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,,De Smaakmarkt is met z’n allen iets moois
neerzetten. Een sfeer creëren die zo voelbaar is
en aantrekkelijk, dat mensen van heinde en verre
komen om mee te genieten. “Zo typeert Saskia van
der Meij de Smaakmarkt, waarvan zij een van de
stuwende krachten is. Ook deze zomer staat het
Julianaplein weer vol met eettentjes en terrassen.
Toch is de toekomst van deze mooie traditie lang
niet zeker.
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‘Laten we de Smaakmarkt koesteren’

De eerste smaakmarkt is op vrijdag 6 juli.
De editie is meteen heel bijzonder, omdat het
Smaaktheater zijn première beleeft. Een voorstelling die gaat plaatsvinden tussen het publiek
en bedacht is door Ciel van Aalderen en Sylvia
Brandse. Het Smaaktheater wordt uitgevoerd
door een groep enthousiaste dorpsgenoten die
hier wekenlang voor geoefend heeft. Voor Saskia
een mooie aftrap van het seizoen. ,,Wat mij betreft is het theater een blijvertje, in wat voor vorm
dan ook.’’
De Smaakmarkt heeft een paar kleine veranderingen ondergaan ten opzichte van vorig jaar.
,,De essentie blijft hoor. Lekker eten samen en genieten van wat de ondernemers uit de omgeving
te bieden hebben. We hebben ruimte gemaakt
voor kleinere deelnemers, meer mensen uit het
dorp’’, legt Saskia uit. ,,Op die manier proberen
we het lokale karakter nog beter te behouden.’’
Eten en gezelligheid worden ook dit jaar omlijst
met muziek. Het grote podium is op een aantal
edities verdwenen. ,,Dan zullen er optredens
plaatsvinden op verschillende kleine podia.
Op de fontein, in een tent. Er is van alles te zien.
Muzikanten, maar ook straattheater.’’
Van der Meij en haar team kunnen elk jaar weer
rekenen op een flinke schare vrijwilligers, zoals

de bouwploeg van Sawaz, die de markt opbouwt
en weer afbreekt. ,,Zonder die vrijwilligers zijn
we niks. Ik hoop dat we dit jaar nieuw bloed
kunnen aanboren, dat jongere mensen ook
gaan meehelpen. Het is belangrijk om dit soort
initiatieven te behouden voor het dorp en door te
geven aan de toekomstige generaties.’’
Het voortbestaan van de Smaakmarkt is niet
vanzelfsprekend. ,,We worden steeds meer
geconfronteerd met allerlei regeltjes die extra

kosten met zich meebrengen. Niet alleen de
Smaakmarkt heeft daar last van, ook andere
initiatieven. Onlangs kregen we te horen dat we
zelf voor beveiliging moesten zorgen. Dat begint
echt door te schieten en is nauwelijks meer vol
te houden. Misschien dat we er een ludieke actie
aan verbinden en de mensen gaan vragen om als
beveiliger naar de markt te komen.”
,,Leuke dingen doen samen is belangrijk voor
een dorp, ga dat niet om zeep helpen met allerlei

regels en vergunningen. We kunnen wel drie
beveiligers neerzetten, maar dat is niet meer dan
een schijnveiligheid. In die zin dus nutteloos en
druist tegen alles in wat we met z’n allen willen
creëren. Dat soort verplichtingen nemen bovendien extra kosten met zich mee, dat is jammer.
De Smaakmarkt is zo leuk, laten we dat met z’n
allen koesteren.’’
Tekst: Jacky de Vries.
Foto: Heleen Vink.

Zomerprogramma - Beeldenpark Een Zee van Staal

Zee. Vertrek naar het Beeldenpark om 13.45 uur.
Kosten voor het All day breakfast: € 9,95.
Aanmelden mag via: bemyguest@gmail.com.
MUZIKALE DROMEN: 29 juli en 12 augustus
Hoe de dromen van Bert Kisjes uit Wijk aan Zee
werkelijkheid werden: een gigantisch beeldenpark van staal, gemaakt door kunstenaars uit
heel Europa. Mijmer weg in de beleving onder
begeleiding van muziek.
STAALSAFARI: 5 augustus
Speciaal voor kinderen!
Op avontuur tussen de monsterlijke beelden van
staal. Trek je safari kleren aan, neem je verrekijker en wandelstok mee, dan tijgeren we samen
door het hoge gras. Neem je opa, oma, mama,
papa, broertje, zusje, vriendje mee. De verhalen
van de stalen beelden worden verteld door een
gids, samen luisteren we hoe de beelden klinken
en klimmen op kunst. Waar anders kan dat?

