
D O R P S K R A N T  V A N  W I J K  A A N  Z E E  •  J A A R G A N G  3 9  •  S E P T E M B E R  2 0 2 0  •  N U M M E R  9

Een brand, een virus. Na zeven roerige maanden 
opent dorpshuis De Moriaan eindelijk weer zijn 
deuren. Wie op 1 september binnenwandelt, treft 
niet alleen een mooier dorpshuis aan, maar zal 
ook een nieuw elan voelen. De Moriaan heeft zin 
in de toekomst en wil een nog actievere rol gaan 
spelen in de lokale gemeenschap.

Terwijl de bouwvakkers in en uitlopen deze 
ochtend, zit voorzitter Robert Koch op een 
stoel bij de ingang om alles gade te slaan. 
De laatste loodjes. Het was niet altijd makkelijk, 
na de brand 5 februari moesten de handen uit 
de mouwen. Niet alleen om de boel te repareren, 
maar ook om alle hobbels te slechten die Koch 
en de zijnen tegenkwamen. De corona crisis, de 
vakantie, de hittegolf. Her en der liep ‘de upgrade’, 
zoals Robert het noemt, wat vertraging op. 
De moed zakte hem nooit in de schoenen, 
integendeel. Trots laat hij het nieuwe plafond zien 
van de sporthal, de herstelde meterkast, de open 
receptie en de aangepaste bar, die meer ruimte 
biedt in het cafégedeelte van het dorpshuis.

Na 1 september zal er veel hetzelfde zijn, maar 
een boel wordt ook anders. ‘Naast de verbete-
ringen binnen, willen we ook een actievere rol 
spelen in de samenleving’, vertelt Robert. 
‘We willen meer organiseren. Leuke activiteiten 
voor de jeugd, voor de ouderen. Zolang er corona 
is, natuurlijk binnen de mogelijkheden.’ 
Om dit mogelijk te maken is De Moriaan op zoek 
naar vrijwilligers in het dorp.

‘Het plein kleur geven. Dat is mijn bedoeling 
hiermee’, zegt Bob Vos. Hij kijkt naar de vier grote 
foto’s die sinds deze maand op de luiken pronken 
van zijn viskraam. ‘Een openlucht galerie. Zo zou 
je het kunnen noemen.’

Het is een idee van Annemarie, zijn echtgenote. 
Ze is er niet bij, als op zaterdagochtend de foto’s 
uit het karton gehaald worden en een plek 
krijgen. De zon schijnt volop en er hangt al 
een fijne, zomerse sfeer op het plein. De eerste 
dagjesmensen arriveren en rondom de viskraam 
is de sfeer uitbundig. Fotografen Heleen Vink 
en Hans van der Mast verlenen bijstand bij het 
aanbrengen van de foto’s.
De opdracht was simpel. De foto’s moeten te 
maken hebben met strand en zee. Hoe kan het 
ook anders, we hebben het over een viskraam in 
het leukste kustdorp van Nederland.

‘Voor mij gaat dit om schoonheid’, zegt Hans van 
der Mast. Hij behoort samen met Heleen Vink, 
Peter Neijenhof en Hans de Bruijn tot de vier 
lokale fotografen die aan deze expositie meedoen. 
‘We wonen op een bijzondere plek en hoe mooi is 
het om dat op deze plek te kunnen laten zien.’

Bob heeft de foto’s op roestvrij staal laten 
drukken, volledig vandalismeproof, zoals hij het 
zelf noemt. ‘Ik wil ze zes weken laten hangen. 
Daarna worden ze geveild, voor een goed doel 
dat de fotografen zelf mogen uitkiezen. Daar ma-
ken we natuurlijk iets gezelligs van, met een leuke 
veilingmeester en een borreltje.’ Als ze hangen, 
doet Bob een paar passen terug en aanschouwt 
de facelift van zijn toko. Er verschijnt een tevre-
den grijns op zijn gezicht. ‘Dit is wat ik wilde. 
Iets waar de mensen blij van worden’, zegt hij.

Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.

Openlucht galerie bij Viskraam

Toch een beetje Smaakmarkt
Wijk aan Zee is genieten van strand en zee, 
maar ook van lekker eten, drinken en gezelligheid.
De wekelijkse Smaakmarkt is niet voor niets elk 
jaar een van de hoogtepunten van de Wijk aan 
Zeese zomer. Het evenement moest net als vele 
andere activiteiten worden afgelast. 

Om het Smaakmarkt-gevoel toch een beetje te 
kunnen beleven, heeft het Julianaplein een 
unieke 3D grondschildering gekregen. 
De schildering is gemaakt door Rianne te Kaat. 
Haar inzet is niet zonder succes geweest: tijdens 
de snikhete en drukke dagen werd er druk 
geposeerd en gefotografeerd. De tekening is 
inmiddels al talloze keren vastgelegd. Velen zijn 

al bijna het glas rode wijn ingetuimeld of hingen 
tot aan hun middel in de schenkkan. 
Elianne de Zwarte kwam op het idee, Stichting 
Actief Wijk aan Zee was meteen enthousiast. 
Elianne: “Het leuke van een 3D grondschildering 
is dat je ‘in de tekening kunt stappen’. Zoek een 
goeie plek, strike-a-pose, en maak een foto.” 
Dat is zeker nog mogelijk tot tenminste het 
einde van de zomer. Een tekening als deze blijft 
doorgaans maanden goed. Kans genoeg dus om 
nog een goeie plaat te schieten. En hopen dat we 
volgend jaar weer van een echt kaasplankje op de 
Smaakmarkt kunnen genieten. 

