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Smaakmarkt volgens het beproefde recept - maar dan op zaterdag De avonden zijn lang, de temperaturen lopen
op. Het is weer bijna tijd voor de Smaakmarkt!
Als vanouds zijn er foodtrucks en kramen met
heerlijke gerechten en drankjes op het Julianaplein.
Anders dan anders: de markt wordt dit jaar op de
zaterdag gehouden en niet op de vrijdag.
Reden daarvoor is dat de markt opgebouwd wordt
door vrijwilligers. De gedachte is dat meer mensen
kunnen komen helpen bouwen op de zaterdag.
De eerste Smaakmarkt is op 6 juli en zal in het teken staan van Cultureel Dorp. Wijk aan Zee riep
zich in 1999 uit tot ‘Cultural Village of Europe’
en tien andere dorpen sloten zich aan. Afgelopen
februari was er een fantastisch dorpsfeest in de

Moriaan om dit twintigjarig jubileum te vieren.
Daarbij waren delegaties uit alle aangesloten dorpen afgereisd om met Wijk aan Zeeërs muziek
te maken en te genieten van gerechten uit de
verschillende landen. Van de gerechten die bij het
dorpsfeest geserveerd werden, is een kookboekje
samengesteld. Dat wordt tijdens de eerste Smaakmarkt gepresenteerd en zal te koop zijn.
Tijdens het eerste Smaakmarktweekend zullen er wederom gasten uit de ‘Cultural Villages’
langs komen en op de markt hun producten aan
de man brengen en muziek maken. Zo zijn er
bezoekers uit het Duitse Ströbeck, het Italiaanse
Pergine en uit Palkonya, Hongarije. Zij nemen
muziek mee, wijnen en plaatselijke lekkernijen.

Ook de Smaakmarkt trekt zich het probleem van
de toenemende afvalberg aan. Het idee is om dit
jaar zo min mogelijk plastic afval te produceren
tijdens de markten. Op die manier dragen we ons
steentje bij aan de vermindering van de ‘plastic
soup’. Dit jaar maken we gebruik van recyclebare
kunststof statiegeldglazen in plaats van wegwerpplastic. Ook de ondernemers wordt gevraagd zo
min mogelijk plastic te gebruiken.
De Smaakmarkt wordt acht zaterdagen in juli en
augustus gehouden op het Julianaplein.
Elke markt heeft een thema. De eerste markt zal
- zoals gezegd - in het teken staan van Cultureel
Dorp. En op 17 augustus is er voor de liefhebbers

weer het Smaaktheater, waarbij enkele Wijk aan
Zeeërs korte sketches opvoeren in een speciale
tent. Elke markt is er muziek verspreid over
meerdere podia.
Mocht je het leuk vinden om een keertje te komen helpen bouwen op de zaterdag, meld je dan
aan via merei.dekker@talpanetwork.com
En hoewel de meeste markten al ramvol zitten,
zijn er op enkele data nog wat plekjes vrij voor
mensen die ook een gerecht willen aanbieden.
Zie voor de mogelijkheden www.smaakmarkt.
com
Tekst: Merei Dekker.
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Plankgas door oranje
Wat een avond had moeten worden met veel
antwoorden op veel vragen, is uitgelopen op een
teleurstelling voor veel aanwezigen.
Vragen aan RIVM en provincie over gezondheid, het eten uit de moestuintjes en het duin,
lucht die we inademen, onze spelende kinderen
op vuile toestellen, in het zand, op het gras.
Hoe erg is het en wat wordt er nu eindelijk aan
gedaan? Twee prangende vragen slechts, maar
ze beantwoorden lijkt een onmogelijkheid.

binnenkomen te vergelijken met elders in het
land. Of om bloedonderzoek uit te voeren en
te vergelijken met wat normale waardes zijn.
Alles is nu slechts gebaseerd op een grafietuitstoot, die van 29 maart, wat nog een milde was
volgens veel bewoners, en dan alleen grafiet en
niet alle andere stoffen, zoals fijnstof. Grafiet is
slechts een klein deel van een veel meer omvattend probleem. Maar zulke onderzoeken zijn
moeilijk, duur en eigenlijk dus geen optie.

De drukbezochte informatieavond in de Moriaan begon met een uitleg van het onderzoek en
de bevindingen van het RIVM. Het onderzoek
was al openbaar, veel van de conclusies waren
bekend. Drie schadelijke stoffen zijn in te hoge
concentraties aangetroffen: lood, mangaan,
vanadium. Met gezondheidsrisico’s vooral voor
jonge kinderen. Maar nee: het is nog niet zo
erg dat er zware maatregelen genomen moeten
worden.
De kwestie werd vergeleken met een verkeerslicht. Het is niet zo alarmerend dat het licht op
rood staat, dat zoveel betekent als grote paniek.
Maar het licht staat ook niet meer op veilig
groen. ‘Het begint oranje te worden’ zei de
dame van het RIVM omzichtig.

Probleem zou ook de herleidbaarheid zijn van
de stoffen die gevonden worden. Laten we wel
wezen. We wonen op een postzegel, de Randstad is een grote vervuilingsbubbel met daarin
hoge bevolkingsdichtheid, Schiphol, volle snelwegen, een drukbevaren Noordzeekanaal en ja,
Tata. Waar komen de stoffen precies vandaan?
Zoals gehoord in de zaal: in Amsterdam wordt
vele malen meer lood aangetroffen dan in Wijk
aan Zee. Maar waar zijn we dan met zijn allen
mee bezig, nu, hier, met dit onderzoek?

