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‘Raj aan Zee’ festivalweek met film, theater en muziek

Tijdens ‘Raj aan Zee’ in de tweede week van
augustus, van 6-12 augustus presenteren diverse
partijen een mini Film-, Theater- en muziekfestival
in Wijk aan Zee. Een verrassend programma in
het koninklijke ‘Raj’s paleis’ met o.a. documentaires, speelfilms, Theater Extravaganza en een ‘laidback’ afsluiting met muziek (Blues, BBQ & Brews)
vullen deze festivalweek.

De voorstellingen vinden plaats in een zgn.
Raj-Paleistent op het Julianaplein. Een Raj Paleis
is een mengeling van een Indische tent voor trouwerijen en een Nederlandse spiegeltent die plaats
biedt aan 50 tot maximaal 95 bezoekers.
Het festival is opgericht door bevlogen mensen
met een grote liefde voor film, theater en muziek.
Het doel is om mensen samen te laten genieten
van film, theater en muziek in de ruimste zin van
het woord en voor alle leeftijden. Documentaires
uit de omgeving van Wijk aan Zee die niet eerder
zijn vertoond. Het is cultuur op het scherm of op
het podium voor een select publiek of gewoon
een fijn avondje uit met verrassingen voor alle
Wijk aan Zeeërs, jong, oud en de tijdelijke bewoners uit binnen of buitenland.
Maandag 6 augustus.
Het programma start om 17.00 met een VIP
avond voor iedereen ofwel een Raj aan Zee avond
met een welkomstdrankje, een fijn muziekje en
VJ Eddy Del Tigre. Tevens zien we een aantal
filmtrailers op deze avond en kun je met korting
een passe-partout voor 4 of 6 dagen kopen. Toegang gratis!
Dinsdag 7 augustus
18.00 Jeugdfilm groep 8 van de Vrijheit met:
de musical gebaseerd op oude musicals over Wijk
aan Zee; het badhotel en stropers en vissers, dat
alles in een nieuw jasje. Toegang 2,50

21.00 Cinema Cultural Village: Toegang 5,10.000 km of culture - 23 minuten
Gemaakt door jongeren uit Wijk aan Zee, met/
over jongeren uit alle Culturele Dorpen van Europa. Deze eye opening documentaire vertelt het
verhaal van de Jongeren kampen van Cultureel
Dorp en wat voor effect het heeft op jongeren.
Zie hoe de jongeren nieuw voedsel ontdekken en
vreemde talen en tradities ontdekken als ze op
zoek gaan naar antwoorden op hun vragen.
Europa Ludens Music Tour - 18 minuten
Deze Road Movie is onderdeel van het veel grotere Europa Ludens project van Cultureel Dorp.
Bas en Elmar, 2 jazzmuzikanten, gaan op reis
naar alle Culturele Dorpen van Europa.
Ze willen daar met de lokale muzikanten muziek
maken. Waarom? Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Traditionele muziek in een nieuw jasje steken.
Mussen - 11 minuten
De première van de documentaire over Sjanneke
van Herpen gemaakt door Jan van der Land en
Olga Veira. Beeldhouwster Sjanneke van Herpen
maakt het beeld Mussen voor de gemeente
Beverwijk. In deze documentaire volgen we Sjanneke tijdens het maken van dit beeld (zie de foto
links op deze pagina).

Woensdag 8 augustus
18.00 jeugd karaoke: zing je eigen lied, wil je ook
meezingen, meedoen kost maar 2,50
21.00 Cinema Roetz: Toegang 5,Charlie Chaplin met een inleiding door Jacky de
Vries. De Vrijstaat Roetz is een lokaal platform
in de IJmond dat uitgaat van de kracht van de
lokale gemeenschap. Roetz is uitgever van Roetz
Magazine, boeken, cd’s. Het is een open podium
voor opinie, poëzie en proza. Roetz maakt geen
onderscheid, kent geen grenzen, doorbreekt
muren en verbindt waar nodig. Net als Charlie
Chaplin…...
Donderdag 9 augustus
18.00 jeugdfilm; Mijn naam is Courgette.
Na de plotselinge dood van zijn moeder wordt
Courgette opgevangen door politieman Raymond. Raymond brengt hem naar zijn nieuwe
huis. Toegang 2,50
21.00 Cinema Be my guest;
Verrassingsfilm, een sneak preview brengt spanning met zich mee, niemand in het publiek weet
wat er gaat komen. Vanaf maandag de 6e augustus elke dag een hint...raad je de film?! Dan wacht
je een leuke verrassing! Bienvenido! Toegang 5,Vrijdag 10 augustus
21.30 uur: na de Smaakmarkt de ‘do-a-long
movie’ Hedwig and the Angry Inch.
Hierbij is voor het publiek een actieve rol weggelegd. U krijgt een goodiebag en de souffleur
geeft aanwijzingen tijdens deze interactie tussen
publiek en film. Voorafgaande is er ook nog een
FilmQuiz (vanaf maandag krijgt u iedere dag een
hint) Met onze eigen Vera Springveer hadden
we deze eeuw een herleving van Ziggy and the
Spiders van Mars, maar de meeste en leukste
(rock)musicals komen uit de vorige eeuw. Vera
is inmiddels zelf ook heengegaan net als Ziggy
Stardust en ook mister Frank ‘N’ Furter van de
Rocky Horror Picture Show trekt zijn corset niet
meer aan (Tim Curry is inmiddels 72). Misschien
een deel 2 van Priscilla, Queen of the Desert of is
er deze eeuw dan toch iets nieuws gemaakt? Jazeker “Hedwig and the Angry Inch” een film vol
met kinky licks and tricks, deze musical is perfect
om mee te spelen en mee te zingen, a real crazy
dress up moment. Op Broadway als revival vanaf