Tekst: Merei Dekker/Foto: Margot Ekhart.

Dorpshuis De Moriaan weer open op 1 september‘Een mooier dorpshuis 
met nieuw elan’

De heropening op 1 september zal echter niet 
met een feestje gevierd worden. ‘Dat bewaren we 
voor volgend jaar, als we vijftig jaar bestaan’, legt 
de voorzitter uit. ‘We vinden het nu te vroeg. 
Dat heeft niet alleen met corona te maken, ook 
zijn de financiële consequenties van de brand nog 
niet honderd procent duidelijk. Dat willen we 
eerst goed in kaart brengen.’
Hoe dan ook gaan de deuren open, al zullen niet 
alle gebruikers meteen terugkeren. ‘De rummi-
cubbers en de bridgers durven het bijvoorbeeld 

nog niet aan en dat is logisch. Het is nu eenmaal 
een gekke tijd en lang niet alles is mogelijk, ook 
het schaaktoernooi zal in 2021 in een aangepaste 
vorm plaatshebben. Hoe dat eruit gaat zien wordt 
half september duidelijk.’

Achter de bar prijkt een cheque van de Rabo-
bank. Een gift voor een pooltafel die in het café 
komt te staan. ‘We hebben er hard voor moeten 
werken, maar Wijk aan Zee heeft straks weer een 
prachtig dorpshuis’, zegt Robert trots. 

‘Natuurlijk blijft er genoeg te wensen over. 
Nieuwe tegels op het pleintje voor, nieuwe 
banken, maar we kunnen niet alles. 
Uiteindelijk zijn het de mensen die belangrijk 
zijn, de gebruikers. Zij maken het dorpshuis.’

Vrijwilligers die De Moriaan willen bijstaan kun-
nen zich melden bij de beheerder. Of een kijkje 
nemen op de vernieuwde website: moriaan.nl

Tekst: Jacky de Vries/Foto: Jan van der Land.
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De dorpsgenoot van deze maand zal elke Wijk aan 
Zeeër wel kennen, niet alleen vanwege het werk dat 
hij heeft gedaan, maar meer nog dankzij het vele 
vrijwilligerswerk dat hij in het dorp doet.

“Mijn vader is in 1934 een juwelierszaak begon-
nen in de Romerkerkweg. In 1945 verhuisde hij 
het bedrijf naar de Breestraat, in het pand waar 
Halfords in heeft gezeten en daar ben ik geboren. 
In 1952 zijn wij verhuisd naar het pand waar 
de zaak nu nog is gevestigd. Wij hadden een 
flink gezin, tien kinderen, voor die tijd niet zo 
bijzonder. Ik was kind toen de Velsertunnel werd 
aangelegd, het zand dat daarbij vrijkwam is 
gebruikt om het Meerplein te dempen, wat tot die 
tijd een haven was. Voor ons was het zand op het 
Meerplein een heerlijke zandbak om in te spelen. 
In 1957 werd de tunnel geopend. 
Mijn broer André en ik hebben later die zaak van 
mijn vader overgenomen, 25 jaar hebben wij de 
zaak samen bestierd, 7 jaar geleden ben ik er uit 
gestapt en heb alles overgedaan aan André.
De winkel loopt nog steeds goed. In de tijd ben 
ik veel actief geweest in de Breestraat Promotie 
Club als secretaris. En ben daar betrokken 
geweest met de organisatie van allerlei 
evenementen, zoals braderieën en zomerfeesten.
Er waren toen elke zaterdag muziekoptredens, 
waaronder ook af en toe een bigband, dat altijd 
werd bekostigd door de gezamenlijke winkeliers”. 

“Annelies en ik zijn eigenlijk per toeval in Wijk 
aan Zee terecht gekomen. Wij waren verloofd, 
zouden gaan trouwen en zochten een huis. 
Wij hadden een advertentie in de krant laten 
zetten. ‘Huis te koop gevraagd’. Wij kregen direct 
zes aanbiedingen, de meeste uit IJmuiden, dat 
zagen wij niet zo zitten en een uit Wijk aan Zee 
op de Stetweg. Een huis uit 1902, de oude post-
bode Lood Oldenburg had er gewoond.
Het huis was nog in de originele staat. Loden 
waterleidingen en elektriciteitleidingen moesten 
worden vervangen. Overal houten binnenmuren, 
met zachtboard betengelde wanden. Op zolder 
keek je zo door de pannen naar buiten. Als het 
sneeuwde en beneden ging de kolenkachel aan, 
dan smolt de sneeuw op zolder en droop het 
water door het plafond de woonkamer in. 
Jaren heb ik eraan geklust, alles zelf gedaan tot 
en met het stukadoren. Waar nu de speelplaats 
is was vroeger de Schelpenstet, de opslag van 

de schelpen die per trein naar de kalkovens in 
Akersloot werden gebracht. Die ovens staan nu 
in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen”. 