Want, zo is de uitleg, het is allemaal een risicoberekening. En een kwestie van gemiddelden.
Je kunt niet zeggen dat individuen hier massaal
ziek worden of minder slim zijn door het lood
dat hier in te hoge concentraties voorkomt.
De kans dat we hier met z’n allen een lager
IQ hebben, is klein. Maar we moeten wel
onze handen wassen, onze voeten vegen en
speeltoestellen schoonmaken. Komt er dan
een breed onderzoek naar de gezondheid?
‘We nemen deze wens mee’ zo werd ontwijkend geantwoord op de vraag.
Nog zo’n gemeenplaats: ‘ik snap uw zorg’.
Niet helemaal, want de zorg is zo groot dat we
meer en diepgravend onderzoek willen, en
een duidelijke inschatting van de risico’s.
Niet alleen een veegmonstertje en klaar.
Hoe is het met de lucht die we inademen?
De aardbeien uit de tuin die we eten?
De continue blootstelling aan allerhande uitstoot die kennelijk meer narigheid bevat dan
tot nu toe bekend was? Zo moeilijk kan het
niet zijn om de klachten die hier bij huisartsen

Onderzoek is nodig om beleid te maken zeggen de bestuurders. Maar de onderzoekers, in
dit geval het RIVM, zeggen dat het uitvoeren
van onderzoek het maken van beleid vertraagt
en dat er daarom niet te veel onderzoek gedaan
moet worden. Een fantastische cirkelredenering waar niemand wat mee opschiet. De hete
aardappel wordt daarmee wild rond gegooid.
Van RIVM naar provincie, naar Tata en weer
terug. Na het zomerreces - want de gedeputeerde Adnan Tekin wil na alle drukte ook
even op vakantie - gaat de provincie een besluit
nemen over vervolgonderzoek. Ondertussen
geeft de gedeputeerde aan hoge prioriteit te
geven aan het probleem, gaat er meer gehandhaafd worden door de Omgevingsdienst en
worden er fijnstofmeters geplaatst.
Ondertussen eten wij maar geen kruiden meer
uit de tuin en wassen we de handjes.
Niet rood, niet groen, maar beginnend oranje
dus. Daar gingen we mee naar huis.
Als een auto door oranje rijdt, kunnen er ook
ernstige ongelukken gebeuren. Een mooie
vergelijking en treffend voor de manier waarop
met de zaak wordt omgegaan. We gaan in de
IJmond met z’n allen plankgas door oranje.
Merei Dekker.
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20 jaar
Cultural Village
Twintig jaar geleden riep Wijk aan Zee zich uit tot
“Cultureel Dorp van Europa”. Het was het begin
van een bijzonder jaar met een vervolg in de jaren
daarna. Maandelijks wordt in De Jutter teruggekeken op 1999 en wat daarop volgde.

Bretonse hippies en honing
Op 11 juli 1999 stappen 50 bewoners van het
Bretonse dorp Mellionnec al musicerend uit
de bus, die hen naar Wijk aan Zee bracht en
hun indringende, vrolijke klanken zullen een
weekend lang ons dorp beheersen. Mellionnec
ligt in Bretagne, deel van Frankrijk, maar wel een
deel dat hecht aan de eigen Bretonse en Keltische
identiteit. Op het Paasduin wappert daarom dit
weekend niet de Franse driekleur, maar de
Bretonse vlag. Net als in andere Franse dorpen
is er in Mellionnec een periode van leegloop geweest, maar het dorp herstelt zich. Er wonen nu
zo’n 500 mensen, voor een deel nieuwe bewoners.
De omgeving heeft aantrekkingskracht voor kunstenaars, muzikanten. De nieuwelingen – van de
flower power generatie - zorgen voor een wijziging in de machtsverhoudingen: het traditioneel
communistische bestuur wordt afgelost door de
Groenen. Er is veel aandacht voor de natuur en

de cultuur. Een dorp van doeners: als er een feest
is hangt burgemeester Michel Balbot persoonlijk de feestverlichting op. Met een budget van
300.000 euro per jaar probeert hij de infrastructuur en de voorzieningen in de 49 km2 van de
gemeente te verbeteren.
Wijk aan Zee heeft zich op de komst van Mellionnec voorbereid met een negenkoppig comité
onder leiding van Han en Marie-José Velthuijs.
Het kost wat tijd en energie om met elkaar op
één golflengte te komen, maar als het feest met
de gasten losbarst is het van begin tot eind een
mengeling van muziek, zang, dans en heerlijk
eten. De muziek is een opmerkelijke mix van
volksmuziek en jazz. Er wordt lustig geïmproviseerd op oude en nieuwe thema’s: een soort
Keltisch dweilorkest. Een fraai buikorgel is met
onze gasten meegereisd.
Op het speelterrein aan de Stetweg, dat dit weekend als “festivalterrein” dienst doet, verschijnen
steltlopers en worden crêpes gebakken.
De Wijk aan Zeeërs hebben de wat schokkerige
Bretonse reidans al snel onder de knie.
De gasten maken kennis met ons Hollandse landschap tijdens een tochtje naar De Rijp en ook
tijdens dat bezoek ontbreekt de muziek niet.

Dat muziek een dragende kracht is voor de
gemeenschap wordt niet alleen duidelijk in de
festiviteiten met onze gasten. Het weekend van
Mellionnec is ook de start van een muzikaal
evenement, dat niet meer uit Wijk aan Zee is weg
te denken: het Jutterspad. Op 4 juli 1999 is de
eerste editie. De oorsprong van het evenement
ligt in Sonnevanck waar Bert Kisjes de mechanische muziek in de ban doet en live muziek
stimuleert. Er komen kleine festivals uit voort en
dus ook uiteindelijk het Jutterspad, dat uitgroeit
tot een muziekfestijn in tientallen woonkamers
en tuinen. Het is een jaarlijks hoogtepunt van de
muziektraditie, die in Wijk aan Zee is gegroeid.
Muziek blijkt door de jaren heen ook een middel
om als dorp de moed erin te houden. Als er weer
eens een nieuwe ontwikkeling of bedreiging voor
ons dorp aan de orde komt, is er altijd wel een
muzikant die daarin inspiratie vindt voor een
lied. Ab Winkel en Jan Paul van der Meij hebben
in hun project “Zo klinkt Wijk aan Zee” een
dubbel CD met 28 liedjes over het dorp bij elkaar
gebracht en het repertoire groeit alleen maar aan.
Het dorp Mellionnec heeft in dat verband ook
een stimulerende rol vervuld. Zij brachten zangers en zangeressen uit de culturele dorpen bij
elkaar in een festival om gezamenlijk een speciaal
daarvoor geschreven koorwerk uit te voeren.
De koren zongen vervolgens ook liederen uit elkaars repertoire en zelden zal het lied over de zee
van Auke Hofstra ontroerender hebben geklon-