2014 een knallend succes en nu zelfs met een
donkere Hedwig als Hansel uit Oost-Berlijn in de
hoofdrol. Wij draaien op deze knotsgekke vrijdag
de originele film uit 2002 met schrijver, acteur
en regisseur John Cameron Mitchell in zijn eigen
meesterwerk. Toegang 7,50
Zaterdag 11 augustus
19.00: Extravaganza vintage variété
De ExtraVaganza avonden met een kunstig
randje zitten vol muziek, theater, dans, comedy
en andere podiumkunsten & vermaak en zelfs
burlesque optredens. De nachtclubeigenaar / host
/ VJ / zanger presenteert o.a. muziek van Croonerette Marcia & Her Wild Romance bekend
van de Romantic Warriors.
Volkshelden Jina & Frans komen met de vrolijke
accordeon en banjo hun liedjes zingen, Frans en
Jina maakten hun debuut in een gekkenhuis en
de Rabbijn keurde het goed. Sindsdien is het duo
gespecialiseerd in het vermaken van zotten.
Fairy Beware-ie Chérie (AKA Regina della
Notte) heet je welkom in haar Candyshop en
speelt daar een zenuwslopend en suikerspiegel
verhogend spel. Bringing back live games from
forgotten days.
Flora Gattina, de altijd elegante showgirl uit
Amsterdam, (zie foto boven) ademt glamour
en glitters! De combinatie van verfijning en
vrouwelijke kracht uit zich in de meest verleidelijke optredens met een knipoog. Ze wist de jury
van Holland’s Got Talent te imponeren met haar
spectaculaire en classy burlesque paaldansacts en
heeft opgetreden in Londen en New York. Flora
is ook de “headmistress” van Amsterdam School
of Burlesque en bij Club Extravaganza treedt ze
op samen met Dark Salty Coco, die daar een jaar
geleden met burlesquelessen is begonnen. Deze
dame is nu al de diva van de bumps en grinds en
is er klaar voor om te laten zien wat ze allemaal
in huis heeft....VaVaVoom!
En als klapstuk de snoeihete jazz van Soulville
met special mystery guest.
De avond is alleen geschikt voor echte liefhebbers
en mensen van boven de 18.
Let op!!!! er zijn maar 50 kaartjes. Toegang 19,50.
Je kunt ook een kaartje “ExtraVaganza PrimaDeLuxe” kopen, hier zit een heerlijke fles bubbels bij
en een schaal oogverblindende pikante hapjes, en
dat voor maar 37,50.
Zondag 12 augustus
16.00 uur: passende weekafsluiting met BBB.
Een namiddagprogramma Brews, Blues & BBQ.
Lokaal gebrouwen bieren, vette blues & smoking
BBQ. O.a. met optredens van:
La Mar ‘King Bee’ Chase - gitarist, zanger, componist en arrangeur - werd geboren in Californië,