“Toen wij hier in 1971 kwamen kenden wij hier 
natuurlijk nog niemand. Wij kregen een tip, als 
je nou donateur wordt van Arion en lid van de 
schietvereniging, zit je meteen overal in. 
Het klopte en wij hebben er nooit spijt van gehad. 
De donateursavond van Arion was een belevenis 
met als hoogtepunt het toneelstuk in een stamp-
vol café de Zon. Ik zie nog Louis op het toneel 
staan en per ongeluk in het souffleurhokje stap-
pen. Hij kwam er heelhuids weer uit. 
Op dinsdag waren er de gouden avonden bij Jan 
en Jopie de Boer in café de Zon met de schiet-
vereniging van Theo Albers en Joop Rooker, de 
damclub, de biljartploeg met Nico Snijders en 
Kees Warmenhoven en niet te vergeten de Pan-
doerclub met Frans Heine, Willem Handgraaf, 
Nico van der Linde en Herre Westra. Het werd er 
altijd heel laat. De pandoerclub had een fietsbel 
mee, waarmee zij aangaven dat ze wat wilden 
bestellen. Zij speelden met centen en maakten 
veel kabaal als er een cent niet klopte. 
Ik heb wel eens een stuiver op tafel gegooid om 
van het gezeur af te zijn, maar ja, dan komt er 

weer herrie van wie die stuiver dan is”. 
“Ik ben 25 jaar bestuurslid geweest van de 
Schietvereniging ‘Ons Genoegen’, voor een groot 
deel als voorzitter. ‘Ons Genoegen’ is de oudste 
vereniging in Wijk aan Zee en zeker niet 
uitgeblust, wij hebben nog 30 leden. 
De vereniging is opgericht in september 1927. 
Het is alleen jammer dat de meeste leden niet 
uit Wijk aan Zee komen, het zou wel fijn zijn als 
daar verandering in zal komen. In 1975 ben ik lid 
geworden van de Volleybalvereniging WVV72, 
die had toen vijf dames- en zeven herenteams in 
de competitie. Ik ben nog jaren aanvoerder van 
mijn team geweest. De toernooien in Arsenede 
in België waren berucht, maar heel gezellig. 
Helaas, van de competitie is niets meer over. 
WVV72 heeft het overleefd, maar bestaat alweer 
uit 30 mix-recreanten, die op woensdagavond 
in de Moriaan spelen. Oh, ik tennis ook nog, bij 
DEM. Sinds vijf jaar ben ik penningmeester bij 
de ‘Vereniging Rondje Wijk aan Zee’, welke toen 
juist was opgericht door Greet Cudovan en Wim 
Aardenburg, wat tot doel had een rondwande-
ling te maken door Wijk aan Zee. Wij hebben 
informatieborden geplaatst op het Boothuisplein 
en Julianaplein en 23 fotoborden door het hele 
dorp. En wij beheren de bunkers, de Lunet en de 

Vuurbaak, die alle in onze rondwandeling zijn 
opgenomen. Er zijn elf scholen in het basis-
onderwijs in Beverwijk, waarvan de leerlingen 
van groep 8 elk jaar komen, samen met Greet en 
de andere gidsen doen wij deze rondleidingen. 
Bij de bunkerdagen ben ik gids vanuit de bunker 
van het Hoge Duin. Ook ben ik medeorganisator 
van de landelijke bunkerdag, welke wij houden 
op de Dorpsweide, met legertenten en ‘Keep 
them Rolling’. Met SawaZ doe ik mee met de 
bouw van de Smaakmarkt”.
“Mijn werk ben ik nog niet verleerd en nog lang 
geen afscheid van genomen. Jaarlijks repareer 
ik nog een aantal oude klokken. Dat blijf ik 
altijd doen, want wat is er mooier dan een oud 
uurwerk, dat meestal een familieaandenken is, 
weer helemaal op te lappen, van nieuwe lagers te 
voorzien, zodat hij er weer jaren tegen kan. 
Dat geeft zo’n voldoening, het is wel een beroep 
dat toch langzaam verdwijnt”. 

“Wij hebben er nooit spijt van gehad om in Wijk 
aan Zee te gaan wonen. De Stetweg is een warm 
buurtje, waar wij ook niet meer weg willen, wij 
voelen ons echt Wijk aan Zeeërs. 

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Geschiedenis is iets wonderlijks. Het ontstaat elke 
dag en op elk moment. Veel vervliegt, gebeurtenis-
sen zijn voetstappen in het zand: ze stuiven snel 
weer onder. In deze rubriek mengen historische 
feiten zich met fantasie van de schrijver. 
Geschiedenis: hoe het misschien wel geweest is.

