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In dit nummer nemen we afscheid van drie 
vrijwilligers die zich jarenlang met veel 
enthousiasme hebben ingezet voor de Jutter. 
We kunnen er niet vaak genoeg de nadruk op 
leggen wat een uniek product deze dorpskrant 
eigenlijk is. Welk ander bedrijf kan jarenlang 
bestaan, terwijl het belangeloos door vrijwil-
ligers gerund wordt? Zonder deze vrijwilligers 
zou deze krant niet kunnen bestaan. maar ook 
onze adverteerders verdienen een bedankje. 
Want de Jutter moet natuurlijk wel gedrukt en 
verspreid worden en die kosten moeten wel 

betaald worden.  Daarom zijn we blij. met de 
adverteerders, met de vrijwilligers maar ook 
met u, onze lezers. Want als we u niet hadden, 
hoefden we de krant niet te maken! mocht u 
nu ook zin hebben om eens wat te doen voor 
de Jutter, meld u dan aan. We kunnen altijd wat 
extra versterking gebruiken...

            ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

Van de redactie

in dit nummer:

3 Muzikant: 
annemarieke Bechtold
3 afscheid
5 interview wethouder 
cecilia van Weel - niesten
7 Op de fiets naar Ströbeck
8 agenda 

Pas op voor de (kleine) Pieterman
Erg groot is het visje niet, meestal maar een centimeter of acht. Toch gaat het hier om een van de giftigste dieren van Europa. Door de warme zomer is 
de vis in grotere getalen aanwezig aan onze Noordzeekust dan voorheen. Ook in Wijk aan Zee is de Pieterman gesignaleerd. Hoewel de grote Pieterman 
praktisch is uitgestorven - die was in de jaren zestig een delicatesse en is nauwelijks meer te vinden in de Noordzee - is de kleine Pieterman nog volop 
aanwezig, ook hier. Het goudkleurige visje kan venijnig prikken als je er per ongeluk op gaat staan. Omdat hij zich in het zand ingraaft is de Pieterman 
met zijn scherpe stekels moeilijk te spotten.  

Dat ze bestonden, wist ik al heel lang maar gezien 
had ik er nog nooit een en erop getrapt ook niet. 
maar deze zomer heb ik voor het eerst iemand 
gesproken die de schrik van haar leven kreeg 
toen zij een enorme steek in haar voet voelde. 
De achtjarige Jasmijn Verhorst uit Wijk aan Zee 
stapte een paar weken geleden nietsvermoedend 
de zee in, toen zij op een Pieterman stapte. Haar 
vader haalde haar uit het water en bracht haar 
naar de post van de Reddingsbrigade, waar 
zij met warm water haar voet spoelden. Het 
enige dat helpt, is de gestoken voet in zo warm 
mogelijk water houden gedurende ongeveer 20 

minuten. Het eiwithoudende gif breekt af bij 
een temperatuur van 40 graden. Dagen later had 
Jasmijn nog steeds pijn. 

Niet dodelijk voor mensen
Een pieterman is een visje dat zestien tot achttien 
centimeter groot kan worden en behoort tot de 
baarsachtigen en komt voor in het oostelijk deel 
van de atlantische oceaan, de middellandse 
Zee en de Noordzee. Hij behoort tot de meest 
giftige dieren van Europa, maar is voor mensen 
niet dodelijk. Zij leven dicht onder de kust en 
graven zich in in het zand en loeren op prooivis-

sen. Er wordt wel eens gezegd dat een Pieterman 
heeft gestoken of gebeten, dat is onjuist, als je 
het slachtoffer bent geworden van een Pieterman 
ben je er zelf op gaan staan. Hij heeft drie tot vijf 
stekels op zijn rug die een gif afscheiden zodra je 
er op stapt. 

~Tekst: Georges van Luijk ~

Beeld: ‘Trachinus vipera’. Licensed under Public domain 
via Wikimedia Commons - http://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Trachinus_vipera.jpg#mediaviewer/
Bestand:Trachinus_vipera.jpg

Op zondag 7 september treedt de muziekgroep ‘Onstuimig Schuim’ op in de Dorpskerk. In deze 
mooie verstilde omgeving laten zij de zeeën ruisen, de liefde opbloeien, de stormen gieren en de 
masten kraken met hun beeldende liederen, muziek en verhalen. Aanvang 12.30 uur. De toegang is 
gratis, maar er wordt met de pet rondgegaan. Aansluitend start om 14.00 uur het Rondje Wijk aan 
Zee, een wandeling van circa 2 ½ uur met een bezoek aan de Radarbunker, fundering Vuurbaak en 
Lunet laten u kennis maken met de historie  en natuur van het Zeedorpenlandschap. 