VS, in het gezin van een schoolleraar en een
politieagent. Lamar begon op 14-jarige leeftijd
gitaar te spelen en was diep betrokken bij de muziekwereld en werd al snel bekend vanwege zijn
buitengewone muzikale talent. Hij speelde met
John Lee Hooker, J.J. Malone, Lowell Folson, nam
deel aan concerten met Tower of Power, Sly en
Family Stone, Santana, Pointer Sisters en met vele
andere vertegenwoordigers van de blues-, jazzen funkwereld. In de jaren 80 werd hij de leider
van zijn eigen Lamar Chase Band. Hij kreeg zijn
bijnaam ‘King Bee’ van een andere blueslegende Cool Papa Sadler.
Robbert Fossen won de Blues Award als Best
Dutch Blues Vocalist 2014. Samen met Peter
Struijk won hij de Dutch Blues Challenge 2012 en
bereikte de finale tijdens de International Blues
Challenge in Memphis (2013), de eerste Nederlandse Blues-act ooit. In oktober 2016 won hij
opnieuw de Dutch Blues Challenge met de jonge
en getalenteerde pianospeler Dave Warmerdam.
Hij leidt zijn eigen Robbert Fossen Band die
blues & soul speelt. Eind 2017 kwam hun CD
‘Get Off On It’ uit. In 2017 begon hij een trio met
o.a. Lothar Wijnvoord om akoestische blues, soul,
country en gospel te spelen, geïnspireerd door
acts als Big Daddy Wilson, The Holmes Brothers
en Eric Bibb. Ze zullen hun (semi) akoestische
album opnemen in 2018.
Danni Lee is de vlaggendrager van de healing
blues. In 2013 komt het solo album “To Be Come
~ Danni Lee” op DNA Canada Records uit en in
2015 heeft ze nog meer leed van zich afgeschreven in a true story by Danni Lee, de Danni Lee
Blues Jazz Juice is een geheel orgineel sapje met
een vleugje Americano.
The Men Unplugged bestaat uit Gerrit van der
Spaan op gitaar en zang en George Reijnders
op de bluesharp. Dit duo heeft een geheel eigen
sound en speelt eerlijke traditionals en eigen
nummers. In 2013 zag hun eerste CD “Weekend”
het daglicht, met daarop o.a. vertolkingen van
Rory Gallagher, The Animals en Canned Heat.
En dan niet te vergeten het belangrijkste Nederlands en Belgisch gebrouwen bieren ofwel
“Brews” o.a. de Mooie Nel IPA en natuurlijk De
Koninck. Kom op tijd, kaartjes zijn maar 15,euro incl. een gratis muntje (tbv een drankje).
Voor passe-partout en losse tickets kunt u op de
site terecht: www.facebook.nl/raj.on.tour
Het aantal kaartjes is beperkt dus reageer snel.
Raj aan Zee is een coproductie van Raj On Tour en
Be My Guest met medewerking van:
Pantheon Drukkers, Roetz, Cultureel Dorp,
Dreams within Dreams, Nikitis, SaWaZ, De TIP,
Smaakmarkt, Fossen Events, Audiomaniacs, Lokaal (Dutch Beer Bar) en de gemeente Beverwijk.
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Column
Regeltjes

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.

MET DE BAAS OP VAKANTIE
Een goede vakantie heeft positieve effecten op
het werk. Daarom sticht Hoogovens al snel na
de Tweede Wereldoorlog een eigen vakantie- en
herstellingsoord: het Kesslerhuis in Duin en
Bosch (Utrecht). Voor de beambten is een eigen
accommodatie: “De Schansenberg” in Loenen op
de Veluwe. In het personeelsblad “Samen” worden werknemers gemaand om toch vooral van
deze voorziening gebruik te maken. “Dan heeft
moeder de vrouw ook eens gelegenheid haar
dagelijkse arbeid te onderbreken en eens ‘eruit’
te zijn”, zo schrijft de Kesslerhuis-commissie in
1950. “En vooral bij de gezinnen, waar men er
in het algemeen toch al zo moeilijk toe komt om
eruit te trekken en waar men het dus juist broodnodig heeft, daar wordt veelal tot het laatste
moment gewacht en dan is het dikwijls te laat.”
Deze aansporingen blijven niet zonder resultaat.
Honderden werknemers van Hoogovens bewaren een goede herinnering aan vakantiedagen op
de Utrechtse Heuvelrug. In 1962 genieten 5000
personeelsleden en gezinsleden van een “vakantie van de baas”. De keuze is dan al groter dan
alleen het Kesslerhuis. Er zijn vakantiehuizen en
huisjes beschikbaar in Ruinen, Ommen, Weerselo, Ravenstein, Chaam en Hulsberg.
Begin jaren vijftig heeft Hoogovens samen met
een aantal andere grote bedrijven zich aangesloten bij de de Stichting Vakantievreugd. Deze
Stichting exploiteert ook het huis Westerduin in
Wijk aan Zee. Aanvankelijk een woonvoorzie-

ning voor arbeiders van Hoogovens, maar in de
zomer gebruikt als vakantiehuis. Werknemers
van Stork Hengelo houden er vakantie en verbazen zich volgens de verslagen over het zoutgehalte van het zeewater. De ontspanningscommissie
van Hoogovens bezorgt de gasten uit het oosten
van het land een gezellige avond met muziek en
dans. De wereld is nog klein en de mensen zijn
met weinig tevreden.
Met de toenemende mobiliteit en de groei van
de welvaart neemt de afdeling Vakantie-aangelegenheden van Hoogovens een flinke vlucht. De
reisgids van 1979 is vele pagina’s dik en vermeldt
niet alleen twintig bestemmingen in eigen land,
maar ook een royaal aanbod voor reizen naar het
buitenland. Keuze uit landen en steden in heel
Europa. Van een rondreis in Noorwegen tot tal
van accommodaties in Spanje, Portugal en Tunesië. Veel is veranderd in het aanbod, maar de
“vaderlijke zorg” van Hoogovens voor de vakantiegangers blijft gehandhaafd. In de gids van 1979
vinden we raadgevingen als: “Neem geen hotel
in het buitenland als u niet van ‘dat vreemde
eten’ houdt” en “Ga niet samen op vakantie met
anderen, die u niet heel goed kent, een gezellige
avond is heel wat anders dan 2 weken in elkaars
aanwezigheid doorbrengen”. Dit alles onder het
opschrift: “Vakantie is avontuur!”