In de duinen pal naast de staalfabriek van Tata
Steel ten zuiden van Wijk aan Zee laten veertien
internationale kunstenaars zien wat je allemaal
met staal kunt doen.
Iedere zondag in juli en augustus start om 14 uur
vanaf de entree van het beeldenpark een gratis
thema rondleiding van ongeveer een uur. Het park
is vrij toegankelijk, de rondleidingen zijn gratis.
NATUURWANDELING: 1 en 15 juli
Natuur, cultuur én industrie ontmoeten! Tijdens
deze wandeling wijst een natuurkenner de

deelnemers op de bijzondere flora en fauna in
dit Natura 2000-gebied. Welke zeldzame planten
gedijen juist goed onder de rook van de fabriek?
Is de roodborsttapuit nog te zien op zijn favoriete beeld? Een Zee van Staal-gids vertelt over
de beelden en hun relatie tot de natuur, zoals de
vogels van José Rault.
STAALTHEATER: 8 juli
Een meer absurdistisch decor dan dit krijg je nergens anders cadeau: monumentale beelden in een
natuurgebied met een piepende, kuchende wol-

kenfabriek op de achtergrond. Laat je meevoeren
in een theater performance door Pien Trieling,
theatermaakster in opleiding.
DE VERWONDERING: 22 juli
Onder het genot van een speciale Zee van Staaleditie van het All day breakfast van Be my guest
gaan we terug naar 1999, toen het park ontstond.
Speel met de golven van Jaak Soans en let op:
het beeld van Paul Schöbel had in een oogwenk
zijn vorm. De Verwondering start om 12.30 uur
bij Be my guest aan de Voorstraat 4 in Wijk aan

KUNST EN TECHNIEK: 19 augustus
Speciale technische aandacht voor de monumentale kunstwerken in het park, onder leiding van
een gids die samenwerkte met de kunstenaars die
het beeldenpark tot stand hebben gebracht.
STAAL RIJMT OP TAAL: 26 augustus
Wandel langs de metershoge stalen kunstwerken
in de duinen naast de staalfabriek. Bij ieder beeld
wordt een korte toelichting gegeven met als speciale toevoeging een verrassend, passend of niet
passend gedicht.
www.eenzeevanstaal.nl
Facebook: eenzeevanstaal
Tekst en foto: Marian van den Hul.
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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.

KOEIEN EN KAMPEERDERS
WIJKEN VOOR STAAL
De onbevangen toerist, die via de Zeestraat op
weg is naar ons dorp, zal zich nauwelijks realiseren, dat hij midden door een groot bedrijfsterrein rijdt. De weg is omzoomd met mooi groen
en volgroeide bomen. De groene navelstreng, die
Wijk aan Zee verbindt met de buitenwereld, is
nu ruim vijftig jaar oud. In de jaren zestig van de
vorige eeuw steekt Hoogovens de Zeestraat over
in noordelijke richting. Er wordt een tijdelijke
ontsluiting gemaakt nabij de boerderij van Nol,
de Herculespoort. Die is vernoemd naar het veld
van de voetbalvereniging Jong Hercules, dat in
het duingebied ligt omgeven door tuinbouwgrond en bollenvelden. Die gaan plaatsmaken
voor de bouw van een nieuwe warmbandwalserij.
Later in de jaren zestig komen de viaducten aan
de west- en oostkant tot stand. Het tracé van
de Zeestraat wordt daarvoor verlegd. Al deze
ingrepen in het landschap zijn vastgelegd in een
raamovereenkomst. Daarin is ook bepaald, dat
de nog aanwezige woonbebouwing in de groenstrook langs de Zeestraat op den duur zal moeten
verdwijnen. Die bepaling in de overeenkomst is
in de loop van de tijd uitgevoerd.

Langs de Zeestraat staan nu alleen nog de boerderij van Nol en het “huis met de Indiaan”: de
voormalige bollenschuur met bovenwoning van
de firma Seignette. Verdwenen zijn de woningen
en bedrijfspanden van Heere, Van der Kolk,
Seignette, autospuiterij Den Uil, families Bakker,
Visser en Lankheet.
De villa Tussenwijck, in 1932 gebouwd in de Amsterdamse stijl voor de familie Docter, is destijds
door Hoogovens gebruikt als conferentiecentrum
en thans een kantoorvilla voor enkele bedrijven.
De grote oversteek van Hoogovens betekent
ook het einde van twee campings: Duinzicht en
Zeezicht, gelegen bij de tankval, een restant uit de
Tweede Wereldoorlog.
We gaan even iets verder terug in de tijd. De
afbeelding die bij dit artikel is geplaatst, brengt
ons in de jaren vijftig. Op de foto zien we Leo
Durge, die vakkundig een koe aan het melken

Proef alternatieve bestrijding
van invasieve exoten

Wethouder Haydar Erol (beheer openbare ruimte)
heeft het startsein gegeven voor een proef voor de
bestrijding van zogenaamde invasieve exoten.

schade veroorzaakt. Hierdoor raakt het natuurlijk
evenwicht uit balans met allerlei gevolgen voor
de biodiversiteit en ecosystemen als resultaat.

Het betreft een experiment met het injecteren
van kokend water bij de wortels. Doel is de plant
gericht uit te roeien zonder de groei van andere
planten in de omgeving te schaden.