Onstuimig Schuim 7 september in de dorpskerk



laat al uw plannen varen

volg ons op facebookhotel-sonnevanck.nl

Muzikanten uit Wijk aan Zee

annemarieke Bechtold

“Ik volgde de opleiding klassieke gitaar aan het 
conservatorium van Arnhem, daar heb ik een 
geweldige tijd gehad. Ik was vaak in de slagwerk-
kelder, die ruimte had een enorme dikke deur, 
daar werd veel herrie gemaakt. Toen ontdekte 
ik lichte muziek. Op mijn zeventiende ben ik 
op kamers gegaan en woonde ik bij een bas-
sist en steeds meer ging mijn voorkeur naar die 
muziek. Toen ontdekte ik dat zingen toch meer 
bij mij hoorde. Vanaf mijn zesde jaar had ik al 
gezongen in een kinderkoor, een jongerenkoor 
en een bachkoor. op het conservatorium hoorde 
standaard de koorklas. Toen ik twintig was ben ik 
in Nijmegen een restaurant begonnen en was ik 
mede-eigenaar en kok. Het heette ‘billie turf ’ en 
was een echt studentenrestaurant. In die tijd heb 
ik les gehad van de klassiekezang-pedagoge Josje 
Rademakers. Daarna nog twee jaar Jazz-zangles-
sen van Ronald Douglas die ook een conservato-
riumdocent was. Door mijn klassieke opleiding 
had ik een goede basis. mijn eerste optreden was 
in arnhem in georgies jazzcafé.”
“Na 8 jaar ben ik met het restaurant gestopt 
en hield ik vakantie in Wijk aan Zee en werd 
gevraagd om te gaan koken in de ‘instuif ’ en 
‘timboektoe’, dat heb ik twee seizoenen gedaan. 
De surfleraren van ‘timboektoe’ gaven snow-
boardles in de winter in Oostenrijk en ik ging 

mee om te koken. Tussendoor zong ik. Later ont-
moette ik Arrie van den Outenaar, met wie ik een 
duo zang en gitaar vormde. Daarna heb ik tien 
jaar gezongen in de ‘whiskeymo’s’, met Dirk en 
anneke van de meij, Lut Luttik en marcel koster. 
met de gebroeders Duin heb ik in wazco gezeten, 
daarmee werkten wij in projectvorm. Toen Thom 
Wilbrink kwam bassen bij Wazco heb ik voorge-
steld om iets te proberen met alleen zang en bas, 
dat klikte geweldig goed. Toen bedachten wij, wij 
kunnen er wel wat bij gebruiken, dat werden Nils 
en Lucien. Wij hebben kerstoptredens gedaan in 
Sonnevanck, wij hebben opgetreden in Paasdal, 
Camille, in de Oosterkerk in Amsterdam, op ra-
dio wijk aan zee. volgens miranda van paasdal 
zijn wij haar thuisband. Wij hebben gespeeld op 
het jutterspad en elk jaar gaan wij naar het mu-
ziekfestival van Ströbeck. Ik heb op Leo-avonden 
gezongen en met rob Dekkers en bas kisjes. 
Naast Jazz hou ik van wereldmuziek, Reggae, Ska, 
Afrikaanse, Franse, Spaanse,  Latijnsamerikaanse  
muziek en portugese Fado. sinds 2008 zing ik in 
‘slagzij’ met Thomas wilbrink op de contrabas 
en backing vocals, Nils van Dijk op drums en 
percussie en backing vocals, Lucien Louwerse 
altsax, baritonsax, sopraansax en backing vocals 
en ik lead vocals, percussie en kazoo, dat is een 
klein blaasinstrument.” 

In het Brabantse dorpje Dorst werd zij geboren, Annemarieke Bechtold. Op haar negende 
jaar werd haar vader aangesteld als logopedist en onderwijzer in Nijmegen en verhuisde 
het gezin. Na een vakantie in Wijk aan Zee is zij hier nooit meer weggegaan.

“nu zit ik in de zorg, bij de stichting sig waar-
onder het Anneko van der Laan ook hoort, ik 
werk in de vestiging Santpoort. Daar werk ik 
met mensen met autisme of een verstandelijke 
beperking. En ik doe elke week op mijn vrije 
dag vrijwilligerswerk op een zorgboerderij in 
midden-beemster, waar mensen verblijven met 
een verstandelijke beperking en mensen met een 
auditieve stoornis, mensen die doof of slechtho-
rend zijn of een communicatieve stoornis heb-

ben. wij praten daardoor veel met gebaren.”

“op zondagmiddag 31 augustus hebben wij 
van 14.00 tot 17.00 uur de presentatie van onze 
nieuwe cd, ‘pompen of verzuipen’. iedereen is 
welkom, de toegang is gratis. De cd is te koop 
voor € 10.00 en vanaf die dag is hij ook te koop in 
de kop van waz.” 

~Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

Carla: “ik kwam in 1999 in wijk aan zee wonen 
en nadat bekend werd dat ik  prepress ervaring 
had, vroegen paul blitz en jan budding, mij of ik 
de layout van gerie kon overnemen. na een in-
werkperiode nam ik uiteindelijk in 2000 de taken 
van haar over. Het was elke keer stressen, maar 
ook leuk en elke keer waren we weer blij dat het 
gelukt was. Wat ik zo bijzonder vond was dat er 
altijd twee weken voor de deadline, ik noem het 
trouwens liever de lifeline, te weinig kopij was en 
op het moment van de lifeline meer dan genoeg. 
zelfs vaak te veel.”
“Ik herinner me dat bij drukkerij Kortekaas 
alle computers waren gestolen, maar toch de 
Jutters op tijd klaar waren en ik er niets van had 
gemerkt. Dat vond ik zo bijzonder! Dus ondanks 
dat het ‘gereedschap’ om een krant te drukken 
gestolen was, de drukkerij toch in staat is geble-
ken ad hoc en met grote creativiteit onze Jutter te 
drukken. Nu hebben we Rene Jongen van Pan-
theon bereid gevonden onze Jutter te drukken.

En een ander bijzonder moment was dat de 
eerste keer dat de Jutter digitaal ging, de vlak-
drukcamera kapot was, dus het niet anders kon 
dan digitaal. De vlakdrukcamera gebruik je om 
een grote foto te maken van zoals wij daarvoor 
onze Jutter knipte en plakte. Ik heb de Jutter 
gedigitaliseerd en juist die eerste keer ging de 
vlakdrukcamera kapot. Hoe was het mogelijk! 
Allemaal weer net op tijd. De drijfveer om dit te 
doen en me er vijftien jaar mee bezig te houden 
is dat ik een bijdrage wilde leveren aan het dorp. 
en ik heb het met veel plezier gedaan!”

joke: “ik kwam 1 januari 2008 in wijk aan 
Zee wonen. Na negen maanden ging ik in het 
kader van Cultural Village of Europe mee naar 
Palkonya in Hongarije. Ik kwam eerst o.a. samen 
met Carla in een hotel terecht in boedapest en 
met een paar andere Wijk aan Zeers hebben we 
boedapest bekeken. ik deed toen de zakelijke 
transacties en blijkbaar naar ieders tevreden-

heid. Het toenmalige lid van de redactie greet en 
Carla vroegen mij naar aanleiding van de manier 
waarom ik de financiële transacties in boedapest 
uitvoerde of ik penningmeester van de Jutter 
wilde worden. Ik vond het een geweldige eer, 
maar moest er eerst over nadenken, want ik vond 
het nogal een verantwoordelijkheid. Via Frits, 
mijn zwager was ik al in contact met de Jutter 
gekomen. Ik vond het een leuk krantje met leuke 
onderwerpen zoals de getijden en de agenda. 
uiteindelijk heb ik ja gezegd en ik vond het erg 
leuk, lopend de rekeningen langsbrengen met 
hier een daar een praatje. Dankzij mijn werk-
zaamheden met de Jutter heb ik Hans (coördina-
tor bezorging) leren kennen en vormden wij het 
eerste Jutterspaar! Het was een leuke klus en ik 
vond het fijn op deze manier iets voor het dorp te 
kunnen betekenen.”

nelleke: “in 2000 kwam ik met mijn gezin in 
Wijk aan Zee wonen. Ik was al bekend met de 
Jutter via mijn schoonfamilie. Ook werkte ik toen 
al jaren bij de bieb in Wijk aan Zee en hoorde 
leuke verhalen van mevrouw Hakemulder. Ze 
was trouw lid van de redactie en typte destijds 
de Jutter op de typemachine uit. Toen wilde 
ik mij al verbinden met de jutter! in 2000 las 
ik een oproep in de Jutter voor iemand die het 

beheer van de agenda wilde doen. In mijn vak 
hield ik mij al bezig met informatie verzamelen 
en verstrekken en toen heb ik me opgegeven. 
Reggie de Vries die ermee ging stoppen, heeft 
me ingewerkt en in die tijd ging ik de kroegen 
langs om te vragen of er nog activiteiten voor de 
agenda waren. vanaf 2002 ging het contact via 
de computer. Dat liep wat stroef maar dat wat 
met de computer niet goed ging, ving ik op door 
de bedrijven te bellen. Dus in die tijd is er al veel 
veranderd in de aanpak. Leuk om te zien. 
Ik vond de tijd van het plakken van de Jutter 
heel leuk en het was geweldig om bij de totale 
club te zijn op die woensdagochtenden dat we 
de Jutter gingen plakken. Ik kijk er met blije 
herinneringen aan terug!”

De redactie van de Jutter bedankt Carla, Joke en 
Nelleke voor hun jarenlange inzet. Het unieke 
van de Jutter is en blijft dat het een krant is die 
door vrijwilligers gemaakt wordt. Zoinder men-
sen als Carla, Joke en Neleke zou het maken van 
de Jutter niet mogelijk zijn.  Inmiddels is Irene 
gerlofsma alweer enige tijd actief als coördina-
tor bezorging. Peter Duin heeft de functie van 
Penningmeester overgenomen.