Paviljoen Sout, totaal vernieuwd

Paviljoen Sout werd dit jaar pas op 7 juni geopend,
maar met een goede reden. Er staat een geheel
nieuw prachtig pand. Wat mij opviel, was dat er
niet alleen een prachtig gebouw staat, maar daarbij een zeer vriendelijke bediening. Ik zat nog niet
op de stoel welke ik had uitgezocht, of de aardige
dame achter de bar vroeg of zij een bakje water
voor de hond neer zou zetten, gelijk gaf zij er wat
hondenkoekjes bij. Ik sprak met de bedrijfsleider
Ollie Kleine.
“Nadat ik zes jaar restaurantmanager was geweest
bij McDonalds ben ik vanaf de opening van
Sout op 1 april 2009 begonnen als bedrijfsleider.
Het pand heeft een nieuwe uitstraling, maar het
concept is nog het zelfde, wij willen laagdrempelig zijn, wij willen de sfeer van Wijk aan Zee laten
voelen, een familiepaviljoen in een familiebadplaats. Voorheen moest je zowel binnen als op
het terras aan de bar bestellen en je drankje zelf
afhalen, nu geldt dat alleen nog voor het terras.
Binnen hebben wij veel meer ruimte dan voorheen en kun je er aan tafel bestellen.
Wij zijn onderdeel van de BenN groep, waartoe
nog een aantal andere horecabedrijven behoren.
Het Strandhuis, de Negentiende op de golfbaan
in Heemskerk en Brafoer, die laatste is voor een
deel onderdeel van BenN. Het voordeel van die
constructie is dat al het personeel uitwisselbaar
is. Er wordt veel gedaan aan opleidingen, het kassasysteem in alle vestigingen is gelijk, waardoor
niemand hoeft te worden ingewerkt als zij in een
andere vestiging aan de slag gaan. Wij zijn de
enige zaak die in de winter van het strand verdwijnt, maar een deel van het personeel kan nog
steeds aan het werk in de andere zaken”.
“Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het
vaandel, wij weten wat een gast wil, als hij gaat
zitten wil hij direct aandacht, ook als het druk

is, maar dan kun je laten weten dat je er zo
aankomt. Als een gast de rekening vraagt, wil
hij niet nog tien minuten wachten, nee, hij wil
weg. Ook hebben wij onszelf een verplichting
opgelegd. Buro de Wit is een bedrijf dat bedrijven
doorlicht op hygiëne. Twee keer per jaar komen
zij onverwacht op bezoek, toevallig zijn zij er
vandaag, zij halen de hele keuken overhoop en
nemen monsters. Zelfs gaan zij met een wattenstaafje langs de binnenkant van de handen van
het personeel om te controleren of er bacteriën
opzitten. Het personeel weet dat, dus is handenwassen een belangrijk onderdeel van hun werk.
Het is nog niet voorgekomen dat wij een negatief
resultaat hebben gehad. Wij hebben zelf Buro de
Wit ingeschakeld, betalen hier ook voor, want wij
willen de hoogste kwaliteit leveren, niet alleen
in klantvriendelijkheid en wat je op tafel krijgt,
maar ook in veilig eten. De softijsmachine kan
een grote bacteriënveroorzaker zijn, elke nacht
wordt de melk erin gepasteuriseerd op 67 graden,
daarna wordt het weer gekoeld. Elke dag maken
wij de machine schoon en elke zes weken wordt
het door een gespecialiseerd bedrijf in zijn geheel
uit elkaar gehaald en schoongemaakt”.
“Er zijn voor de Horeca heel wat regels en
regeltjes, waar wij terdege rekening mee moeten
houden. Zo mag een vijftienjarige niet werken na
19.00 uur, een zeventienjarige niet later dan 23.00
uur en onder de achttien mogen zij niet achter
de bar staan waar alcohol wordt geschonken
en mogen zij niet met een dienblad lopen waar
bijvoorbeeld tien frisjes opstaan en één biertje.
“Mijn assistent en ik zijn de enige die een vaste
baan hebben, alle dertig anderen zijn parttimers.
Wij hebben het geluk dat wij niet zoals veel andere horecabedrijven getroffen zijn door de crisis
met het personeel. In Zeeland en op Ameland
waren vorige zomer verscheidene paviljoens gesloten op drukke dagen omdat zij geen personeel
konden vinden. In de winter zijn wij veel bezig
met cursussen voor het personeel van de hele
organisatie. De band die daardoor ontstaat bindt
het personeel aan onze organisatie en doordat zij
in de winter op andere locaties kunnen werken
blijven zij bij ons”. “Ik heb de gelegenheid om
hier te blijven slapen, maar om de werkdag echt
te kunnen afronden slaap ik in mijn eigen bedje
in Beverwijk”. Op de foto staan een aantal dames
van de bediening, Ollie Kleine was op dat moment alweer op pad.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

ken als vertolkt door zangeressen uit Denemarken. Mellionnec: de naam van het dorp refereert
aan “honing”, een bekend smeermiddel voor de
keel en het heeft ons als culturele dorpen echt bij
stem gebracht.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Volgende maand:
Een koekoeksjong in Cultureel Dorp

Rondleidingen: Een Zee van Staal

In het duingebied naast Wijk aan Zee ligt Beeldenpark Een Zee van Staal. Veertien beelden
liggen of staan tussen helmgras, bramenstruiken
en zeldzame plantensoorten, tegen het overweldigende decor van de naastgelegen staalfabriek.
Lieflijke duinflora wordt afgewisseld door metershoge stalen beelden, met op de achtergrond
de rokende hoogovens en donkere ertsbergen.
De beeldende kunst moet wedijveren met de
imposante industrie en de al even indrukwekkende natuur. De combinatie versterkt elkaar en
maakt een bezoek tot een inspirerende en unieke
beleving voor jong en oud.