Aflevering 9: Wat je noemt “een plaatje”

Uit het dagboek van Eppo Doeve, 
tekenaar/schilder 

14 september 1978
Het is weer eens zover. Ik heb veel te veel hooi op 
mijn vork genomen. Ik zit in een mallemolen van 
duizend en één opdrachten en karweitjes. 
Een politieke prent in Elseviers Weekblad, 
dat komt elke week weer terug. Deze keer zal het 
toch moeten gaan over de strapatsen van Van Agt
en Wiegel, die met hun Bestek 81 ons op gaan 
zadelen met allerlei bezuinigingen. Ik zou bijna 
geneigd zijn om bij het ontwerp voor de bank-
biljetten, waarvoor ik weer gevraagd ben, de 
waardevermindering ook in beeld te brengen.
Een decorontwerp van de Haagse Comedie, daar 
loop ik ook al over na te denken. Ze noemen me 
dan wel een “duivelskunstenaar”, omdat ik zo veel 
verschillende dingen tegelijk kan doen, maar de 
mensen weten niet hoe vermoeiend zo’n creatief 
proces verloopt. 

Om mijn hoofd een beetje leeg te maken ben ik 
de stad Amsterdam maar eens even ontvlucht. 
Op zoek naar rust en ruimte kwam ik terecht in 
Wijk aan Zee, dat leek me beter dan het drukke 
Zandvoort of Noordwijk. Op het rustige strand 
van de dorpse badplaats is er nog alle ruimte en 
ik wandelde langs de kustlijn naar de pier van 
IJmuiden en terug. Het was heerlijk weer en de 
frisse wind waaide mijn hoofd een beetje schoon. 
Vanaf het strand door de nauwe doorgang tussen 
de duinen het dorp binnenwandelend, bleef ik 
verwonderd staan kijken naar een speels bouw-
werk. Een hotel, “Welgelegen” was de naam. 
Zo’n typisch voorbeeld van architectuur dat je 
alleen in badplaatsen ziet. Een grote, rond-
lopende serre, ruime balkons erboven en het 
geheel bekroond met een soort torentje. 
Niet dat zakelijke, rechthoekige dat je tegenwoor-
dig vaak ziet, maar veel gebogen elementen. 
De vorm van het gebouw sprak me erg aan. 
Helaas moest ik ook constateren, dat de tand des 
tijds er niet ongemerkt aan voorbij was gegaan. 
Het oogde als een oude, chique dame, die haar 
beste jaren had gehad. Ik zag een bordje 
“Bar-Dancing Tropicana”, kennelijk moest de 
exploitant een beetje met de tijd meegaan.

Ik voelde meteen de drang om dit bijzondere 
gebouw te gaan tekenen of schilderen, maar had 
bewust mijn materiaal thuisgelaten. Gelukkig ben 

Voetstappen in het zand

Dorpsgenoot

Wijk aan Zee schrijft geschiedenis

ik gezegend met een fotografisch geheugen dus 
eenmaal weer thuis in Amsterdam ben ik direct 
aan de slag gegaan om dat Hotel Welgelegen te 
schilderen. Ik heb het gebouw teruggeplaatst in 
zijn glorietijd, dat is de kracht van een kunste-
naar: je kunt met je verbeelding de tijd manipu-
leren. Ik zet dus een koetsje voor de deur en een 
deftig geklede heer met strohoed en dame in het 
lang. Een mooi oude auto erbij om de dynamiek 
van de nieuwe tijd te symboliseren. Ik kijk er 
tevreden naar. Het is wat je noemt “een plaatje”. 
Ik hoop dat die mensen in Wijk aan Zee toch 
een beetje zuinig zijn op zo’n gebouw.

De veelzijdige schilder/tekenaar Eppo Doeve 
(1907-1981) schilderde het beeldbepalende 
hotel Welgelegen, dat stond op de hoek van 
De Zwaanstraat/Rijckert Aertszweg tegenover 
Sonnevanck. In de laatste periode was het ook 
bekend als Bar-Dancing Tropicana. 
Het hotel werd in 1906 gebouwd. Na een brand in 
1986 is het hotel afgebroken en kwam er een 
appartementencomplex voor in de plaats. 
Het schilderij van Doeve is in 1984 aangekocht 
door Museum Kennemerland.

Tekst: Jan de Wildt;
Afbeelding: Museum Kennemerland.

Rob van Kampen
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Worden er dit jaar nog evenementen opgestart?
Voor een zo kleine gemeenschap als dit dorp is, 
wordt er veel georganiseerd, maar dit jaar was 
het afzien. Aan het begin van het seizoen hebben 
wij voor u gesproken met de organisatoren van 
de evenementen, waaruit bleek dat er niets kon. 
Nu de regels wat zijn versoepeld polsten wij wat 
de stand van zaken zoals die nu is. De regel dat 
er tot 1 september geen grote evenementen mogen 
plaatsvinden is nog steeds van kracht en dan is de 
zomer voorbij.

Seniorenkring, Jan de Wildt: 
De seniorenkring heeft haar bijeenkomsten 
weer hervat, maar zal in september tijdens de 
vakantie van Café de Zon even worden onder-
broken. Daarna gaan de wekelijkse bijeen-
komsten weer als vanouds door. De senioren-
uitwisseling uit Ströbeck gaat definitief niet door, 
dat is jammer. Het was zo gepland dat tijdens 
het Duitse bezoek zowel de Smaakmarkt als Sail 
Amsterdam kon worden bezocht.
 