Voor gepensioneerden en weduwen van Hoogovens wordt een mooie geste gedaan: om de twee
jaar wordt hen een vakantiereis aangeboden
tegen een zeer gereduceerde prijs. Zo’n 2500 gepensioneerden per jaar gaan in de jaren zeventig
op reis naar het Kesslerhuis, maar ook naar hotels
in Valkenburg, Oosterbeek en Odoorn.
Wijk aan Zee pikt een graantje mee van de
vakantie-inspanningen van Hoogovens, want
naast Westerduin wordt Hotel Kennemerduin gekocht door de Stichting Vakantievreugd. Voor dit
oude hotel komt in 1965 nieuwbouw in de plaats.
In 1969 biedt het onderdak aan het Hoogovens
Schaaktoernooi en sindsdien staat ons dorp op
de kaart als wereld schaakdorp. Door het veranderende patroon van vakantie houden verliest het
hotel zijn oorspronkelijke bestemming. In 1979
wonen er de Vietnamese bootvluchtelingen. Later
is er een Chinees Restaurant, breekt er brand uit
en nemen krakers het pand in bezit. Nu is het
REA College, een vormings- en trainingscentrum
verbonden met Heliomare. En ook die bestemming loopt op zijn eind.
Op vakantie gaan met hulp van je baas is er niet
meer bij. We hebben een nieuwe “baas” gekregen:
het internet.
Tekst: Jan de Wildt.

AVONTUREN VAN DIK TROM IN WIJK AAN ZEE

In het legendarische kinderboek ‘Dik Trom en
zijn dorpsgenooten’ geschreven door Cornelis
Johannes Kieviet en uitgegeven in1920, heeft de
illustrator Joh. Braakensiek een schets gemaakt
waarop we heel duidelijk het dorp Wijk aan Zee
herkennen. In 1947 werd op basis van dit Dik
Trom verhaal een speelfilm gemaakt door Ernst

Winar in zwart-wit en met geluid waarin de rol
van Dik gespeeld werd door Douwe Koridon.
In 1973 verscheen er een remake van deze film.
Aan het eind van het boek gaat de klas van Dik
op schoolreisje naar Wijk aan Zee. Op het strand
regelt Dik een consult voor zijn blinde buurmeisje Nelly bij de beroemde oogarts Donders die

daar in een badstoel de krant zit te lezen.
Het loopt goed af. Voor Sinterklaas keerde
Nelly terug uit het ooglijdersinstituut in Utrecht
‘met oogen, waarvoor de wereld zich in al haar
schoonheid ontplooide en die schitterden van
ongekend geluk’.
Illustratie met dank aan Jan Langendijk.

Er komen er steeds meer. Regels om onze veiligheid te waarborgen. Regels om onze privacy
te beschermen. Ook in Wijk aan Zee hebben
we er volop mee te maken. De organisatoren
van de Smaakmarkt en de Zeepkistenrace,
de visboer in het plein. Ze kregen te maken
met regeltjes en dit leidde tot discussies op de
sociale media. Vaak gaat de discussie over de
regels zelf. Houdt de visboer of de initiatiefnemer van een evenement zich nu wel of niet aan
de regels? Persoonlijk vind ik dat een vreemde
redenering. Een die tekort schiet. Kun je er
namelijk klakkeloos vanuit gaan dat de regels
juist zijn? Zou ik niet doen.
Misschien bestaat er wel een hardnekkig
misverstand over regels. Zetten we al die regels
en vergunningen niet teveel op een voetstuk?
Laten we het terugbrengen naar de essentie.
Waarom zijn regels bedacht. Om het leven
beter te maken. Regels dienen de mens.
Inmiddels lijken we over het kantelpunt heen
en dienen wij als mensen vooral de regels.
Wat we waardevol vinden wordt gehinderd
omdat die regels er nu eenmaal zijn.
De meesten van ons hechten, voor zover ik dat
kon nagaan, veel waarde aan de Smaakmarkt
en de Zeepkistenrace. Ook een terras bij de
visboer heeft niemand ooit slecht voor de
gemeenschap gevonden. Zou dat dan niet het
uitgangspunt moeten zijn? In essentie moeten
regels vooral de behoefte vanuit de samenleving faciliteren. Uiteraard speelt eerlijkheid
wel een rol. Als we de regels voor de ene
ondernemer versoepelen, moeten we dat voor
de anderen ook doen. Laat vooral dat de norm
zijn. Wijzen naar de overheid die de regels
handhaaft is nuttig om de discussie op gang te
brengen. Een bestuurder ziet een ondernemer
of een organisator vooral vanuit het perspectief van de vergunning en de regels. Dan wordt
vaak vergeten dat een ondernemer of een evenement een belangrijke sociale functie heeft.
Wijzen naar de handhavers volstaat echter
niet. Ook voor ons als burgers ligt er een taak.
Als we willen dat de regels soepeler worden,
moeten we ook ophouden met wijzen naar de
overheid als het misgaat. Dat is een belangrijke
voorwaarde, een mentale omslag die nodig is.
Laten we ook vooral niet vergeten dat al die
veiligheidsregels alles doen, behalve onze
veiligheid garanderen. Je kunt nog zoveel
beveiligers rond laten lopen en betonblokken
neerzetten, het zal een gek die kwaad wil doen
nooit tegenhouden. Ook dat is een reden om
je niet te laten verstikken in regelgeving.
Ik leer mijn kinderen om over te steken als het
voetgangerslicht op rood staat, maar er geen
verkeer aankomt. Ik vind het veel belangrijker dat ze zelf leren nadenken en de essentie
snappen van dat verkeerslicht. Dat is er om
ons te helpen, maar is niet leidend. Is de weg
verlaten, is het nutteloos te wachten tot het
licht op groen springt. Stel je voor dat ik mijn
kinderen zou leren dat het verkeerslicht altijd
gelijk had, dan zouden ze ook oversteken bij
een technisch mankement en wellicht overreden worden. Zelf nadenken is belangrijk.
Als regels de leuke dingen in een dorp dreigen
te verstoren, dan is er iets aan de hand.
Ook als de regels duidelijk zijn, ook als de
regels wellicht worden overtreden. We mogen
best kritisch naar de regels kijken. Wijk aan
Zee bruist van de creativiteit, laten we vooral
dat koesteren en als norm hanteren.
Misschien krijgen we de overheid zover om
het eens met ons te proberen. Laten we als
bestuurders en bewoners eens samen naar de
regels kijken, laten we de regels die hinderen
proberen te versoepelen. Daar hoef je heus
niet het hele systeem voor overhoop te halen.
Noem het gewoon een pilot, daar zijn vast ook
wel regels voor.
Jacky de Vries.
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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: 1380 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