Concert aan Zee in Heliomare

Op woensdag 10 juli verzorgt het Symfonisch
Blaasorkest van Tata Steel een prachtig concert,
onder leiding van Marije Koopmans Het concert
wordt gegeven in de sporthal van Heliomare in
Wijk aan Zee. Het orkest bestaat uit 80 personen.
Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
is de zaal open. In de sporthal is plaats genoeg
voor patiënten en bezoekers van Heliomare, maar
zeker ook voor de inwoners van Wijk aan Zee.
De kaarten zijn gratis, wel graag even aanmelden
met hoeveel personen u komt, dan zetten wij uw
stoelen klaar.
Aanmelden via: tatasteelconcert@heliomare.nl
Vervolgens kunt u de kaarten bij de receptie van
Heliomare ophalen. Dat mag ook op de avond
zelf als u zich heeft aangemeld. Voor meer informatie over het orkest: www.tatasteelorkest.nl

In de zomermaanden juli en augustus zijn er wekelijks op zondag om 14.00 uur gratis rondleidingen, waar meer verteld wordt over de kunstenaars
en de beelden, met steeds een extra cultureel
thema. Gedichten, muziek, verhalen wisselen
elkaar af, met aandacht voor de bijzondere natuur
en de fotogenieke beelden.

Organisatie Dorpskerkconcerten

Wie wil met ingang van volgend jaar van mei t/m
oktober de zes concerten in de kerk organiseren?
De concerten vinden plaats elke 1e zondag van
de maand van 12.30 tot 14.00 uur in de Dorpskerk uit 1450 en de kerk is dan ook open om
te bezichtigen. Het is een fijn podium met een
prachtige akoestiek. Daarna start de wandeling
Rondje Wijk aan Zee. Dit is een 5 ½ kilometer
lange wandeling rondom het dorp. Tijdens de
wandeling maak je kennis met het prachtige
Zeedorpenlandschap en enkele cultuur-historisch
markante punten, zoals een drietal bunkers, de
restanten van een vuurbaak uit de Middeleeuwen, het Beeldenpark Een Zee van Staal en een
lunet uit 1800. Zes keer per jaar van mei t/m
oktober worden elke 1e zondag van de maand
ook de bunkers opengesteld voor publiek.
Lijkt het jou wat om de concerten te organiseren?
Schrijf dan een mailtje naar info@rondjewijkaanzee.nl of bel 06-108 46 289 voor een afspraak.

Nieuws van de boekencontainer

In de maand juli gaat de boekencontainer weer
een keer per week open! U kunt daar dan gratis
boeken komen halen, er is nog een flink assortiment voor veel leesplezier in de vakantie.
Openingstijden:
Zaterdag 6 en 20 juli: van 10 – 12 uur
Dinsdag 9 en 23 juli: van 19.00 – 20.30 uur
U vindt de boekencontainer bij de grijze container bij het voetbalveld.
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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, 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. Juttertjes zijn niet bedoeld voor
commerciële doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1430 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 en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond:
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving:
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com
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Zomerdorpsgenoten

Aly en Harm van der Veen

Al met al komen Aly en Harm uit Hoogezand al 25
jaar op camping Vondeloord, eerst met de tourcaravan, 15 jaar geleden hebben zij een stacaravan
gekocht. Eén keer hebben zij op de enige andere
‘Odd Fellow camping’ in Nederland gestaan in
Epse in Overijssel, maar dat deed ver onder voor
Wijk aan Zee. Zij blijven lekker hier.
“Ik heb tot aan mijn pensioen als verpleegkundige gewerkt”, zegt Aly “en Harm is directeur
geweest van een basisschool. Wij hebben overigens een echt onderwijzersgezin, onze zoon en
dochter zitten ook in het onderwijs. Onze zoon
was directeur van een basisschool en is later
overgestapt als consultant om scholen bij te staan
waar de resultaten achter lopen. Toen hij ons
vertelde dat hij die stap ging doen, dacht ik waar
begin je aan, maar hij heeft het reuze naar zijn
zin. Onze dochter is zes jaar geleden uitgezonden
naar een scholengemeenschap op Bonaire.

Bij toeval ontmoette zij daar een man uit Zuidlaren, zes kilometer van haar ouderlijk huis.
Die man heeft er een toeristisch bedrijf, zij werden verliefd en zijn er getrouwd. Zij is van school
gegaan en nu hebben zij samen een maatschap.
Zij hebben vier schepen waarmee zij Amerikaanse toeristen rondvaren, die daar met grote
cruiseschepen aankomen. Alle vier hun schepen
maken drie tochten per dag. Het is een florerend
bedrijf met 17 personeelsleden. Zo komt het dat
wij sindsdien elk jaar in januari en februari een
heerlijke vakantie hebben in de Cariben, dat is de
beste tijd van het jaar om er te zijn.
De kinderen van onze dochter wonen, studeren
en werken in Nederland. Ik vind het wel leuk dat
toen onze kleinkinderen baby en kleuter waren,
ik vaak op ze paste en nu hun moeder ver weg is,
komen zij met vragen, waarmee ze vroeger naar
hun moeder gingen, nu naar ons. Eigenlijk passen wij nu weer op onze kleinkinderen.

Afgelopen maand is er een afgestudeerd en heeft
een baan in Amsterdam en gaat in Haarlem
wonen”. “Wij hebben jaren samen gegolfd”, zegt
Harm, “maar Aly is tijdens onze vakantie op Bonaire hard gevallen, heeft een botbreuk opgelopen en na een heupoperatie kan zij het niet meer
en ga ik zonder haar maar met vrienden van de
camping naar Heemskerk om te golfen.
Wij vinden het heerlijk om in Wijk aan zee te zijn
en zijn heel blij dat er hier een Spar is, waar je
alles kunt krijgen en je niet voor elk wissewasje
naar Beverwijk moet rijden. Het mooie van Wijk
aan Zee is ook dat je in een straal van nog geen
30 kilometer overal heen kan, Alkmaar, Haarlem,
Amsterdam en Zaandam. Wij komen in de loge
van de ‘Odd Fellows’ in de Prinsesselaan en ook
wel eens in die van Zaandam, dat is op een schip
in de Zaan. In de loge in de Prinsesselaan is er elk
jaar in juni een aardbeienavond.
Een paar keer per jaar gaan wij naar de ‘Adelbertus Abdij’ in Egmond, elke dag om vijf uur ’s
middags is er een viering en hoewel wij zelf niet
kerkelijk zijn, vinden wij het prachtig om een
dienst in het klooster bij te wonen.
Camping Vondeloord is een vereniging en de
leden zijn allen lid van de ‘Odd Fellows’. Ik ben in
Hoogezand jaren voorzitter geweest van de loge
aldaar en ik ben ook zes jaar voorzitter van de
kampeervereniging ‘Vondeloord’ geweest”.
“Natuurlijk hebben wij de afgelopen maanden
veel nieuws uit Wijk aan Zee op de televisie en in
de krant vernomen”, zegt Harm, “Ik ben er niet
zo negatief over, ik vind dat het erg opgeblazen
wordt en er dramatisch over wordt gedaan. Een
paar jaar geleden hebben de bewoners van de
camping een uitgebreide excursie gehad bij Tata,
wij waren zeer onder de indruk. Na afloop konden wij vragen stellen en kregen overal antwoord
op, ook op de meest negatieve.
Zonder dat wij er om hadden gevraagd stond er
ineens een ploeg schoonmaker en glazenwassers
voor de deur, alle caravans werden schoongemaakt. Zelfs de kinderspeeltoestellen werden onder handen genomen en het zand uit de zandbak
wordt binnenkort vervangen door schoon zand.
Ik vind dat Tata er alles aan doet om overlast zo
veel mogelijk te beperken”.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