De bekendste invasieve exoten in Beverwijk zijn
Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop.
Van Reuzenberenklauw is bekend dat schapen
hier dol op zijn, schapen worden hier dan ook
voor ingezet.
Bij Japanse Duizendknoop is nog onduidelijk
welke bestrijdingsmethode het beste werkt.
Voorlopig worden daarom naast de alternatieve
methode ook nog traditionele bestrijdingsmiddelen ingezet.

Na inventarisatie van de grootste groepen invasieve exoten start Beverwijk in samenwerking
met Landschap Noord-Holland met de bestrijding hiervan. Een invasieve exoot is een plant
die van nature niet voorkomt in Nederland en

is. Het nieuwsgierige jongetje dat toekijkt, is het
zoontje van een van de badgasten. De boerderij
van de familie Durge ligt achter de Verlengde
Voorstraat, maar deze koe staat op het land dat
zij hebben gepacht aan de zuidkant van het dorp.
Nabij de Bosweg is er weiland en akkergrond.
Behalve Durge hebben ook de families Van der
Kolk en De Bie daar grond in gebruik. Op de foto
zien we aan de horizon de Hoogovens, die later
steeds meer naar het noorden zullen oprukken.
Nog in 1961 opent Nico van der Kolk op de plek
waar nu het beeldenpark “Een Zee van Staal” ligt,
de derde camping van het dorp: Rolandsduin.
De grote en snelle uitbreiding van Hoogovens
wordt kennelijk niet voorzien. De camping trekt
veel Amsterdammers, die er jaren een mooie stek
in de zomermaanden hebben. Een legendarische
televisiedocumentaire van Sonja Barend uit 1992
toont het laatste, manhaftige verzet van de kam-

peerders onder de rook van Hoogovens.
Hun spandoeken mogen niet baten: de camping
moet verdwijnen. Dat lot is ook beschoren aan de
Bosweg, vanouds een geliefde wandelroute vanaf
het Noordzeekanaal naar de badplaats.
De vestiging van Hoogovens betekent, dat de
weg wordt verlegd naar het Rooswijkerlaantje in
Velsen-Noord. De komst van nieuwe walserijen
en de Oxystaalfabriek doorbreekt die mooie fietsroute. Er resteert nog een klein stukje Bosweg,
dat eindigt bij een hek van het bedrijf.
Hoogovens is het grootste, aaneengesloten
industriecomplex van ons land met de omvang
van een middelgrote stad. Het mag eigenlijk wel
een wonder heten dat Wijk aan Zee nog levenslustig bungelt aan zijn groene navelstreng met de
rest van de wereld.
Tekst: Jan de Wildt.
Foto: particuliere verzameling van Bets Durge.

Groen (Links) lintje
Geen geknabbel aan onze duinen

De 40-jarige Vereniging tot Behoud van de Duinen
In en Om Wijk aan Zee ontving zaterdag 9 juni in
het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden uit handen
van Suzanne Kröger, 2e Kamerlid GroenLinks, een
Groen Lintje.
Aan vier initiatieven die actief hun bijdrage leveren aan een duurzaam en groen IJmond, werd
deze blijk van waardering uitgereikt.
Het is een initiatief van de GroenLinks afdelingen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen en het
was de elfde maal dat deze uitreiking plaatsvond.
,,Een geweldig initiatief van deze afdelingen van
GroenLinks. Van Den Haag naar lokaal.

Ik draag het een warm hart toe.” Ook benadrukt
het kamerlid hoe inspirerend het is als de lokale
bevolking scherp is op de omgeving, en in het
Wijk aan Zeese geval op de omgevingsplannen.
,,Wij proberen te voorkomen dat er geknabbeld
wordt aan onze duinen”, legt Nora van der Zwet
gedreven uit. ,,Een beslissing hier en daar en
weer is er een stukje verloren”, vult Anneke van
Genderen haar aan. ,,Jammer dat we bij Beverwijk horen met hun stadse plannen. Als je het
in je omgevingsplan mogelijk maakt, staan de
projectontwikkelaars klaar.”
Tekst en foto: Heleen Vink.
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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
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Dorpsgenoten