 ~ Tekst: Trudi Duin ~

de Jutter bedankt Joke, carla en nelleke
Dit jaar nemen drie medewerksters afscheid van de Jutter. Jarenlang heeft u mogen genieten van het 
(vrijwilligers)werk van Carla Seelemeijer (lay out en advertenties), Joke Faas (financiën) en Nelleke 
van der Lelij (beheer agenda). We vonden dat we dit afscheid niet zomaar voorbij mochten laten 
gaan. En we zijn nieuwsgierig naar hun ervaring en verhalen.
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erop en eraan. Heerlijk!
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cecilia van Weel - niesten 
De nieuwe wethouder:

Op haar verjaardag dit jaar was het de eerste werkdag van Cecilia van Weel – Niesten, in haar 
nieuwe functie als wethouder van de gemeente Beverwijk, met in de portefeuille: jeugdzorg en jeugd-
beleid, Kust en strand, gebiedsvisie Wijk aan Zee, toerisme en recreatie, kunst en cultuur, vastgoed 
en grondbeleid, monumentenbeleid en welstand, onderwijshuisvesting, stadspromotie, communica-
tiestrategie en Personeel en organisatie.

Mevrouw van Weel, uw meisjesnaam doet wel heel 
erg Beverwijks aan, heeft u uw roots hier liggen?
“Dat kun je wel zeggen, ik ben geboren in de 
zweedselaan in beverwijk als jongste dochter 
van negen kinderen. mijn vader was tuinder en 
pachtte zijn land van jonkheer boreel, noordelijk 
van de plek waar nu ongeveer het oostelijk viaduct 
is op de weg naar Wijk aan Zee. Daar zal ik wat 
op mijn knieën gezeten hebben om aardbeien te 
plukken, terwijl ik mijn vriendinnen op de fiets 
naar het strand van Wijk aan Zee zag fietsen. Oh, 
wat was ik dan jaloers op die meiden.”

Heeft u wat met Wijk aan Zee?
“Heel veel. Ik ben zelfs vernoemd naar de dochter 
van de laatste burgemeester van Wijk aan Zee en 
Duin, burgemeester rothe. mijn moeder werkte 
bij de familie Rothe en voordat ik werd geboren 
zei ‘mejuffrouw’ rothe tegen mijn moeder dat 
wij nou niet bepaald in een wijk woonden waar 
je je kinderen fatsoenlijk kon laten opgroeien. Zij 
heeft ervoor gezorgd dat wij een huis kregen in 
de nieuwbouw van de zweedselaan. mijn moeder 
was haar zo dankbaar dat zij mij naar haar heeft 
vernoemd; Cecilia gesina. mijn eerste zoen kreeg 
ik in Wijk aan Zee op mijn vijftiende, tijdens het 
dansen in de paardenstal in de duinen, waar op 
zondagmiddag illegaal muziek werd gemaakt en 
gedanst. in 1971 ben ik getrouwd en de eerste acht 
maanden hebben mijn man en ik in een zomer-
huis aan de meeuweweg gewoond. Dus dan mag je 
wel zeggen dat ik iets met wijk aan zee heb.”

Hoe bent u in Hoorn terechtgekomen?
“Doordat mijn man voor zijn werk moest ver-
huizen hebben wij 30 jaar in Hoorn gewoond en 
gewerkt. Ik ben jaren raadslid in Hoorn geweest. 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 werd 
ik wethouder. De partijleiding wilde mij graag in 
de Tweede Kamer hebben. Ik kwam op de lijst op 
plaats 43, niet een plaats waarvan je verwacht dat 
je ook een zetel krijgt. Als je op een hoge plaats 
staat, ga je op de verkiezingsdag naar de partijbij-
eenkomst, maar ik stond thuis gewoon te strijken 
met de tv aan. Ik kreeg de schrik van mijn leven 
toen ik zag dat wij meer dan 43 zetels hadden. ik 
was net ingewerkt als wethouder en had het er 
reuze naar mijn zin. Ik besloot in Hoorn te blijven, 
want ik vond het niet correct tegenover het college 
en de gemeenteraad. En ik was ervan overtuigd 
dat je als wethouder in Hoorn meer kon bijdragen 
aan de stad dan nummer 43 in Den Haag aan de 
staat. Na de pensionering van mijn man was het 
voor ons allebei: wat doen wij, blijven wij in West-
Friesland of niet? Wij hebben ons hart gevolgd en 
dus besloten wij terug te gaan naar de kust. mijn 
man komt uit Castricum dus moesten wij kiezen, 
ik ben zo blij dat het beverwijk is geworden”.