Aan de keukentafel met het recept van paella van Kini
In ‘Aan de keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recepten met een verhaal. Deze keer een
heerlijk recept van paella van een mannelijke kok:
de van origine Spaanse Kini Diaz Navarrete.
“Ik woon sinds drie jaar in Wijk aan Zee.
Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om
ons hier fulltime te vestigen. Het was bedoeld
voor de weekenden en een beetje als investering
voor de toekomst. Maar toen ik hier begon te
klussen aan het huis wilden de kinderen steeds
vaker mee, ze voelden zich hier fijn en kregen
vrienden. En ook wij voelden ons hier steeds
meer op onze plek. En nu, drie jaar later wonen
we hier en is het huis in Amsterdam waar wij
vandaan komen ons weekendhuis. Ik ben geboren in Malaga en dat voelde altijd als thuis. Maar
toen ik tweeënhalf jaar geleden van een vakantie
daar terug in Wijk aan Zee kwam, voelde ik mij
voor het eerst echt thuis. Toen wist ik: dit is mijn
plek, dit is waar ik hoor te zijn op de wereld.
Het recept dat ik met jullie deel is mijn eigen
recept van paella. Er zijn heel veel variaties
van paella maar zo heb ik het van mijn ouders
geleerd. Deze ga ik ook de eerste twee smaakmarkten maken, als je geen zin hebt om het zelf
te maken.”
Ingrediënten:
1 kg voorgekookte rijst
extra virgin olijfolie
zout
1 groene paprika
5 tomaten
1 ui
1 hele bol knoflook

250 gr bevroren erwten
saffraan
Als je het met vis maakt:
300 gr witte vis
500 gr mosselen
1 kg inktvis
800 gr gamba’s
250 gr tapijtschelpjes
Als je het met vlees maakt:
1 kg kip
500 gr chorizo+
Bereiding:
Snipper de knoflook en snijd de uien, paprika en
tomaten in kleine stukken. Doe de olijfolie in de
paella pan en laat het heet worden, zet het vuur
zacht en bak de knoflook zachtjes gaar.
Daarna de uien er in laten garen, vervolgens de
paprika en als laatste de tomaten. Het geheel
zachtjes tot een bruinige pasta laten bakken.
Snij de inktvis (of kip) in stukjes en voeg het
samen met de bevroren erwten bij het groente
mengsel, en laat het bakken tot het zacht is.
Kook de mosselen in water tot ze open zijn, kook
daarna de gamba’s kort in hetzelfde water, haal
ze uit het water, doe zout in het water en gooi het
water niet weg! Doe de saffraan, de rijst en een
eetlepel olijfolie bij de groentepasta, even doorroeren en dan het bewaarde kookwater erbij.
Let op; per kopje rijst twee kopjes water.
Doe vervolgens de rest van de vis erbij (in het
geval van de vleesvariant de chorizo).
Nog 20 minuten laten doorkoken tot de rijst gaar
is en nadat het vuur uit is nog even 5 minuten
laten ‘rusten’. Buen apetito!
Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes.

Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 4 juli
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli
Dorpenweekend: gasten uit alle culturele dorpen
Vrijdag 5 juli
Sonnevanck: SonneBeats: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 6 juli
Doolhof: Boekencontainer open; 10.00-12.00 uur
Julianaplein: Smaakmarkt; 17.00-21.30 uur
Sonnevanck: Composter; 22.00 uur
Zondag 7 juli
Diverse woonhuizen: Jutterspad; 13.00-17.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: RAW Muziekschool; 16.00 uur
Café de Zon: Jamsessie Jutterspad; 17.00 uur
Dinsdag 9 juli
Doolhof: Boekencontainer open; 19.00-20.30 uur
Woensdag 10 juli
Sporthal Heliomare: Concert Symfonisch Blaasorkest van Tata Steel; 20.00 uur
Donderdag 11 juli
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Vrijdag 12 juli
Sonnevanck: SonneBeats: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 13 juli
Julianaplein: Smaakmarkt; 17.00-21.30 uur
Sonnevanck: DJ Goosie; 22.00 uur
Zondag 14 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00-16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Justin Curran; 16.00 uur
Donderdag 18 juli
Aloha: Sunset Movie Night: Mid90s; 21.45 uur
Vrijdag 19 juli
Sonnevanck: SonneBeats: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 20 juli
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Doolhof: Boekencontainer open; 10.00-12.00 uur
Julianaplein: Smaakmarkt; 17.00-21.30 uur
Sonnevanck: Unplugged; 22.00 uur
Zondag 21 juli
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: MB and the dreamers olv
Marius Bos; 16.00 uur
Dinsdag 23 juli
Doolhof: Boekencontainer open; 19.00-20.30 uur
Donderdag 25 juli
Sonnevanck: Frans Molenaar; 20.30 uur
Vrijdag 26 juli
Sonnevanck: SonneBeats: DJ La Rue; 21.00 uur
Zaterdag 27 juli
Julianaplein: Smaakmarkt; 17.00-21.30 uur
Sonnevanck: Singeltjesklubb, DJ met vinyl; 22.00
uur
Zondag 28 juli
Het Hoge Duin: Vertrek Rondleiding Atlantikwall; 11.30-14.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: It started in Space; 16.00 uur
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Dorpsraad: teleurgesteld in Tata Steel en Provincie Noord
Holland
Wat valt Tata te verwijten als het zich