Maus Granaat

‘Als je eens een dorpsgenoot in de Jutter wil die
iets interessants heeft te vertellen moet je Maus
Granaat nemen’, had een andere dorpsgenoot mij
gezegd. ‘Weinig mensen zullen kunnen zeggen dat
zij bekende Nederlanders op hun verjaarsvisite
krijgen. Maus Granaat wel, hij werd onlangs zestig
jaar en hield een feest in de Smaeckkamer voor
vrienden en familie en thuis deed hij het nog een
keer over voor bekende Nederlanders’.
“Ik ben geboren in Amsterdam, waar ik tot mijn
achtste heb gewoond en heb mijn verdere jeugd
doorgebracht in Wormer. Op mijn achttiende
zijn wij verhuisd naar Heerhugowaard. Een jaar
later ben ik naar Amsterdam teruggegaan. Ik had
de ‘Streekschool voor consumptieve beroepen en
detailhandel’ doorlopen en werd leerling-kok in
het toprestaurant ‘Molen de Dikkert’ in
Amstelveen. Alles werd in het Frans geannonceerd en na verloop van tijd had ik het wel gehad
met bijvoorbeeld: ‘Arrivé, quatre personnes, deux
cocktail de crab, un cocktail d’hommard et une
quiche Lorraine’. Ik praat over begin zeventiger
jaren, de uitsmijter kostte daar toen al ƒ 12,50.
Ik heb nog even bij de Westsidegrill in Zaandam
gewerkt en stapte over als instellingskok. Eerst
bij de Centraal Israëlische Ziekenverpleging in
Amsterdam”.
“Toen ik daar werkte leek de verpleging me
ook wel wat en begon aan de voorbereidende
opleiding voor de ziekenverzorging. Ik begon bij
Heliomare, maar heb de studie afgemaakt bij het
Zuiderhout in Haarlem. Bij Duin en Bosch heb
ik de B opleiding gedaan voor de psychiatrie.
Tussendoor had ik mijn diploma vakbekwaamheid cafébedrijf gehaald en ben in Amsterdam
een eetcafé begonnen, naast het Amstelhotel, na
negen maanden hield ik het voor gezien en ben
teruggegaan naar de zorg en heb tien jaar met
verstandelijk gehandicapten gewerkt”.
“Tussendoor ben ik nog filiaalchef van een
broodwinkelketen geweest in Haarlem.

Maar voor een ander werken ligt me niet, of het
deugt niet of het is niet goed. Als je omzet goed
was, zag je winkel er niet uit zoals de baas het
wilde en als de zaak er goed uitzag was je omzet
weer te laag. Nu werk ik alweer zeven jaar in het
Rode Kruis Ziekenhuis op het laboratorium voor
bloedafname”.
“In 1994 zat ik met een whiplash thuis en zei
mijn buurvrouw: ‘Maus, ze zoeken bij radio
Beverwijk een presentator, echt iets voor jou’. Ik
heb mijn werkgever gevraagd of hij bezwaar had
als ik tijdens mijn ziekteverlof dat vrijwilligerswerk mocht doen. Dat mocht en heb een stemtest
gedaan, ik werd aangenomen en sindsdien
presenteer ik op radio Beverwijk. Ik begon met
Rina Haver, Dick de Graaf en Maarten Schelvis
de ochtendprogrammering, de één Dauwtrappers, de ander Ontbijt à la carte, van ontbijt tot

koffietijd en ik Koffieradio. In 1998 vroeg ik de
programmaleiding of ik een cabaretprogramma
mocht maken. Ik heb Rina Haver en Rob Keesen
bij het programma betrokken. Ik voerde ‘live’
gesprekken met bekende Nederlanders, intussen
ken ik er veel, het is teveel om te noemen, van
Benny Neyman, Guus Verstraete, Robert Long,
Simone Kleinsma, Hennie Huisman, Antoine
Bodar, Gerdie Verbeet, Rita Verdonk, Carel
Kraayenhof om er maar een paar te noemen.
Vele zijn vrienden van me geworden.
Het programma heet: ‘Bekijk het maar’, die naam
is bedacht door mijn vrouw Trudy, je kunt het
van twee kanten zien: je kunt iets of iemand
bekijken of je kunt denken, laat maar en dat zegt
alles, bekijk het maar. In september bestaat het
programma twintig jaar”.
“Op mijn zestigste verjaardag waren veel bekende artiesten en een aantal hebben gezongen,

zoals de wereldbekende Laura Fygi, Rosanna
Hofman, Peter Douglas, de Nederlandse Frank
Sinatra, die in 1987 de soundmixshow won en
Maaike Widdershoven, de bekende musicalster.
Toen we 500 uitzendingen hadden gedraaid met
het radioprogramma ‘Bekijk het maar’ leek het
me leuk om een aantal gasten uit dat programma
uit te nodigen voor een bijeenkomst. Ik stuurde
uitnodigingen en had de verwachting dat er
zo’n twintig zouden reageren, maar wat denk je,
honderd aanmeldingen. Er werd gezongen door
Marco Bakker, Ria Valk, Bill van Dijk, Tony Neef,
Hennie Huisman was er ook, het werd een feest”.
Die andere dorpsgenoot had gelijk, Maus heeft
een interessant verhaal.
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.

‘Ik wil alles combineren, zo is Curms ontstaan’

Sinds een maand of drie heeft Carmen van der
Klooster (27) met haar bedrijf een eigen locatie
in Wijk aan Zee. In de stijlvol opgeknapte ruimte
toont ze haar collectie zwemkleding, tassen, sarongs en accessoires. Op afspraak kunnen mensen
komen kijken en passen. De jonge onderneemster
heeft haar eigen pad bewandeld en inmiddels met
haar merk Curms een succesvol bedrijf neergezet.