Judith Mol

Volgens Judith heeft zij het mooiste beroep dat er
bestaat en als je haar aan het woord laat, kun je
haar alleen maar gelijk geven. Het plezier waarmee zij over haar werk praat, straalt ervan af.
“Ik ben een geboren Wijk aan Zeese, mijn eerste
baantje was in de keuken van Sonnevanck, dat
was nog in de tijd van eigenaar Zwart. Toen Bert
Kisjes Sonnevanck overnam werd ik geüpgraded
naar een baantje achter de bar. Ik studeerde
‘P&O’, Personeel en Organisatie, aan de HMA
van Tilburg, maar na die studie vond ik het toch
niet mijn ding en ben Culturele Antropologie
gaan studeren in Utrecht. Ik deed mijn afstudeeronderzoek in Costa Rica op het thema armoedebestrijding. Het onderzoek leerde mij dat zonder
de positie van meisjes en vrouwen te versterken
de helft van de bevolking dus niet mee profiteert,
maar ook niet bijdraagt aan armoedebestrijding.
Ik heb daar zo grondig onderzoek gedaan, dat dit
naast mijn bull ook nog een man opleverde en
jaren later mijn pareltje, Nienke Vargas Mol. In
Costa Rica draag je de achternaam van zowel je
vader als je moeder. Na mijn studie wilde ik zo
snel mogelijk weer terug naar Midden-Amerika
en ging als reisleidster werken en als hostess voor
OAD in Puerto Vallarta in Mexico. Na twee jaar
was ik het wel zat om midden in de nacht door
Nederlandse toeristen uit mijn bed te worden
gebeld, omdat zij krokodillen op de muur zagen,
wat hagedisjes bleken. Ik ging op zoek naar wat
serieuzer werk en vond dat op de Nederlandse
Ambassade in Costa Rica, waar ik dertien jaar
heb gewoond. Toen begon het te kriebelen en
wilde ik terug naar Nederland, waar Nienke
veiliger en dus vrijer kon opgroeien en waar kan
dat nou beter dan in Wijk aan Zee”.
“Ik werkte bij Plan Nederland, Oxfam Novib,
Simavi en sinds kort als Business Developer en
Director NL voor ‘Women Win’. Deze organisatie
werkt wereldwijd en gebruikt sport om de positie
van meisjes en vrouwen te versterken. Dat is nog
heel hard nodig want, ondanks dat er veel verbeterd is wat betreft gelijke rechten voor vrouwen,
bevinden meisjes en vrouwen zich in veel landen
nog altijd in een achterstandspositie. Zij kunnen
niet naar school of maken die niet af, worden
jong zwanger of uitgehuwelijkt. In sommige
landen kan een meisje niet naar school als zij ongesteld is, waardoot zij veel mist. Ga maar na, een
week per maand, dertig jaar lang is meer dan vier

jaar. Zij worden geacht met onbetaalde zorgtaken
bezig te zijn. dus blijven zij voor hun inkomen
afhankelijk van anderen. Het is dus niet zo gek
dat er bij een overstroming meer vrouwen dan
mannen verdrinken; jongens leren zwemmen,
meisjes niet. Via sport wordt je niet alleen fysiek
sterker, maar leer je ook belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, leiderschap, weerbaarheid en krijg je meer zelfvertrouwen. In landen
waar ‘Women Win’ werkzaam is kunnen meisjes
vaak niet sporten, omdat het niet veilig genoeg
voor hen is, of simpel weg omdat het niet mag.
‘Women Win’ helpt sportorganisaties hier en in
het buitenland om de minder kansrijke meisjes
en vrouwen zoals bijvoorbeeld vluchtelingen via
sport te bereiken en ze perspectief en plezier te
bieden en helpt organisaties die met meisjes en
vrouwen werken een sportprogramma te ontwikkelen. Wij werken bijvoorbeeld samen met de