Het was een ideetje geweest van de Commissaris
van de Koning: Tata Steel in IJmuiden moest
al haar acties en voornemens om hinder voor
de omgeving te verhelpen eens bij elkaar zetten
op papier. Het werd een boekje, door Tata Steel
‘Roadmap 2030’ gedoopt. Op 6 juni presenteerde
het staalbedrijf de voornemens aan bewoners van
de IJmond in de Moriaan. Een dag eerder had het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) de eerste resultaten van zijn gezondheidsonderzoek in Wijk aan Zee bekendgemaakt.
De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek?
Sommige zware metalen in de grafietregens van
Tata Steel kunnen schadelijk zijn, vooral voor
jonge kinderen. Als u dit leest, heeft ook het
RIVM inmiddels een presentatie gehouden.
Natuurlijk is er in de Dorpsraad en vooral in de
werkgroepen Gezondheid en Milieu veel gesproken over Tata. De Dorpsraad staat voor het welzijn van de bewoners. Daarom gaat de Dorpsraad
bijvoorbeeld in beroep bij de rechtbank tegen
het feit dat Tata zich zelfs niet aan de Europese
normen voor stikstofoxide houdt. Dit jaar was de
Dorpsraad al tweemaal bij Tata om met de directie te praten over klachten. Dan komen er vragen
op tafel als over afvalbergen en fijnstof.
Positieve acties mogen best gevierd worden.
Daarom besloot de Dorpsraad present te zijn bij
de eerste schop voor de hal die ons volgend jaar
van de grafietregen moet afhelpen.
De Dorpsraad laat zich verder horen bij het
RIVM in een zogeheten klankbordgroep. Daarin
zitten deskundigen en bewoners uit de hele
IJmond. Ook overlegde de Dorpsraad met de
Provincie, die de vergunningen uitgeeft aan Tata.

Waar staat de Dorpsraad?
Tijd om even wat punten door te lopen.

Wat vindt de Dorpsraad van het
RIVM-onderzoek?
De Dorpsraad is blij dat er nu een degelijk
onderzoek wordt uitgevoerd. Het RIVM is een
zeer betrouwbaar en onafhankelijk instituut dat
zich baseert op wetenschappelijk onderzoek.
Het doet ook veel werk voor bijvoorbeeld de
Verenigde Naties. Het RIVM doet dit onderzoek
in opdracht van de Provincie.
De Dorpsraad vindt het belangrijk dat het RIVM
in volstrekte neutraliteit deze klus kan klaren en
heeft daarop ook aangedrongen bij de Provincie.
Hoe moeten we anders de conclusies geloven?
Wijk aan Zee heeft ook last van grof stof die niet
als grafietregen te boek staat, maar vermoedelijk
wel van het Tata-terrein komt. De Dorpsraad wil
tevens onderzoek naar de samenstelling en de risico’s van deze grof stof voor de gezondheid en zij
wil weten waar deze stof precies vandaan komt.

Wat vindt de Dorpsraad van de
‘Roadmap 2030’ van Tata Steel?
In principe vindt de Dorpsraad een herstelplan
een goede zaak maar dan moeten er wel concrete,
meetbare doelen in staan. Hoe kun je anders
vaststellen of er minder uitstoot, minder stank en
minder lawaai is? Tata belooft vooral veel onderzoek naar oplossingen. En het neemt daarvoor
elf jaar. De Dorpsraad vindt de ‘Roadmap 2030’
daarom niet alleen te vaag maar ook te traag.

Wij, als Dorpsraad, missen bij Tata de ambitie
om voluit op te schonen terwijl het RIVM-onderzoek duidelijk maakt hoe urgent dat is.
Bij Tata gaat de winst boven alles. En veel maatregelen lijken op gewoon onderhoud dat al op de
rol stond. De volgorde van aanpak baart ons ook
zorgen. Neem bijvoorbeeld de converterslak.
Veel wijst erop dat de stofwolken van dit restproduct nog schadelijker voor onze gezondheid
zijn dan de grafietregen. Toch reserveert Tata
tenminste tweeëneenhalf jaar om dit op te lossen.
Wij willen korte, strakke termijnen en betrokken
worden bij de monitoring.

Vindt de Dorpsraad dat de Provincie
als toezichthouder blaam treft?
Ja. Bewoners hebben regelmatig het vermoeden
gehad dat de uitstoot kwalijk zou kunnen zijn
voor hun gezondheid maar zij vertrouwden erop
dat de overheid zou ingrijpen als het mis was.
Dertig jaar geleden kwam de eerste melding over
ernstige stofoverlast. Het is de Provincie Noord
Holland maar ook Tata, de gemeente Beverwijk
en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(die in opdracht van de Provincie vergunningen
uitgeeft en controleert) aan te rekenen dat zij in
al die jaren de problemen niet hebben aangepakt.
Er was nooit veel aandacht voor de gezondheid van de bewoners. Wij dringen er nu bij de
Provincie op aan vergunningen aan te scherpen
opdat er onmiddellijk een einde komt aan de
giftige uitstoot die de gezondheid van bewoners
bedreigt. Ook vragen wij de Provincie om effectievere controle.

– zoals het zelf zegt – aan de
vergunningen houdt?