Het begon eigenlijk op haar zesde. Met haar
ouders reisde ze veel naar verre oorden.
Zo kwam ze als klein meisje in Indonesië.
In de weversdorpjes zag ze vrouwen kleden
weven, zogenoemde ikats. Een ikat is een doek
gemaakt met een speciale en zeer tijdrovende
weeftechniek: eerst worden katoenen draadjes geknoopt, daarna gekleurd en vervolgens
geweven. Elk dorp heeft zijn eigen kleurgebruik
en patronen en aan één ikat wordt soms wel
anderhalf jaar gewerkt. Het maakte veel indruk
op de kleine Carmen, die toen haar eerste ikat
mocht uitzoeken. “Die heb ik nog steeds. De
dorpelingen kunnen vaak niet lezen en schrijven.
Dit is voor hun een manier om hun verhalen
door te geven.’’
De reizen met haar ouders naar Indonesië deden
iets met haar. Het land had iets magisch, vertelt
ze, ze had er altijd een fijn gevoel. Dus toen ze
niet wist wat ze voor vervolgopleiding moest
doen na de havo, besloot ze een tussenjaar te
doen. “Klasgenoten gingen ‘maar wat studeren’.
En die stopten dan na een jaar. Dat vond ik zonde.” Ze ging op haar zeventiende aan de slag bij
strandpaviljoen Aloha, een half jaar lang ‘zeven

dagen per week, veertien uur per dag’, en vertrok
vervolgens voor een half jaar naar Australië en
Indonesië om te surfen. Dat beviel heel goed, en
dat ene tussenjaar werden meerdere jaren. “Maar
de balans was zoek. Ik was in Nederland alleen
maar aan het werk, en in Indonesië alleen maar
aan het surfen. In bikini, want de zee is daar
warm. Ik was steeds op zoek naar welke bikini
lekker bleef zitten tijdens het surfen. Toen vielen
de puzzelstukjes op zijn plek.’’

De ikat die in haar jeugd zoveel indruk had gemaakt, werd haar leidraad. Ze ging op zoek naar
goeie zwemstof, liet samples maken en via haar
contacten die ze inmiddels had opgedaan in al
die jaren ontmoette ze mensen die haar konden
helpen. “Een klein familiebedrijfje vond mijn
plannen sympathiek. Het is organisch gegaan.
Het ontwerpen heb ik zelf gedaan. Een strik in
mijn nek vond ik bijvoorbeeld heel vervelend,
dus daar heb ik wat op verzonnen. En als je onder een golf duikt, zakt je broekje vaak af, dus bedacht ik een touwtje om de heup.” De stof kreeg
een print van de ikat. Van de traditionele doeken
die ze overal vandaan verzamelde, werden hoge
resolutie foto’s gemaakt en vervolgens op stof
geprint. De eerste bikinilijn was in drie maanden klaar. De doeken, tassen, portemonnees en
andere accessoires werden allemaal gemaakt van
de traditionele ikats zelf. “Geen enkele stof is
hetzelfde. Er zit een verhaal achter het product,
dat vind ik leuk.”
Inmiddels heeft het bedrijf van Carmen een
vlucht genomen. Haar ontwerpen worden bij verschillende winkels verkocht, ze staat op festivals

en evenementen, ze heeft een online shop en nu
dus ook een showroom in het dorp. “Iets in mij
verlangt altijd terug naar Wijk aan Zee. Ik voel
me ook door het reizen dat ik met mijn ouders
deed erg thuis in het buitenland. Maar het is zo’n
luxe dat je elke dag aan zee een horizon kunt
zien. Het leven hier aan het strand voelt vaak als
een vakantieleven. Het is de rust die je hier voelt.”
Met het familiebedrijfje in Indonesië waar ze
ooit haar lijn is begonnen is doet ze nog steeds
zaken. Dat kleine bedrijfje van toen heeft inmiddels twaalf mensen in dienst en nog eens veertig
mensen in training. De volgende collectie is ook
al bedacht, dat wordt een lijn gemaakt van gere-

cycled nylon, gemaakt van plastic. Het is keihard
werken, en veel heen en weer reizen tussen
Nederland en Indonesië, maar Carmen is een tevreden mens. “Het is allemaal langzaam ontstaan
en gevormd. Ik wilde me niet vastleggen, niet
kiezen voor één specifieke studie of vakgebied.
Ik voel me thuis in Wijk aan Zee maar tegelijk
kan ik me op veel verschillende plekken in de
wereld thuis voelen. Ik wilde alles combineren.
En zo is eigenlijk Curms ontstaan.”
De showroom van Curms is te bezoeken op
afspraak via 06 30491683.
De collectie is daarnaast online te zien en te
bestellen via www.curms.com.
Tekst en foto: Merei Dekker.
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Specs Hildebrand op 8 juli in het Badgastenkerkje