Het is ruim voor uw tijd, maar er is in Wijk aan 
Zee nogal wat commotie geweest met de jongeren, 
eerst met een bunker, welke door de gemeente is 
gesloten, daarna de Rel. Wat zijn uw plannen met 
de jongeren in Wijk aan Zee?
“ik ga praten met de moriaan, wat zij willen en 

kunnen doen voor de Wijk aan Zeese jeugd. Ik 
vind wel dat je naar iedereen die overlast ervaart 
moet luisteren, dus ook de omwonenden van de 
rel. maar ik vind jongeren heel belangrijk. in 
beverwijk heb ik al contact gehad met jongeren 
en ga binnenkort ook in Wijk aan Zee met de 
jongeren praten.” 

U zal waarschijnlijk niet van mijn protest hebben 
gehoord over het maaien van de bermen aan de 
Zeestraat, maar wat vind u ervan dat het twee 
keer is gebeurd en de mooiste kleuren nu zijn 
verdwenen?
“Ik geniet van de berm, ik loop drie keer in de 
week ’s morgens vroeg hard langs het fietspad en 
elke keer denk ik wat een prachtige berm. maar 
als hij vroeger mooier was, kan er misschien uit 
de parkeeropbrengst van de Dorpsweide, die 
bedoeld is voor Wijk aan Zeese goede doelen, geld 
beschikbaar worden gesteld om nieuwe zaden te 
kopen.”

Ziet u Wijk aan Zee als een wijk in de gemeente 
Beverwijk of toch meer als dorp?

“Wijk aan Zee heeft een eigen identiteit, je hoeft 
niet in elkaar op te gaan, maar je moet de eigen-
heid van elkaar respecteren, voor mij is Wijk aan 
zee absoluut geen Calimero.”

Wat heeft u tot nog toe gedaan om met Wijk aan 
Zee in gesprek te komen? 
“Ik heb al verscheidene gesprekken gehad met de 
Dorpsraad, onder andere over de Dorpsvisie. En 
ik wil goede contacten met de Dorpsraad en de 
paviljoenhouders blijven houden, zo wil ik twee 
keer per jaar een gesprek, aan het begin van het 
seizoen en aan het eind. Welke rol moet de ge-
meente daarin spelen, wat zijn jullie van plan, hoe 
is het gegaan, is alles goed gegaan. Ook wil ik mij 
inzetten om Wijk aan Zee een beschermd dorps-
gezicht te geven. Ik wil contact met de Dorpsraad 
over de veiligheid op het strand. En ik wil streven 
naar de titel ‘Het schoonste strand van nederland’ 
Ik onderzoek wat de gevolgen zijn als de toeristen-
belasting wordt afgeschaft.” 

~ Tekst: Georges van Luijk ~

sinds 2010 fietsen de leden van de fietsclub uit 
Wijk aan Zee de culturele dorpen (Cultural Vil-
lage of europe) langs. in 2010 naar kirchheim 
in oostenrijk, in 2012 naar motovun in kroatie, 
in 2013 naar pergine valdarno in toscane en dit 

jaar naar Ströbeck in Duitsland.
Dit ter symbolisatie van de verbinding tussen de 
Europese landen, de cultuurdorpen en de gene-
raties en omdat we fietsen zo leuk vinden.
op woensdagochtend 16 juli vertrokken we (ron 

Ypma, Doede Zoete, Rob v/d Klooster en Trudi 
Duin) per fiets richting Amerfoort, toen via Arn-
hem, eibergen, Darfeld, munster, rietberg, Horn 
bad meinberg, stadt oldendorf en goslar naar 
Ströbeck. Na een tocht van tien dagen fietsen, 
kwamen we op vrijdag 25 juli in ströbeck aan.
Het international cultuurjeugdkamp was in volle 
gang. We mochten mee eten en kregen zelfs een 
biertje aangeboden van de jongelui. Ook twee 
jongens uit Wijk aan Zee waren aanwezig.
Het was leuk om te zien hoe het er in zo’n 
jeugdkamp aan toe gaat. Ze volgden allerlei 
workshops, zoals het maken van een korte film, 
beeldhouwen en ze moesten hun eigen eten 
koken. Een jongen vertelde dat sommige deelne-
mers nog nooit gekookt hadden en dat per avond 
drie verschillende landen een gerecht moesten 
bedenken en bereiden en ze dat eigenlijk wel heel 
cool vonden.  

We bleven twee nachten in Strobeck om zondag 
27 juli in wenigerode op de trein te stappen en 

‘s avonds om 18.00 uur weer in beverwijk aan 
te komen. We waren blij dat we weer veilig deze 
tocht, zonder ongeukken hebben kunnen maken.
Naar aanleiding van de fietstocht naar Per-
gine valdarno in 2013 hebben de leden van 
de fietsclub de folkgroep uit Pergine Valdarno 
uitgenodigd om naar Wijk aan Zee te komen en 
op te treden op onze Smaakmarkt. We wisten 
niet hoeveel gasten we konden verwachten. 
Donderdag 14 augustus kwamen de 45 gasten 
aan. Vrijdag hebben ze ons een prachtig optreden 
laten zien en ons laten proeven van hun locale 
producten. Samen hebben we een paar prachtige 
avonden meegemaakt.  Dit in samenwerking met 
de familie Hamers. We danken alle mensen uit 
Wijk aan Zee die de slaapplaatsen en de ontbijtjes 
volledig belangeloos hebben aangeboden .
ook danken we de banjaert die ons, op het laat-
ste moment, toen bleek dat een paar slaapplaat-
sen niet beschikbaar waren, twee slaapplaatsen 
aanboden. 