Tata noemt de uitstoot ‘overlast’ en overlast valt
niet te vermijden op een industrieterrein, zegt
het. De Omgevingsdienst echoot dit als bewoners
een klacht indienen. De Dorpsraad vindt dit misleidend taalgebruik. Hiermee wordt het probleem
klein en onvermijdelijk gemaakt; iets wat je moet
accepteren omdat het erbij hoort. De Dorpsraad
spreekt liever van ‘onverantwoord ondernemen’.
Een bedrijf als Tata draagt namelijk een grote
verantwoordelijkheid als het productie draait in
een dicht bevolkt gebied met kwetsbare natuur
als de IJmond. Tata Steel is zware industrie.
Het stoot al jarenlang zware metalen uit en niet
alleen met de grafietregens. Het staalbedrijf weet
wat het uitstoot en hoeveel. Het weet dat het
schadelijk is voor de gezondheid en zeker bij
jarenlange blootstelling 24 uur per dag zoals in
het geval van bewoners van de IJmond.
Maar Tata Steel heeft altijd ingezet op productieverhoging, oprekken van vergunningen en de
Dorpsraad moest tot de Raad van State procederen om een doekfilterinstallatie af te dwingen.
Tata heeft zich tot het uiterste ingespannen om
die uitgave niet te doen. En nu verzet Tata zich
samen met Harsco tegen de relatief kleine boetes
voor de grafietregens.
De Dorpsraad is teleurgesteld. De boetes zijn
het moreel juiste signaal. Tata Steel zou in plaats
van te strijden tegen de boetes alle aandacht op
verbetering moeten richten. Dat is het minste als
je verantwoord wilt ondernemen.

De Moriaan is vooral een dorpshuis
,,Er is iets dat ik kwijt wil’’, zegt de man, terwijl
hij om zich heen kijkt. ,,Op de website staat dat De
Moriaan aan zalenverhuur doet. Dat gaan we zo
snel mogelijk aanpassen, want dat doet geen recht
aan wat we doen. Dit is een dorpshuis. Dat willen
we zijn en zo willen we functioneren.’’
Dorpsgenoot Robert Koch (72) is sinds maart
voorzitter van het bestuur van De Moriaan.
Een taak die hem op het lijf geschreven is.
Tijdens het interview in het restaurantgedeelte
van het dorpshuis praat hij vol passie over de
ideeën die binnen het bestuur leven.
De bedoeling is dat in het derde kwartaal de
eerste toekomstscenario’s gepresenteerd worden.
De contouren worden al langzaam zichtbaar.
,,Voor ons als bestuur is belangrijk dat Wijk aan
Zee zijn dorpshuis behoudt, op een centraal punt
binnen de gemeenschap. We willen iets goeds en
iets moois maken van die functie die De Moriaan
heeft.’’ Hoe dat eruit gaat zien is de grote vraag.
,,We zijn of gaan in gesprek met alle partijen
die direkt of indirekt met De Moriaan te maken
hebben’’, legt hij uit. ,,De dokterspraktijk, de fysio,
het schoolbestuur en tal van verenigingen.
Ook met de Stichting Welzijn willen we graag
samenwerken. Die functies willen we graag
rondom het dorpshuis bundelen, zoals dat nu
ook het geval is. Je versterkt elkaar.’’
,,Dat zou ook op een nieuwe centrale plek kunnen zijn, zoals op huidige locatie van De Vrijheit
of in Maris Stella, om maar wat te noemen. Dan
zou de school onderdeel kunnen worden van het
complex. Uiteraard wachten we ook het behoefteonderzoek af dat nu gaande is.’’
De Moriaan houden op de huidige plek is ook
een optie. ,,Wel een lastige, want het huidige
pand is in niet zo’n goede staat. Het zal heel veel
geld kosten om dat op te knappen en te verbeteren, maar we sluiten nog niets uit.’’ De sportzaal
verhuizen richting Heliomare zal niet zo snel
gebeuren, voorspelt Robert. ,,Heliomare wil
een gymzaal en dat is eigenlijk te klein voor de
sportverenigingen en evenementen als Tata Steel
Chess Tournament. Het schaaktoernooi moeten we in Wijk aan Zee houden, ook voor onze
ondernemers.’’

Eind vorig jaar werd hij benaderd voor deze
functie. De gemeente wilde een zwaargewicht in
het bestuur en dat lijkt een prima keuze te zijn
geweest. De verdienste van Robert is dat hij in de
eerste dagen als nieuwe voorzitter in onderhandelingen met de gemeente tijd heeft gekregen om
een plan te maken met zijn bestuur. ,,Het leek
alsof de gemeente, die eigenaar is van de grond,
haast had, maar dat konden we afwenden.
Ook strookten de beide visies niet met elkaar en
die angel hebben we er uit weten te halen.’’
Robert woont sinds 1982 in het dorp. Een jaar
later kwam hij als vrijwilliger bij de brandweer en
werd hij onder meer postchef in Wijk aan Zee en
officier van dienst in Beverwijk. In zijn werkzame
leven was hij veiligheidstrainer en adviseur bij
grote bedrijven. Vooral de oliemaatschappijen,
maar ook Tata Steel, KLM en de Nederlandse
Spoorwegen mocht hij tot zijn opdrachtgevers
rekenen. In die hoedanigheid reisde hij veel en
was hij weinig thuis.
Robert maakte daarnaast jarenlang deel uit van
het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. In die hoedanigheid ontwikkelde hij mede een systeem dat nog
steeds gebruikt wordt door de ongevallenraad bij
incidenten. Ook met die ogen heeft hij naar De
Moriaan gekeken. ,,Wijk aan Zee heeft een noodopvang nodig, mocht er een calamiteit gebeuren
bij Tata bijvoorbeeld of in de haven. Daar is De
Moriaan ook zeer geschikt voor.’’
Het was zijn vrouw die hem naar Wijk aan Zee
bracht. ,,Ze komt hier al sinds haar vijfde, omdat
haar ouders een huisje hadden op Camping
Aardenburg. Toen we er een keer op bezoek
waren zagen we dat er een huis te koop stond en
zo kwamen we in het dorp terecht. Geen dag spijt
van gehad.’’
Na zijn pensioen hebben Robert en zijn vrouw
veel gereisd. Nu steekt hij zijn tijd vooral in het
voorzitterschap van De Moriaan. ,,Ik ben er dag
en nacht mee bezig, maar vind het heerlijk om te
doen. Mijn vrouw ziet dat ook. ‘Je leeft helemaal
op’, zei ze laatst.’’
Tekst en foto: Jacky de Vries.
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Informatie over
het Jutterspad

Dorpskerk

1. De verhalendames: Mooie woorden kun je
overal vinden. Stella van Lieshout, Demi Baltus
en Isa van Klaveren laten hun vondsten horen.

Zondag 7 juli 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam

2. Blazersgroep Het Dorp: Voormalig Arion-lid
Klaas van Amersfoort kwam op het idee om op
interactieve wijze een blaaskapel op te zetten.