‘Het best bewaarde muzikale geheim van Volendam’ wordt hij genoemd: zanger/gitarist/liedjesschrijver Theo van Scherpenseel, die sinds 1975 optreedt onder zijn artiestennaam Specs Hildebrand .
Op zondag 8 juli speelt hij in het Badgastenkerkje.
We spreken Theo (Specs) op het terras van café
Lennons, aan de Dijk in Volendam. De barvrouw
draait op gepast volume zijn cd’s, terwijl we hem
bevragen, de Jutter laten lezen en toeristen in het
zonnetje voorbij schuifelen.
,,In april is ‘Holding my own’ gepresenteerd.
Volharden. Mijn vijftiende album. In feite is het
de eerste oogst van mijn niet werkzame leven.
Ik heb alle teksten gemaakt, waar ik vroeger
vooral werkte met Jip Golsteijn. Ik heb dertig jaar
op een lagere school gewerkt en daarna twaalf
jaar in Volendam op het Don Bosco College.
Ik ben ruim twee jaar geleden met pensioen gegaan. Ik kan het me niet meer voorstellen dat ik
overdag werkte en daar omheen muzikant was.”
Theo (67 jaar) geniet van de ruimte om overdag
afspraken te maken, teksten te schrijven en andere dingen te doen die hij leuk vindt: ,,Toen ik
werkte koos ik er voor om muziek erbij te doen.
En niet andersom. Twintig keer per maand in
een coverband spelen en overdag op school staan
gaat niet. Door dat niet te doen, kon ik kiezen
voor de muziek die ik mooi vind. In zekere zin
ben ik daarmee een outsider, want iedereen in
het dorp probeert met muziek geld te verdienen.”
Theo is weliswaar een outsider in muziek, zoals
zijn vele outlaw-voorbeelden uit Amerika, maar
hij is ook deel van het ons-kent-ons kringetje in
Volendam. Met alle gemakken van dien.
,,Op mijn laatste plaat hoor je bijvoorbeeld Dirk
Plat, de toetsenist van BZN.” Eerder kwamen ook
de Cats, Jan Akkerman, Frankie Miller en Flaco
Jiminez voorbij in zijn opnamen.

Specs heeft in zijn leven, dat in Amsterdam begon, veel vrienden en kennissen gemaakt.
Tot in Wijk aan Zee aan toe: ,,Ik kende Jacques
Kloes goed, vanaf dat we twintig waren. Elk jaar
een kerstkaart en twee weken voor zijn overlijden
speelde hij in mijn jubileumshow. Ik schrok me
rot van zijn overlijden. En Luc Taekema. Een
prachtmens. Hij vond meestal wel een plekje
voor me in zijn radioprogramma als ik een
nieuwe plaat had.”

Er zullen veel namen genoemd worden tijdens
het komende optreden in Wijk aan Zee: ,,Ik ben
een beroepsouwehoer. Ik vertel graag anekdotes
die met de nummers die ik speel te maken hebben.” En hoe zit het met de voorbereiding?
,,Als ik solo speel, maak ik eerst een setlijst.
En enkele weken voor het optreden begin ik die
nummers te spelen. Voor eelt op mijn vingers
en stembanden.” Theo’s muzikale kwaliteiten en
eigenzinnigheid brachten hem in 2013 in De

Aan de bak om aardgasvrij te worden
Alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een
plan hebben om in de toekomst aardgasvrij te zijn.
In het gemeentehuis van Beverwijk werd maandag
11 juni een aanzet gegeven om dat plan te maken.
Tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeente
en de Omgevingsdienst IJmond konden alle bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee informatie
krijgen, vragen stellen en ideeën opperen. ‘Op weg
naar Beverwijk aardgasvrij’.

Grote vraag bij aanwezigen was ook wat huiseigenaren zelf kunnen doen en natuurlijk wie dat gaat

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: 279100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Klimaatproblemen wereldwijd en de aardbevingen in Groningen door het winnen van aardgas
maken dat ‘Nederland aardgasvrij’ hoog op de
agenda staat in Den Haag. Zo gaat de gaskraan
in Groningen uiterlijk in 2030 dicht en worden
nieuwbouwwoningen vanaf juli dit jaar aardgasvrij gebouwd. Bovendien gaan nog aan te leggen
windparken op zee zorgen voor 40 procent van
onze energiebehoefte. Naast de landelijke plannen die er zijn, moeten ook gemeenten aan de
bak. Wat dat voor onze gemeente zal inhouden
moet grotendeels nog bepaald worden, zo bleek
die avond.
Niet dat er niets is gebeurd. Zo is er een subsidieregeling voor bewoners geweest voor de aanleg
van zonnepanelen en woningisolatie. En wordt er
met Tata Steel gesproken over het gebruiken van
de restwarmte voor een warmtenet. Woningen
maken dan gebruik van de hitte die normaal gesproken in de lucht verdwijnt. Flats en appartementencomplexen van woningbouwcorporaties
in de gemeente zijn in eerste instantie in beeld
voor dit warmtenet, omdat met één aansluitpunt
meerdere woningen verwarmd kunnen worden.
Het is makkelijker en goedkoper te realiseren
dan voor particuliere woningen. Berekend is dat
er zo’n 8.000 woningen mee verwarmd kunnen
worden.