 ~ Trudi Duin ~

Op de fiets naar Ströbeck
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in wijk aan zee. bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: irene gerlofsma  06-10537950
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van Luijk, 
sonja waschkowitz, ginny bartholomée
Administratie: Peter Duin
Advertenties: marian van den Hul  0251-375171
jutter@live.nl

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 bs wijk aan zee, 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.

Internet Jutter: Rick Spijker Peter Duin en Kuno Hamers                      
Opmaak: marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
kening: 30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk 
aan zee. (met duidelijk naam en adres). opzegging 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 

www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Weer nazomeren in Tastoe,
Andere openingstijden !!!!

Openingstijden in september
Woe, do, vr
13.00 – 16.30 uur
Zaterdag
11.00 -  15.00 uur

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

 - Meubels op maat
 - Onderhoud voor uw huis
 - ruud 06 - 55705384

www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 bj
Wijk aan Zee

TASTOE

Fysiotherapie Wijk aan Zee organiseert in samen-
werking met strandpaviljoen De kust op 24 
september een elektrische fietstocht. De fietstocht 
leidt de deelnemers vanaf de fysiotherapieprak-
tijk door de ijmond en terug naar de kust om 
daar een diner te nuttigen. De excursie wordt 
begeleid door medewerkers van de fysiothera-
piepraktijk. De fietsers starten om 16.00 uur aan 
de Dorpsduinen 6 bij de fysiotherapiepraktijk 
en gaan richting het westen om vervolgens de 
IJmond te verkennen. Terug in Wijk aan Zee 
is er gelegenheid iets te eten en te drinken bij 
strandpalviljoen De kust. er is keuze uit vlees, 
vis of vegetarisch, inclusief twee drankjes, waar-
voor van de deelnemers een bijdrage van 20 euro 
wordt gevraagd. De gezelligheidsrit begint om 
16:00 uur en eindigt rond 20:00 uur. 
bij deze tocht is ruimte voor 15 deelnemers. 
Inlichtingen en aanmeldingen op het telefoon-
numer van Fysiotherapie wijk aan zee, 0251-
375976 of mail sandra@fysiowijkaanzee.nl.

e-biketocht: iJmond en strand

Yoga 
In september start het nieuwe Hatha yoga seizoen 
in de basisschool van Wijk aan Zee. Op dinsdag-
avond van 19.30 tot 20.45 uur. De oefeningen 
die we doen, helpen om te aarden en soepel te 
worden. Ze zijn een spel van aandacht, adem en 
aanpassen aan wat je op dat moment kan en dit 
leidt naar verstilling. De specifieke ademhalings-
oefeningen die we doen, helpen je om ruimer 
en rustiger te ademen in je buik. En de ontspan-
ningsoefeningen die je tijdens de les doet, kan je 
ook thuis toepassen om bijv. makkelijker in slaap 
te vallen. Wil je meer weten of je aanmelden 
mail of bel gerust. marjolijn adriaansche  tel: 
0614816976 marjolijn@yoga-bewustzijn.nl

Leeskring
In de leeskring WAZL (Wijk aan Zee leest) is een 
plekje vrij voor iemand die graag leest en zijn 
leeservaringen met andere wil delen.
De kring komt maandelijks op een donderdag-
middag bijeen om een boek te bespreken. Kosten 
€ 2,00 per keer. belangstellenden kunnen contact 
opnemen met jan de wildt, tel. 374591, email: 
j.c.dewildt@ziggo.nl.

cursussen dorpsraad
op dinsdag 9 september 2014 start de cursus 
Yoga in de moriaan. Cursusleidster was joke 
Jurriëns. Zij heeft afscheid genomen. Er komt een 
nieuwe cursusleidster. aanvangstijd is 20.00 uur. 
De kosten bedragen € 51,- voor 14 lessen.  als 
u belangstelling hebt voor deze cursus kom dan 
gewoon een keer kijken en eventueel meedoen.
op woensdag 10 september 2014 start de cursus 
bodyshape in de moriaan. Cursusleidster is inge 
de snaijer. aanvangstijd is 19.30 uur. De kosten 
bedragen € 54,75- voor 15 lessen. als u belang-
stelling hebt voor deze cursus kom dan gewoon 
een keer kijken en eventueel meedoen.
op donderdag 11 september 2014 gaat de 
schilder- en tekengroep weer van start onder 
begeleiding van nico mijnen. ook deze activiteit 
heeft plaats in De moriaan en begint om 13.30 
uur. prijs € 22,50 voor 12 bijeenkomsten. ook 
hiervoor geldt: heeft u zin om eens te kijken doe 
dat rustig. misschien ontdekt u wel een verbor-
gen talent bij uzelf.