Zondag 21 juli 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop
Zondag 28 juli 10.00 uur
Oecumenische zomerdienst
Voorgangers: J. de Wildt en J. van Wieren

3. Rusty Cage: Rootsrock en een vleugje Indie,
met eigen werk en covers.
7ty7 unplugged: Voor de liefhebbers van de
MTV unplugged sessies uit de jaren 90. Herbeleef
de Seattle sound uit deze roerige periode.

Odulphuskerk
Zaterdag 6 juli 19.00 uur
Themaviering met Themakoor
Voorganger: J. de Wildt

4. Decades: Ze spelen “voor elk wat wils”, stevige
rock, gevoelige pop, kortom luisteren en dansen.
4 of a Kind: Vier dames zingen a capella en met
begeleiding jazzy repertoire.

Zondag 14 juli 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. Kaleab

5. Fonk: Nummers in een akoestische jas! Drie
zangeressen begeleid door gitaar en percussie.

Zaterdag 15 juni 19.00 uur
Woord en communieviering met samenzang
Voorganger: p. N. Smit

6. Vrijuit Zingen: Elk jaar van de partij, het
enthousiaste Wijk aan Zeese koor.
WazCo & Duitse gasten met Jong talent: Prachtige luistermuziek, ballads en up tempo, met
inbreng van Duitse gasten en jong talent.

Zondag 28 juli 10.00 uur
Oecumenische zomerdienst in de Dorpskerk
Voorgangers: J. de Wildt en J. van Wieren

7. The lyrical Twins: Twee gitaren en twee stemmen, waarbij de harmonieën centraal staan.
Leo & Friends: Veel plezier en lekkere muziek
maken, dat is wat Leo en deze vrienden willen.

Kamer gezocht in Wijk aan Zee

8. Mariëtte & Ab: Geniet in hun tuin van tien
van hun mooiste akoestisch gebrachte luisterliedjes. Ab bespeelt daarbij de gitaar.
9. Duo Paconini: Een muzikale reis met flamencovirtuoos Serge Heman (gitaar) en gipsykoning
David van Aalderen (gitaar).
10. Twijfelbrigade: Een ding is zeker: misschien
is er wel niets zeker. De Twijfelbrigade maakt niet
altijd liedjes waar betweters van in de war raken.
Marc & Eland: Marc Kamsma en Hella Eland
verrassen je met hun gevoelige vertolking van
oud en nieuw repertoire.
11. The Musik Techno Lamaj: Zelfgemaakt
elektrisch geluid, geproduceerd met een analoog
modulair livesysteem van DIE MUSIK.
Jack Juda: Jack, Nui en Wessel brengen een rijke
mix van rock, blues, soul en hip hop.
12. Jeff Templon: Jeff groeide op in North Carolina met verschillende muzieksoorten. Hij neemt
zijn gitaar en een aantal favoriete nummers mee.
Flint, Maks, Noël en Tom: Vier jongens van 1013 jaar uit Wijk aan Zee. Een eigenzinnige show
met gitaren, piano en zang.
WaZ3: Luister naar Ab, JP en Saskia. Zij spelen
hun mooiste oude en nieuwe luisterliedjes.
13. Dancin’ Josey: Zin om te dansen en te swingen dan moet je bij Dancin’ Josey zijn!
Jan van Oort: Jan op de sax speelt liedjes op beats
en improvisaties in uiteenlopende stijlen, pop,
jazz, Zuid Amerikaans. Als het even kan begeleid
door Albert van Dorssen op toetsen.
14. Winke Wagner Jazzband: Toegankelijke
standards afgewisseld met pop in een jazzy jasje.
15. Arthur Ebeling: He’s got rythm, he’s got soul.
Plays a mean guitar in any gingy bar. Hallelujah!
Carthago: Een eigenzinnig powersympho rocktrio met eigen instrumentale composities.
16. Fortify: Bluesrock coverband met een breed
repertoire van Clapton tot ZZ-top,SRV, Etta
James en Jone Bonemassa.
Blitz: Jaren 60 muziek. De groep staat garant
voor een leuke aanstekelijke sfeer. Ze zijn Blitz!

Studente uit Ermelo is opzoek naar een kamer in
verband met stage bij Heliomare vanaf september
2019 tot juli 2020. Maaike Blom, 06-835-90-095.
17. Frans & Frans: Dans mee op de pop, reggae
en groovy funk van Frans Molenaar en Frans
Timmer. Niet in een hokje te stoppen
Bel Akoustika: Puur, Rauw, Subtiel en Energiek.
Ga mee op reis door covers van seventies tot
heden, van jazzy tot rock, van blues tot soul.
18. UseLesS: Laat je van je sokken blazen door
een jonge energieke 3-mansband met een mix
van klassieke/progressieve rock en hardrock.
19. Dogs called Kitty: Eigenwijze melodieuze
pop van eigen makelij met meerstemmige zang.
Lowryder: Blues of wat stevige rock.
20. Baldados: Heerlijke ruige gitaarrock van met
name Australische bandjes, met stevige zang.
21. Witlof: Martijn Sikkens vertaalt liedjes vanuit
het Engels naar het Nederlands.
22. Zeezicht: Zakzofoonkwartet: Zuid-Amerikaanse en Joodse Klezmer muziek met saxofoons,
keyboard en percussie.
23. Rolls Noise: Dit 6-tal speelt muziek uit de
jaren 60 en 70 en recenter van Elvis tot Bløf.
24. Masters & Friends: Akoestische gitaarmuziek
zowel populair als meer klassieke nummers.
25. Bababa baracudaband: 7-mans formatie met
drums, bas, 2 gitaren, fluit, viool, zang. Brengt
repertoire van de Beatles tot pater Moeskroen!
Muckrakers: Nummers uit de Britpop- en
rockhistorie geserveerd met een scheutje eigen
nummers. Gitaarmuziek voor lekkerbekken.
Band of neighbours: Een gevarieerde rockmix
van het stevige soort.
26. Composters: Feestband met een zeer breed
repertoire. Van Paul Anka tot Robby Williams.
Tommy Inc: Een gezellig en swingend optreden
met muziek uit de jaren 50 tot 90.
27. Afsluitende jamsessie.