Danslessen in Café de Zon
Dansen in de zon. Onder die noemer gaan dit
najaar de voetjes van de vloer in Wijk aan Zee.
Heleen Vink heeft het initiatief genomen om
danslessen te organiseren op zondagmiddagen in
Café de Zon. ”Ik heb overal gekeken. Beverwijk,
Haarlem. Maar ik dacht; als we het nou eens hier
doen, in Wijk aan Zee? Gewoon niet moeilijk doen
en opeens is het er.’’
De aftrap is op zondag 30 september. Dat wordt
een hele middag Salsadansen. In zo’n vier uurtjes
les met pauzes heb je dan de beginselen onder de
knie. “Het is de bedoeling dat het laagdrempelig
blijft. Deelnemers geven een vrijwillige bijdrage,
zodat ook mensen die het minder breed hebben
kunnen meedoen aan deze bootcamp.
En komen kijken kan ook gewoon, zitten aan
tafeltjes langs de kant. Een beetje dat Franse en
Italiaanse gevoel.”
De lessen worden gegeven door onder andere
André Gemerts. Voorheen gaf hij les in Beverwijk maar inmiddels woont hij in Heerhugowaard en geeft hij daar les. Hij komt graag naar
Wijk aan Zee om hier wat lessen Salsa te geven.
“Eind oktober trappen we af met vijf zondagmid-

dagen, en zoals het er nu uitziet is dat van vier
tot vijf uur. Met aansluitend voor wie wil een
maaltijd in de Zon.” Als er animo voor is, volgen
er meer lessen eventueel ook in andere disciplines, zoals Argentijnse tango.

De wens om te kunnen dansen is de belangrijkste
drijfveer voor Heleen om dit te doen.
Ze was zeven jaar oud toen ze op ballet ging en
dat gevoel kan ze zich nu nog heel goed herinneren. “Ik vond het heerlijk. Toen ik elf was kon
ik een professionele opleiding doen. Maar dan
moest ik wel het huis uit en dat wilde ik niet.
We zouden net de leukste leraar van de school
krijgen na de vakantie, dus die keuze was snel
gemaakt.” Professioneel danser is ze dus niet
geworden, maar nog steeds danst Heleen waar
het kan. “Van dansen raak ik helemaal los. Je
onderdompelen in de muziek geeft zo’n goeie
energie. Ik ga liever een avond dansen dan een
week op vakantie.”
Meer informatie over de lessen komt op
www.dansenindezon.nl
en hier is het ook mogelijk om je aan te melden.
Tekst: Merei Dekker.
Illustratie: Heleen Vink.

Johan Cruyff Foundation. Wij zorgen ervoor dat
er aandacht is voor onder andere veiligheid zoals
voldoende licht, aparte kleedkamers voor meisjes
en vrouwelijke coaches. Naast de sporttrainingen
worden de meisjes ook gecoached op hoe ze goed
voor zichzelf kunnen zorgen qua gezondheid en
waar ze terecht kunnen voor problemen zoals
geweld. En we leren ze hoe om te gaan met geld
en inkomen”.
“Voor mijn werk kom ik in veel landen en ben ik
altijd op zoek naar inspirerende mensen en lokale
organisaties met goede ideeën en partners die
daar aan willen bijdragen. Dat maakt dat ik het
ene moment op een theeplantage sta in Kenya, of
met een stelletje zwangere giechelende Maya-tieners in Guatemala een potje voetbal speel en dan
weer op een ministerie of een VN conferentie aan
de onderhandelingstafel zit.

Juist dat maakt mijn werk zo mooi. Het zijn vaak
de persoonlijke contacten die het meeste indruk
op mij maken. Tijdens mijn laatste reis in Guatemala barstte een Maya-meisje in lachen uit, toen
ik haar mijn naam noemde. Mol blijkt in haar
taal ‘ei’ te betekenen. Toch nog gelachen en dat
terwijl vijftien kilometer verderop een vulkaanuitbarsting honderden mensen het leven kostte”.
“Ik probeer ook tijd vrij te maken voor mijn
eigen sport, dat is badminton. hier in Wijk aan
Zee. Een leuke club voor beginners én gevorderden. Plezier staat voorop, maar een fanatiek potje
hoort er ook bij. Een jaar geleden kampte de club
met een teruglopend ledenaantal. Gelukkig zijn
er inmiddels nieuwe enthousiaste leden bijgekomen.
Tekst: Georges van Luijk.
Foto: Heleen Vink.
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Bodemonderzoek strand voor windpark in zee
In september 2014 heeft het kabinet drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee
worden ontwikkeld: Borssele, voor de kust van Zeeland, de Hollandse kust zuid en Hollandse kust noord.
De afgelopen maand zijn er werkzaamheden geweest op het strand van Wijk aan Zee, als voorbereiding
voor de aanlanding van elektriciteitskabels voor nieuwe windmolenparken op zee.