Sportinstuif 55+
op 10 september start de sportinstuif in de 
moriaan om 13.30 uur. omdat bewegen altijd 
al belangrijk was.  Als je wat ouder begint te 
worden bewegen nog veel meer aan te raden 
is. Omdat door dit uurtje even lekker zweten je 
spieren soepeler blijven. Omdat het leuk is dit 
met anderen te doen. Omdat je het voor het geld 
niet hoeft te laten; per keer is het maar € 2.50. 
waar: de grote zaal van de moriaan. wanneer: 
elke woensdagmiddag om 13.30 uur. voor wie: 
iedereen boven de 55 jaar. Wat: b.v. badminton, 
tafeltennis, koersbal. Na een kwartiertje lekkere 
warming up oefeningen. Kleding: gemakkelijke 
kleding en gympen.

Praktisch mediteren 
wil je meer balans in je leven? meer rust in je 
hoofd en in je lijf? Wil je beter om kunnen gaan 
met spanning en stress?
In zes lessen van anderhalf uur leer je hoe je dit 
kunt bereiken, op een manier die bij jou past. 
De cursus start op woensdag 3 september in De 
rel, van 9:00 tot 10:30. Deze eerste les is tevens 
(gratis) proefles, waarna je kunt besluiten of je 
mee wilt doen. De cursus kost € 85,-
Informatie en/ of aanmelden bij: 
paulien pinksterboer, 06-53675676, 
info@haptonomie-time-out.nl

Yoga voor iedereen
Even ertussenuit en op adem komen? Aandacht 
voor uzelf? uw geest ontspannen en uw lichaam 
rekken en strekken? 
woensdag 10 september  gaat het nieuwe seizoen 
Yoga voor iedereen weer van start. De lessen zijn 
voor jong en oud, voor mensen met en zonder 
een lichamelijke beperking.  
tijd: 19.00 -20.15 uur. 
Locatie: gezondheidscentrum wijk aan zee 
Voor informatie vraag bij de fysiotherapie of 
neem contact op met karin bakker-seltmann: 
k.seltmann@hotmail.de of 06-51949229 

nederland mailt, twittert, what’s appt en skypt dat het een lieve lust is. Dat is natuurlijk prachtig maar 
dan de keerzijde: helaas zien onze postbezorgers de stroom gewone brieven en ansichtkaarten snel 
opdrogen. Hun banen komen in gevaar! Twee collega postbodes vinden de geniale oplossing tijdens 
het muziekverhaal van het alkmaars straatorkest op 27 september. we worden meegetrokken in de 
wereld van de handgeschreven brief en de ansichtkaart uit Tenerife. Een wereld waarin ook de kleu-
rige polsbandjes, het zweedse ikea en een opa en oma brigade een belangrijke rol spelen. Daarnaast 
is er de voortdurende dreiging van de spionnen van het digitale verkeer ergens op een verre plek aan 
de andere kant van de oceaan. 
Het Alkmaars Straatorkest heeft de liederen voor deze voorstelling grotendeels zelf geschreven. 
De nummers gaan over alles wat hen bezighoudt in onze samenleving. Iedereen zingt, bijna altijd 
meerstemmig, soms a capella, maar vaak begeleiden ze zichzelf op hun accordeons, gitaren, yukelele, 
fluiten, viool, cello, saxofoon, harmonica en ritme. De voorstelling op zaterdag 27 september in café de 
zon begint om 20.30 uur. kaarten kosten € 7,50 en kunnen worden gereserveerd op tel. 06-22212555 
of mail ellineke@casema.nl. 

alkmaars Straatorkest in de Zon
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Vrijdag 5 september 
KOP van WaZ: opening expositie met het thema  
grafiek; joke sierag en alex buswijller; 17.00 uur
Sonnevanck: Live optreden van Stoom; Rock 
trio; aanvang 21.00 uur
Zaterdag 6 en zondag 7 september
Dorpshuis De moriaan: nk kampioenschap 
Rummikub
Zondag 7 september
De zwaardvis: kinderstranddag; 11.00 – 15.00 uur
Dorpskerk: muziekgroep onstuimig schuim met 
muzikale zeemansverhalen; 12.30 uur
radarbunker: openstelling; 13.00 – 16.00 uur
een zee van staal: gratis rondleiding; 14.00 uur
Dorpskerk: Start wandeling: Rondje Wijk aan 
zee; 14.00 uur
Woensdag 10 september
Dorpshuis De moriaan; vergadering Dorpsraad; 
20.00 uur
Vrijdag 12 september
timboektoe: sleazefest; 20.00 uur
sonnevanck: optreden van: geloof mij nou 
niet...; 21.00 uur
Zaterdag 13 september
Sonnevanck: Optreden van The Santana Hot Col-
lective; 21.00 uur
Zondag 14 september
Dorpsweide: kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur
Zaterdag 20 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: optreden joelle Chameli; 21.00 uur
Zondag 21 september
De zwaardvis: zeeviswedstrijd; 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 24 september
Fysiotherapie Wijk aan Zee: Elektrische fietstocht 
‘terug naar de kust’ ; 16.00 – 20.00 uur

