rousseau. Gebruik wat op je pad komt,
en ga voor je droom. Ralph Rousseau doet dat:
hij speelt viola da gamba op mondiaal niveau, is
daarnaast doctor in de theoretische natuurkunde
en heeft als grote droom ooit in een Spitfire te
vliegen, het vliegbrevet heeft hij al. Een unieke
gastheer, die live musiceert en ontspannen vertelt
over de wonderlijke toevalligheden die zijn leven
maken. Ralph brengt een totaal eigen, theatrale
interactie met het publiek op gang. Vertellend en
live musicerend. Een voorstelling om lang over
na te voelen. Puur, veelzijdig en totaal eigenwijs.
Programma zondag 3 juni
15:15 wandeling in de duinen achter het kerkje.
15: 45 inloop
16:00 Ralph Rousseau
Toegang: vrijwillige bijdrage
Reserveren gewenst: http://www.j-p.nl/events/9/
ralph-rousseau-talent-voor-toeval/