Hokjesman (VPRO) van Michael Schaap en in
Derksen on the Road (RTL).
In het nieuwe theaterseizoen speelt Specs in
‘Rot op met die geraniums’ met onder anderen
Maarten Spanjer. Op 14 december doen ze het
Kennemer Theater in Beverwijk aan.
Maar eerst op zondag 8 juli om 12.00 uur in het
Badgastenkerkje.
Tekst: Ab Winkel.
Foto: Jan-Paul van der Meij.

betalen. Stroom is nog altijd duurder dan aardgas. Een van de aanwezigen merkte op dat het
hebben van een oude woning behoorlijk nadelig
is. Nieuwbouwwoningen zijn geïsoleerd, hebben
vaak zonnepanelen en zijn daardoor energiezuinig. Het eerste en eenvoudigste dat je kunt doen
is isoleren, zo luidde het antwoord. Muren, vloer,
dak. En voor ingrijpender maatregelen komen er
financieringsmogelijkheden die afhankelijk zijn
van de leeftijd van de woning.
Concluderend valt er nog een hoop te doen om
alle doelstellingen te bereiken. Komende jaren
gaat de gemeente onderzoeken wat er allemaal
gedaan kan worden. Feit is wel dat je als woningeigenaar bewust moet zijn dat er veel gaat

veranderen. Het is te overwegen om nu al te
investeren, dat zal op termijn voordeliger uitpakken. Dus isoleren, zonnepanelen plaatsen en als
je nieuwe kozijnen laat zetten te kiezen voor het
duurdere triple glas in plaats van dubbel glas.
Meer informatie is te krijgen via www.odijmond.
nl/aardgasvrij . Daarnaast is er het ‘Duurzaam
Bouwloket’ dat in opdracht van gemeenten in
Nederland onafhankelijke informatie geeft over
het duurzaam maken van woningen, subsidieregelingen en energie besparen. Zie www.duurzaambouwloket.nl of bel 072-743 3956
Tekst: Merei Dekker.
Foto: Daisy Bakker.

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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Agenda

Rondleiding bunkers Atlantikwall

Op zondag 22 juli organiseert Rondje Wijk aan
Zee weer een rondleiding langs de bunkers die
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zondag 1 juli
Diverse woonhuizen in Wijk aan Zee:
Jutterspad; vanaf 13.00 uur
Afsluiting in Café de Zon; 17.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding - thema Natuurwandeling; 14.00 uur
Aloha Beach: Surfvibes markt met muziek van:
Benjamin fro; Splendid; Hutje Mutje; Chef du
Party; 14.00 – 21.00 uur
Beachclub Oost 3: Live muziek: Remy en Pascal;
16.00 – 20.00 uur
Vrijdag 6 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met Smaaktheater;
17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 7 juli
Sonnevanck Swingt: Crazy Piano; 21.30 uur
Zondag 8 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding - thema Staaltheater; 14.00 uur
Timboektoe: Bobby Alu; 16.00 – 18.00 uur
Beachclub Oost 3: Live muziek:
Marten Fischer; 16.00 – 20.00 uur
Vrijdag 13 juli
Kop van WaZ: Opening expositie: Wijk aan Zee
in Kisten, Kratten en Krabbels; 17.00 uur
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van:
Klooster & van Til; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 14 juli
Sout: FCPB Beach Soccer Toernooi met DJ Volta
en aansluitend feestavond; 11.00 – 23.00 uur
Sonnevanck Swingt: Sixty Pounds; 22.00 uur
Zondag 15 juli
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding - thema Natuurwandeling; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Live Muziek:
Sander Nijbroek; 16.00 – 20.00 uur
Dinsdag 17 juli
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd
(aanmelden: 0251-374320); 17.00 uur
Vrijdag 20 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met Straatorkest Toos
en Margo Weesie; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 21 juli
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck Swingt: Cosmic Circus; 21.30 uur
Zondag 22 juli
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantikwall; 11.30 – 14.30 uur
Badgastenkerk: Trio ‘Cornelissen’ met:
Het mannetje in mijn gitaar; 11.30 uur
Be my guest: De verwondering:
Speciale Zee van Staal-editie; 12.30 – 13.45 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding – Thema De Verwondering; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Live Muziek:
Nath’s Project; 16.00 – 20.00 uur
Vrijdag 27 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van:
Fireball; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 28 juli
Sonnevanck Swingt: Freddy & Friends; 21.30 uur
Zondag 29 juli
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding - Thema: Muzikale dromen ; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Live Muziek:
Midnight Maniacs; 16.00 – 20.00 uur

Buiten Schoolse Opvang - de Schatkist

Naast maandag, dinsdag en donderdag is BSO de
Schatkist nu ook open op woensdag! U kunt voor
meer informatie gerust binnenlopen. Als u het
schoolplein oploopt zitten zij aan de linkerkant!