Gemeenteraadsleden bezoeken Dorpsduinen
Een aantal gemeenteraadsleden van de gemeente Beverwijk heeft zaterdag 14 juli op uitnodiging van de
Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee, een werkbezoek gebracht aan de Dorpsduinen. Voorzitter Hans Turlings stelde dat het belangrijk is dat de nieuwe gemeenteraad goed op de hoogte
is van het belang van het duingebied.

Het Belgische bedrijf Geoxyz heeft metingen verricht omtrent de geologie van de bodem. Raf Vermeersch uit Brugge en zijn twee Franse collega’s legden tientallen meters draden op het strand. Om
elke tien meter legden zij een betonnen tegel op het zand en sloegen er met een grote moker. Een collega zat even verderop achter een computer om de resultaten te registreren.
Tekst en foto’s: Georges van Luijk.

Na een korte inleiding werd een wandeling gemaakt door de Dorpsduinen en langs een deel van de
route van Rondje Wijk aan Zee. Vertegenwoordigers van VVD, PvdA, Groen Links en Samen Beverwijk lieten zich tijdens de wandeling informeren over de bijzondere natuur en de mogelijke bedreigingen die al te ruime bouwmogelijkheden langs de randen van het gebied vormen.
De vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee bestaat uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de bescherming van het kwetsbare duingebied en tegen vervuiling, afbraak en
bedreigingen, bijvoorbeeld door grootschalige bebouwing. De vereniging gaat binnenkort informatieborden plaatsen bij de toegang van het duingebied, met informatie over de bijzondere eigenschappen
van het gebied.
Tekst en foto: Marian van den Hul.

Reddingsbrigade Wijk aan Zee onderscheidt zich

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

Wereldwijd zijn de kleuren van Lifesavers en Lifeguards geel en rood. Vanaf nu is er bij de WRB, de
Wijk aan Zeese Reddingsbrigade, te zien wie een
instructeur is en wie niet. De nieuwe rode outfit is
gesponsord door de Wijk aan Zeeër Xander Kleine
van het restaurant ‘het Dorrup’ in Heemskerk.
Xander: “Sinds november vorig jaar verkoop ik in
mijn restaurant kraanwater en van elke fles gaat
er € 1,00 in de pot. Elke drie maanden geven wij
de opbrengst aan een goed doel. Dit kwartaal was
de WRB aan de beurt, ik ben zelf ook lid gewest
van de reddingsbrigade”.
Wij spraken Adrie Brasser en Jeffrey Delforge van

de WRB. “Elke dinsdag hebben wij training en
worden er jongeren in de leeftijd tussen ongeveer twaalf en twintig opgeleid. De standaard
kleding is een geel shirt en een rode broek en een
gedeelte van de kinderen loopt er ook in. Maar
omdat het moeilijk is te zien wie leerling is en
wie instructeur hebben wij er voor gekozen om
de instructeurs een rode lycra te geven, zodat
de leerlingen en de omstanders weten wie de
aanspreekpunten zijn”.
“De opleiding duurt een aantal jaar, in die tijd
gaan ze elke week naar het zwembad, halen ze
hun diploma voor EHBO, Lifeguard en Seniorlifeguard. Het Lifeguard-diploma is een ‘wereld-

wijd’ erkent diploma. De verhouding tussen het
aantal leerlingen uit Heemskerk, Beverwijk en
Wijk aan Zee is behoorlijk scheef. Je verwacht
dat de meeste uit Wijk aan Zee komen, maar het
tegenovergestelde is het geval. We hopen dat we
een aantal jongeren uit Wijk aan Zee kunnen
stimuleren om lid te worden van een mooie club,
waarbij sport, spel, ontspanning en professionele
hulpverlening te vinden zijn. Het is toch prachtig,
dat je met een liefhebberij iets goeds doet voor
de badgasten. En onze lijfspreuk is: Zolang niet
iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer
kunnen redden”.
Tekst en foto: Georges van Luijk.

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
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 3 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Just
Maaike en The Buskin’ Belters; 17.00 – 21.30 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Carlo Punt; 20.00 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 4 augustus
Sonnevanck: Homemade Lemonade; 21.30 uur
Zondag 5 augustus
Küverbunker 451 in het Gaasterbos en
Radarbunker op het Vuurbaakduin:
Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding - thema Staalsafari voor kinderen; 14.00 uur
Dorpskerk: Vertrek van Rondje Wijk aan Zee;
wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur
Maandag 6 augustus t/m zondag 12 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ een festivalweek met
film, theater en muziek