Smaakmarkt, Saskia van der Meij:
Dit jaar zal zoals verwacht geen Smaakmarkt 
meer komen, maar de vrijwilligers bereiden zich 
voor op het volgende jaar.

Rondje Wijk aan Zee, organisator van 5 mei-
festiviteiten, Greet Cudovan: 
Wij zijn druk bezig met het voorbereiden van een 
sluiting van een seizoen dat nooit geopend is. 
Het wordt tijd voor een feestje. 
Dat feestje gaat plaats vinden op 4 oktober. 
Er komt een Escape-spel. Voor de kinderen van 
8+ wordt er een spannende zoektocht naar 
Vrijheid georganiseerd in het Gaasterbos. 

Muziekverhaal “Zij heet Hanna” door Piet Paree 
en Frank Edam.

Wijk aan Zee doorstond gedurende de jaren 
menig agressie van piraten en soldaten. 
De Hoeken en Kabeljauwen, de Spanjaarden, 
de Bataven en de Duitsers lieten elke keer een 
geplunderd en berooid dorp achter. De inwoners 
krabbelde telkens met een enorme veerkracht en 
creativiteit weer op. Waar kan de vrijheid beter 
gevierd worden dan op de historische plek in 
Holland op z’n smalst, de plek die keizer 
Napoleon ooit nog bezocht heeft in 1804: 
de Lunet in het Gaasterbos.

Je bent welkom vanaf 13.00 uur in de Lunet, 
ingang Gaasterpad Julianaweg (naast het Badgas-
tenkerkje.) Meld je aan bij de Pipowagen aan de 
ingang van het pad.
Er is koffie en thee, soep met brood, een hapje en 
daarnaast veel muziek en gezelligheid. Neem zelf 
een kopje en/of mok mee, iets te eten en drinken 
en eventueel een stoeltje, kussen of plaid.
 
Programma:
Om 13.30 uur deelnemers melden zich bij de 
Pipowagen 
14.00 uur muziekverhaal ‘Zij heet Hanna’ door 
Piet Paree en Frank Edam
15.00 uur muzikale rondwandeling. 
Voor de rondwandeling is vooraf inschrijven 
verplicht via vrijheidismuziek@gmail.com.
Deelname is beperkt. 
Ook de kinderen moeten zich vooraf inschrijven 
voor het Vrijheidspel via vrijheidspel@gmail.com 
met opgave van leeftijd. De sluitingsdatum voor 
beide inschrijvingen is op 1 oktober.

Op 1 oktober wordt bekend gemaakt of de 
muziekwandeling doorgaat. Raadpleeg de website 
www.rondjewijkaanzee.nl, Facebook Rondje 
Wijk aan Zee en de regionale pers voor meer 
informatie. 

V-Lab, een interactieve tentoonstelling
Van 2 tot en met 4 oktober staat de bus van 
V-Lab, een interactieve tentoonstelling over 
vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap, aan de 
Dorpsweide in Wijk aan Zee. 
In dat weekend wordt de tentoonstelling van 
10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor iedereen die 
daar interesse in heeft. Ouders, opa’s, oma’s en 
kinderen (onder begeleiding) kunnen in de bus 
à 1 euro een spelkaart kopen om de vragen en 
opdrachten aan de eigen kennis toetsen. 
Na het bezoek kun je een certificaat met feedback 
op je keuzen downloaden die je in de tentoon-
stelling hebben gemaakt. Het V-Lab staat voor 
Vredes-Laboratorium, want mensen maken 
vrede en vrijheid door voor anderen en de aarde 
te zorgen. Door in verzet te komen tegen onrecht 
en pesten. In de V-Lab Express onderzoeken 
scholieren hun inzet voor een vreedzame wereld.
De kinderen en jongeren worden uitgedaagd na 
te denken over maatschappelijke thema’s en leren 

Zomer 2020: 
wat een drukte!

al werkend en spelend hoe ze zich kunnen 
inzetten voor een vreedzame wereld. 

De bus van het V-Lab staat van 28 september tot 
en met 1 oktober ook bij het Kennemer College 
aan de Plesmanweg in Beverwijk. 
Scholen en groepen kunnen zich hiervoor aan-
melden bij judith@welzijnswb.nl 
Zie ook: www.vredeseducatie.nl/v-lab-express/

Er zijn plannen verder voor een muzikale 
verrassingswandeling en wellicht wandelingen 
zoals tijdens de nacht van de nacht. 
Maar zoals Greet zegt, er staat niets in steen 
gebeiteld, er kan nog iets wijzigen.

Expositie Heliomare 42, Ton Kroezen: 
Wij zijn als organisatiegroep nog niet bij elkaar 
geweest, wij hopen in het voorjaar van volgend 
jaar met een mooie expositie over Wijk aan 
Zee in de tweede wereldoorlog terug te kunnen 
komen. 