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 7 september   
Ds. b. j. stobbelaar te Driehuis
Zondag 21 september   
oec. vredesdienst in r.k. kerk, 9.30 uur

Sint Odulphusparochie
Zaterdag 6 september
19.00 uur woord/communieviering 
voorganger p. N. Smit samenzang
Zondag 14 september
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman  gemengd koor
Zaterdag 20 september
19.00 uur oec. vredesviering  
voorgangers drs. m. Lindeman/
p. R. Putman  jeugdkoor
Zondag 28 september
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor
 
Vredesweek 2014
sinds 1967 organiseert paX de jaarlijkse vredes-
week in ons land. De geloofsgemeenschappen 
van wijk aan zee vieren sinds 1986 gezamenlijk 
de week van de vrede. Dit jaar is het thema Wa-
pen je met vrede. maar hoe doe je dat? mensen 
zijn soms keihard tegen elkaar. We slingeren 
vaak van alles naar elkaars hoofd en de moderne 
media helpen ons daarbij een handje. Verschil-
len worden breed uitgemeten en tegenstellingen 
uitvergroot. Israël-Palestina, moslims-christenen, 
Rusland-Oekraïne, noem ze maar.
Hoe komen we weer bij elkaar en hoe kunnen we 
ons wapenen tegen verharding? Hoe brengen we 
de balans terug? Het antwoord is soms kinderlijk 
eenvoudig.  op zaterdag 20 september zullen drs. 
marcel Lindeman en pater roland putman voor-

Belangrijke telefoonnummers
politie beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
brandweer: (023)515.95.00
buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 0251-375254
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 gem. beverwijk 256260
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 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
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
peter@tipwijkaanzee.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

gaan in een oecumenische viering in de Odulp-
huskerk. Het is een viering voor alle leeftijden. 
Het jeugdkoor zingt en liederen en gebruiken van 
beide tradities vullen elkaar harmonieus aan.
u zult er letterlijk en figuurlijk wat van meene-
men. aanvang 19.00 uur.

Oecumenische bijbelkring
maandag 1 september start weer een nieuw 
seizoen voor de oecumenische bijbelkring.
Thema het boek openbaring.  gespreksleider 
pastor nico smit, inloop om 19.30 uur met koffie 
en thee. aanvang gesprek 20.00 uur. plaats van 
samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk 
aan het Julianaplein.

Stars of the summernight
op zaterdag 13 september zal het Themakoor 
Wijk aan Zee in de Sint Odulphuskerk een zeer-
speciaal concert geven voor alle liefhebbers van 
lichtklassieke en moderne muziek. Het Thema-
koor staat bekend als een kerkelijk koor. Echter, 
het koor doet veel meer dan dit alleen. Om u 
daar getuige van te laten zijn is een selectie ge-
maakt van bekende en minder bekende liederen 
die het koor, in een gratis bij te wonen ‘zomer-
avondconcert’, ten gehore zal brengen. Het koor 
staat onder de bezielende leiding van dirigente 
marja westerbeek met als organiste anja van der 
ploeg. De deuren staan vanaf 18.45 uur open, de 
aanvang is om 19.30 uur en zal inclusief pauze 
circa 2 uur duren. in de pauze zijn koffie, thee en 
een aantal non-alcoholische dranken tegen een 
kleine vergoeding verkrijgbaar. Aan het einde 
van het concert zal er bij de uitgang van de kerk 
een tweetal schalen staan waarop u een vrijwillige 
bijdrage kunt deponeren ter bestrijding van de 
gemaakte kosten. Wij raden u aan om op tijd te 
komen want vol is vol en bij het bereiken van het 
door de brandweer vastgestelde maximale aantal 
personen zal de deur gesloten worden.   

Namens locatie Sint Odulphus, Peter Heine

Start kerkelijk jaar 
op zondag 31 augustus gaat het nieuwe kerkelijk 
jaar feestelijk van start. om 9.30 uur is er een 
viering met als voorganger pater Roland Putman. 
Het parochie-, thema- en jeugdkoor zullen de 
viering opluisteren. Na de viering is er feest. 
Iedereen is van harte welkom in de tuin achter 
de kerk. De grote partytenten staan weer klaar. 
eerst is er koffie/thee met wat lekkers. voor de 
kinderen zijn er activiteiten. Natuurlijk is er een 
loterij waarmee u  ons steunt en fotoboeken lig-
gen ter inzage. Onder het genot van een drankje 
en een  hapje kunt u gezellig bijpraten. Ook is de 
Wereldwinkel aanwezig. Wij hopen op een zon-
nige en gezellige start met elkaar.
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