Zondag 19 augustus
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; Thema: Kunst en techniek; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: St. Louis Slim; 16.00 uur
Dinsdag 21 augustus
Boekencontainer op Sportterrein – Doolhof:
Gratis boeken ophalen; 19.00 – 20.00 uur
Vrijdag 24 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: Nuh;
17.00 – 21.30 uur
Brasserie Wijk aan Zee: Mick Harren; 20.00 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 25 augustus
Sonnevanck: Leonard Busselaar & Robert Swijgman; 21.30 uur
Zondag 26 augustus
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding
Atlantikwall; 11.30 – 14.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; Thema: Staal rijmt op taal; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Kingston Airlines; 16.00 uur
Dinsdag 28 augustus
Boekencontainer op Sportterrein – Doolhof:
Gratis boeken ophalen; 19.00 – 20.00 uur

Maandag 6 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ - VIP avond; 17.00 uur

Donderdag 9 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Jeugdfilm;
Mijn naam is Courgette; 18.00 uur
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Cinema Be My Guest;
Verrassingsfilm; 21.00 uur
Vrijdag 10 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Supermoon; 17.00 – 21.30 uur
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ ‘do-a-long movie’
Hedwig and the Angry Inch; 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur
Zaterdag 11 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Theater ExtraVaganza;
19.00 uur
Sonnevanck: Freddy Koridon Solo; 21.30 uur
Zondag 12 augustus
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; thema Muzikale dromen; 14.00 uur
Timboektoe: Noordpier Sessie: David Benjamin;
16.00 – 18.00 uur
Beachclub Oost 3: Chris Keys; 16.00 - 20.00 uur
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Brews, Blues & BBQ;
16.00 uur
Dinsdag14 augustus
Boekencontainer op Sportterrein – Doolhof:
Gratis boeken ophalen; 19.00 – 20.00 uur

Zondag 5 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser
Zondag 19 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Schippers te Scharnegoutum

Rondleiding bunkers Atlantikwall

Op zondag 26 augustus 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 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.

Boekencontainer weer open

Dinsdag 7 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Jeugdfilm groep 8 met
de musical “Wijk aan Zee”; 18.00 uur
Boekencontainer op Sportterrein – Doolhof:
Gratis boeken ophalen; 19.00 – 20.00 uur
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ - Cinema Cultural Village, 3 documentaires w.o. première Mussen over
Sjanneke van Herpen; 21.00 uur
Woensdag 8 augustus
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Jeugd karaoke; zing je
eigen lied; 18.00 uur
Julianaplein: ‘Raj aan zee’ Cinema Roetz; Charlie
Chaplin met live muzikale begeleiding; 21.00 uur

Dorpskerk

Beeldenpark Een Zee van Staal

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 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.
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?
MUZIKALE DROMEN: 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.
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.

Vrijdag 17 augustus
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van:
Talania; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: DJ La Rue 18+; 21.00 uur

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.

Zaterdag 18 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Live muziek; 21.30 uur

Meer informatie op:
www.eenzeevanstaal.nl
Facebook: eenzeevanstaal.

De boekencontainer opent ook deze zomer zijn
deuren. Vanaf 31 juli kunnen de bibliofielen er
elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur gratis boeken scoren. De container staat achter de oudpapierbak bij het voetbalveld.
Er zijn nog honderden tweedehands boeken beschikbaar. In allerlei categorieën: kinderboeken,
romans, studieboeken, detectives, geschiedenisboeken en ga maar door. Voor ieder wat wils.
Wijk aan Zeeër Hans Singerling kreeg de boeken
van de eigenaar van een tweedehands boekenwinkel in Bloemendaal, die er na vele jaren mee
ophield. Met de opdracht er een mooie bestemming voor te vinden. Veel van de boeken kregen
inmiddels al een nieuwe eigenaar, maar nog lang
niet alles is op. De boekencontainer is open tot en
met dinsdag 28 augustus.

Zondag 26 augustus 10.00 uur
Oecumenische zomerdienst
Voorgangers: J. de Wildt en J. van Wieren

Odulphuskerk
Zaterdag 4 augustus 19.00 uur
woord-communieviering met samenzang
Voorganger: p. N. Smit
Zondag 12 augustus 9.30 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: k. T. Warnaar
Zaterdag 18 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: k. T. Warnaar
Zondag 26 augustus 10.00 uur
Oecumenische zomerdienst in Dorpskerk
Voorgangers: J. de Wildt en J. van Wieren

Muziekgroep zoekt leden

Sinds februari vorig jaar is er gestart met een
muziekgroep. Iedere maandagavond wordt er
geoefend onder leiding van Marcel van der Wel
in Café de Zon. De muziekgroep bestaat nu uit
12 personen o.a. 2 slagwerkers, 4 saxofoons, 3
baritons, 1 trompet, 1 klarinet en 1 basblazer. Met
de kerst heeft de muziekgroep het koor de “Vrolijke noot” begeleid die in Heemskerk een concert
gaf, op 4 mei heeft de groep bij het monument
gespeeld en nu wordt er geoefend voor het spelen
op de kofferbakmarkt in september en zal er in
de studio van Jan Paul van der Meij een vijftal
nummers worden opgenomen zodat u die kunt
beluisteren op internet. Bent u ook geïnteresseerd
kom dan gerust eens langs om te luisteren of mee
te doen op maandagavond in Café de Zon