Jutterspad:  
De organisatoren van het Jutterspad: Alie Blok-
huis, Anneke Roosenboom, Martin de Vlugt en 
Trudi Duin, reageren vol enthousiasme dat ze er 
weer voor gaan in 2021 en kijken met pijn in het 
hart naar de verloren editie van dit jaar. 
Zij hadden zelf al in een vroeg stadium besloten 
dat het dit jaar niet kon doorgaan. Maar zoals zij 
zeggen: gezondheid gaat voor alles. Zij zorgen 
ervoor dat het Jutterspad van 2021 weer een 
prachtige dag zal worden.

Tekst: Georges van Luijk/Foto’s: aangeleverd.

Met verwondering kan ik genieten van deze 
zomer. Van topdrukte in onze badplaats. 
Dag na dag, parkeren op het weiland. 
Dag na dag duizenden mensen op het strand. 
Van ’s morgens negen uur, tot middernacht. 
Wat een tijden! Na de piek zijn vele mensen 
alweer ‘strandmoe’ en op donderdag 13 augus-
tus, is er ondanks dat die dag tot de dagen van 
het warmterecord hoort, geen auto om van het 
weiland gebruik te maken. 
Helaas is er onder de badgasten een dode te 
betreuren. Ondanks de waakzaamheid en vele 
overuren van de reddingsbrigade. Kanjers zijn 
het! Tijdens het warmterecord horen en zien 
we opvallend vaak ambulances, politieauto’s 
en zelfs brandweerwagens. Het is keihard 
werken voor de strandexploitanten. Continue 
bevoorraden, continue lange werkdagen 
maken. Mijn werk is klaar. Na jarenlange druk-
te bij Duinpark Paasdal en De KUSt geniet ik 
van ‘welverdiende rust’, van m’n pensioen. 

In 2006 vierden we 125 jaar badplaats. TOEN 
was de vraag of we Wijk aan Zee wel een 
badplaats mochten noemen. Zo dicht bij Corus 
(toen nog) en zo anders dan Egmond of Zand-
voort. Anno 2020 twijfelt niemand er meer aan 
of Wijk aan Zee een echte badplaats is. 

Deze Coronazomer is trouwens wél alles 
anders. Niet eerder zagen we zoveel allochtone 
landgenoten dankbaar en enthousiast gebruik 
maken van het strand. Ook vele allochtonen 
uit Nordrhein-Westfalen. Het thuisland bezoe-
ken is er dit jaar niet bij en velen ontdekken 
Wijk aan Zee. “Nee, ik ben hier nooit eerder 
geweest, maar ik vind het een mooi dorp, waar 
we zeker gaan terugkomen.” Gratis of bijna 
gratis parkeren, lekker breed strand, mooie 
strandtenten, mooi ijspaleisje en goede bereik-
baarheid vanuit het achterland. Wat is het toch 
mooi dat het strand van iedereen is. 
Dat er niemand is die kan stellen dat het strand 
een beetje meer van hem of haar is dan van 
een ander. Op het strand is totale gelijkheid. 

Dinsdag 11 augustus gaan we ons ook lang 
herinneren. Voor het eerst sinds maanden 
zagen vele dorpsgenoten elkaar weer tijdens 
‘diner aan zee’. Super eenvoudig georganiseerd 
en bewust ‘onder ons’ gehouden. 

Een mooie ontwikkeling vind ik dat de vele 
zomerhuisjes en logiesruimtes deze Corona-
zomer niet voor de lange termijn aan 
seizoens- of industriewerkers, maar aan 
toeristen verhuurd worden. Het brengt een 
mooie ‘ouderwetse’ dynamiek met zich mee. 
Al met al is Wijk aan Zee het dorp waar ik 
altijd van zal houden, alle veranderingen, 
ontwikkelingen, evoluties daargelaten. 

Ton Kroezen.
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Na een aantal roerige maanden vol onzekerheden 
en gevuld met vele vragen, zijn we in een rustig 
voortkabbelende periode beland: de Zomerstilte.

Op de nieuwe expositie in de Kunst ontmoetings-
plek van Wijk aan Zee zindert het ondanks de 
titel “Zomerstilte”. De kunstenaars die september 
en oktober veraangenamen met hun werken, 
zullen de huidige tropische temperatuur verder 
opschroeven: Saskia Keyer, Marjolein van Haaf-
ten, Rien Doorn en Ellen Robert. Vier namen die 
de kunst in de IJmond vertegenwoordigen met 
vier zeer uiteenlopende disciplines.

Saskia Keyer uit Beverwijk is een grootmeester 
in keramiek. Haar missie is mensen met mooie 
dingen omringen. Iemand die Gaudi als haar 
grote inspirator noemt, kan ook niet anders dan 
kunst af te leveren die de aandacht trekt. 
Haar keramiek straalt de liefde uit waarmee zij 
de vormgeving van haar beelden vervaardigd.

Marjolein van Haaften uit Haarlem heeft met 
haar collages nationaal en internationaal prijzen 
gewonnen. Haar werk baseert zij op het dagelijks 
leven en de emoties die zij daarbij ondergaat. 
Het is grappig en zet tegelijk de kijker toch ook 
aan het denken. Haar collectie “Thuisblijven” 
bijvoorbeeld is een direct gevolg van de covid 19 
perikelen.