Wijk aan Zee in Kisten
Kratten en Krabbels
Vanaf vrijdag 13 juli is de zeer gevarieerde expositie “Wijk aan Zee in Kisten, Kratten en Krabbels”
te bezichtigen bij kunstwinkel KOP van WaZ.
Al het getoonde werk is gemaakte door één
persoon, de kunstenaar Sjaak Stroomer uit Amstelveen. Te zien zijn o.a. potloodtekeningen in
zwart/wit, collages en foto’s. Echter het hart van
de expositie wordt gevormd door 9 “Kijkkisten”.
Deze kisten en kratten zijn zeer divers in zowel
uitvoering als onderwerpkeuze.
Te zien zijn: De Bunkers, Tata Steel, Een Dagje
naar het Strand, Sierraden van de Zee, Wijk aan
Zee in 360 graden en een 3-d Ansichtkaart.
Sjaak heeft zich voor al deze uitingen laten inspireren door Wijk aan Zee en zijn omgeving.
Dat het getoonde werk grafisch van karakter is,
komt omdat hij een opleiding als Grafisch Vormgever heeft gevolgd op de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Nadat hij jarenlang met veel
plezier heeft gewerkt in de reclame als Grafisch
Vormgever /Art Director is hij sinds een paar jaar
weer bezig met het maken van vrij werk.
De opening is op vrijdag de dertiende om 17 uur!

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 manschap
penbunkers 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.

Het mannetje in mijn gitaar

Op 22 juli speelt het trio ‘Cornelissen’ in
het Badgastenkerkje de voorstelling ‘Het
mannetje in mijn gitaar’ over leven en werken van Cornelis Vreeswijk. ‘Cornelissen’
zijn: Frans de Wit, spel en zang (Toneelgroep Amsterdam, RoTheater), Friedrich
Hlawatsch, gitaar, viool, zang (CCCinc,
Slumberlandband), Fred Kienhuis, gitaren,
zang (kenner van populaire muziek).
In een muzikale voorstelling van ongeveer
75 minuten leiden zij u door het leven van
Vreeswijk en leggen zij verbanden die nog
niet eerder werden gelegd. Alle bekende
nummers als ‘De nozem en de non’, ‘Bakker de Baksteen’ of ‘Veronica’ komen aan
bod, plus nog een tiental nummers, die vaak
bekender in het oor klinken dan men zou
verwachten!
11:30 inloop
12:00 Voorstelling
12:45 Pauze
13:15 Voorstelling
Toegang: vrijwillige bijdrage

Word voorleesvrijwilliger!

Bibliotheek IJmond Noord start in september 2018
met het nieuwe voorleestraject van de VoorleesBV:
een voorleesproject voor de jongste inwoners in
Beverwijk en Wijk aan Zee.
Het project laat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met voorlezen en boekjes.
Kinderen met een taalachterstand van 1 tot 4 jaar
worden 18 weken lang eenmaal per week thuis
voorgelezen door een vrijwilliger. De voorlezer
geeft samen met de ouders het voorleesritueel
een blijvend plekje in het gezin.
Als voorleesvrijwilliger ga je achttien weken langs
bij een gezin. Je doet dit één keer per week op
een vaste ochtend of middag. De ouders doen
vrijwillig mee en zijn gemotiveerd, maar hebben
zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de
taalontwikkeling. Je gaat het kind/de kinderen
voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd worden in
taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en
streef je ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen
meer stimuleren in de taalontwikkeling.
Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen
in dit specifieke gezin. Als voorlezer word je
speciaal voor dit project getraind en je krijgt een
lidmaatschap van de bibliotheek.
Kijk voor de vacature op http://bibliotheekijmondnoord.nl/speciaal-voor/devoorleesbv
of neem contact op met medewerker Floor Braber: Tel.: 06-19404663 of E-mail: VoorleesBV@
obijmond.nl

Dorpskerk

Zondag 1 juli 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser
Zondag 15 juli 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 22 juli 9.30 uur
Oecumenische zomerdienst in Odulphuskerk
Zondag 29 juli 10.00 uur
Voorganger: pastor L.H. Stuifbergen

Odulphuskerk

Zaterdag 7 juli 19.00 uur
Themaviering met themakoor
Voorganger: J. de Wildt
Zondag 15 juli 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: pastoor Kaleab
Zondag 22 juli 9.30 uur
Oecumenische zomerdienst
Voorgangers: M. Lindeman en J. de Wildt
Zondag 29 juli 9.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: kapelaan Warnaar

Mediteren op het strand

Ook deze zomer is er weer een cursus Praktisch
Mediteren op het strand van Wijk aan Zee.
In 6 lessen van 1½ uur gaan we ons onder meer
bezig houden met ‘in het moment zijn’ (in plaats
van voor jezelf uit of achter jezelf aan te lopen),
omgaan met spanning en stress, omgaan met
pijn, bescherming tegen prikkels en negativiteit
van buitenaf. De lessen zijn op woensdagochtend
van 9:00 tot 10:30, van 25 juli t/m 29 augustus.
De hele cursus kost, inclusief btw €105,30.
Meer informatie, aanmelden, of een gratis proefles? 06-53675676 (Paulien Pinksterboer) of
info@haptonomie-time-out.nl