Rien Doorn uit Wijk aan Zee blijft verrassen met 
de vele lagen in zijn tekeningen. Deze tekenaar 
is in staat de wereld te veroveren met louter een 
potlood in de hand. In zijn tekeningen vang je 

een glimp van Dali, van het onmogelijke mogelijk 
maken, het absurdisme absurder, de verrassende 
verbazingwekkende wendingen.

Ellen Robert uit Wijk aan Zee heeft de zee in 
haar hart gesloten. Haar “Zeestemmingen” verft 
zij met acryl op houten planken waarmee zij 
furore heeft gemaakt in Amsterdam. Zij schildert 
de zee vanuit een bepaald gevoel en met veel fan-
tasie en brengt op die manier de stemming over 
op het hout. In het spookachtige maanlicht voel 
je de nabijheid van de Sirenen.

Op de foto Ellen Robert aan het werk.

‘Zomerstilte’ in de Kop van WaZ

Een fenomeen van mythische proporties als val-
lende sterren en vuurvliegjes… zeevonk. Het werd 
deze zomer veelvuldig gespot door de nachtelijke 
strandliefhebbers en af en toe zelfs in het nieuws 
opgemerkt. Ook op de Facebookpagina ‘Zeevonk 
Alert’ groeide de populariteit en stroomden de 
meldingen over de bijzondere alg binnen. 

Zeevonk is een eencellig organisme, bekend 
onder de Latijnse naam ‘Noctiluca scintillans’, 
wat iets als ‘sprankelend nachtlichtje’ betekent. 
Ook de Engelse naam is zo toepasselijk, ‘sea 
sparkle’, want je kunt het daadwerkelijk waar-
nemen als lichtgevende glitters in het water. 
Het licht komt voort uit een biologisch proces 
dat bioluminescentie heet. Een voorwaarde voor 
het oplichten is dat het water moet bewegen. 
Zo komt er zuurstof vrij waarmee de lichtgeven-
de stofjes van de algen geactiveerd worden. 
Als de branding dat voldoende doet, kun je licht-
gevende golven waarnemen. In veel gevallen zal 
met handen of voeten door het water woelen het 
mooiste lichtgevende effect opleveren. Let ook 
op je voetstappen in het zand, want het is soms 
zichtbaar in het natte zand aan de vloedlijn.

Al vroeg in april werd na een warme zonnige dag 
de eerste kolonie van deze algen waargenomen 
in Wijk aan Zee. Doorgaans is het fenomeen 
zichtbaar wanneer de zee warmer wordt, bij ons 
van april tot en met september. De grootste kans 
op zeevonk is in de vroege zomer, maar het wordt 
soms tot in september nog gezien wanneer de 
zee op zijn warmst is. Ook tijdens de hittegolf in 
augustus werd toen de avond viel gretig gezocht 
naar het zeldzame spektakel. Soms met succes, 
maar de spectaculaire lichtgevende golven bleven 
uit. De condities blijven onvoorspelbaar, ook al 
meent menigeen te weten wanneer het ‘aan’ is. 
Factoren als het aantal zonuren, de temperatuur 
van de zee en lucht, de stand van de maan, het 
getij, de stroming, de ligging van de zandbanken 
en de wind; allemaal lijken ze een rol te spelen. 
Maar de grootste factor is toch wel geluk. 
Dus blijf zoeken en gij zult vinden. 
Maar vergeet niet: ga nooit alleen en niet te diep. 
Want ook de zee blijft onvoorspelbaar. 
En vind je het in september niet meer? 
Niet getreurd, volgende zomer weer een kans.

Tekst: Jolien Herber.

Zeevonk: laatste kans in september

Tijdens de vele wandelingen naar het strand trok 
het bord ‘Home made jam’ op de oprit van 
Tappenbeckstraat 33 mijn nieuwsgierigheid. 
Dus werd het tijd om eens poolshoogte te nemen 
én natuurlijk te proeven. 

Vanaf de oprit runnen Lara en Jonny een soort 
mini zelfservice winkeltje. Er staat een voorraad-
kast met potjes en flessen met mooie stofjes op de 
deksels en kleurrijke stickers. Daarnaast ook een 
kist met verse groenten. Allemaal onbespoten, 
biologisch en bovendien voor een zeer schappe-
lijke prijs die je contant betaalt. Waar komt al dat 
lekkers vandaan? “Mijn ouders hebben al jaren 
een moestuin aan de Creutzberglaan, met een 
groentetuin en fruitboompjes. Er groeit meer dan 
ze zelf kunnen opeten, dus de hele familie krijgt 
geregeld potjes mee naar huis.” vertelt Lara. 
Sinds twee seizoenen delen haar ouders daarom 
de eigen teelt ook met hun buurt in Heemskerk.
Dat liep wel al een beetje, maar toen kwam in 
maart het coronavirus om de hoek. Haar vader 
moest thuisblijven van zijn werk en ging volop 
aan de slag in de moestuin. Zo groeide er dit 
seizoen nog veel meer dan afgelopen jaren! 
Werk aan de winkel dus en tijd voor een nieuw 
publiek: bij ons in Wijk aan Zee. 

Lara’s moeder Annette is dol op het maken van 
jam en verdiepte zich daarnaast, niet alleen 
uit noodzaak maar vooral vanuit passie, in het 
inmaken van groenten. Haar man Peter maakt 
de sappen. Er staan soms wel 80 jampotjes op 
het aanrecht, zorgvuldig schoongemaakt en klaar 
om de verse oogst in te wecken. Elk recept krijgt 
vervolgens een eigen stofje om het deksel heen 
en een handgeschreven sticker. Bijvoorbeeld 
eentje met vissen, speciaal voor Wijk aan Zee. 
“Mijn moeder is echt de jamkoningin! 
De rabarber-aardbei jam is mijn favoriet.” zegt 
Lara trots. Jonny is niet zo’n zoetekauw, maar met 

50% minder suiker dan in de supermarkt vindt 
ook hij de jam wel echt smaken. 
De eerste week dat de home made jam te koop 
was bij hen op de oprit waren ze direct uitver-
kocht. Vaste klanten werden een feit en er komen 
regelmatig verzoekjes via hun Facebookpagina 
(Groente aan Zee) ‘of die en die jam er nog is’. 
Ook worden lege potjes ongevraagd terug-
gebracht om te hergebruiken en zit er soms een 
persoonlijk briefje bij om te vertellen hoe lekker 
het was. Dat vindt de familie dan ook het fijnst 
aan het delen van de producten. Het is echt veel 
werk om alles zelf te maken, maar mensen blij 
maken is het mooiste wat er is.

Als ik vraag of de ‘winkel’ eigenlijk een uit de 
hand gelopen hobby is, moeten ze beiden lachen. 
“Mijn ouders bezochten zelfs de fabriek en het 
winkeltje van Kesbeke om meer te leren over het 
inmaken van groenten. Nu gaan ze dus echt naar 
de fabriek toe om daar, letterlijk, een jerrycan van 
het Kesbeke zuur te kopen.” aldus Lara. Maar het 
grootste geheime ingrediënt van alle producten 
staat als een paal boven water, dat is liefde en 
passie! 

Ook ik ben aangenaam verrast door de heer-
lijke aardbeienjam en zwarte bessensaus die ik 
meekreeg. Minder zoet en super vol van smaak! 
Dat smaakt naar meer… Het fruitseizoen loopt 
langzaam ten einde, maar er groeit nog van alles 
in de moestuin. Afhankelijk van het weer worden 
er in elk geval nog een boel groenten verwacht. 
Zo zijn de tomaten bijna rijp en groeien er volop 
paprika’s, preien, koolsoorten, pepertjes en 
boerenkool. Ook komen er echte Wijk aan Zeese 
druiven bij Jonny’s ouders uit de tuin, waar Peter 
dan weer sap van kan maken. Wat hiervan uit-
eindelijk allemaal in de kast belandt en in welke 
vorm, dat is nog een verrassing.

Tekst en foto: Jolien Herber.

Home made jam in Tappenbeckstraat
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Een plantje met een allerliefst bloempje op 
de dorpsweide is een gevaar voor de paarden 
die er op grazen. Wij spraken met Albertje 
Duijst en Sabine van Otterloo, wier paarden 
er op lopen. Zij leggen ons uit wat het gevaar 
precies is.

Het Sint Jacobskruiskruid is een wilde 
plant, dat vooral groeit in duingebieden. 
De enige natuurlijke vijand is de gelijk-
namige vlinder, of eigenlijk de rups van die 
vlinder. Een mooie rups met gele en zwarte 
verticale banden. Een aantal jaren geleden 
dreigde die vlinder uit te sterven en heeft 
Natuurmonumenten de plant in haar na-
tuurgebieden gezaaid om dat te voorkomen. 
In het PWN gebied worden steeds meer 
percelen bos gekapt om plaats te maken 
voor open duin en daar houdt het plantje 
wel van, waardoor het zaad zich goed kan 
verspreiden.

Het kruid is zowel voor paarden als voor 
schapen en runderen dodelijk. Maar omdat 
het dier minstens 15 kilo moet hebben 

gegeten om er aan te sterven, het gif wordt 
opgeslagen in de lever, zal een koe of schaap 
daar niet zoveel last van hebben, tegen de 
tijd dat die zoveel gif heeft opgeslagen is die 
allang geslacht. Een paard zal niet zo snel 
eten van de plant, dat ruikt het, maar als er 
is gemaaid en de droge resten blijven op het 
land liggen, ruikt het dier het niet meer en 
eet het op. 

Het Sint Jacobskruiskruid verspreidt zich 
snel en ontkiemt gemakkelijk, als je een 
plantje uit de grond trekt en er blijft maar 
een minimaal deeltje van de wortel achter 
groeit het vrolijk verder. Daarom gebruiken 
wij een Jacobskruidvork om de plant uit te 
spitten, schudden het zand af en voeren het 
af in een kruiwagen. Helemaal weg krijg je 
het nooit, want de allerkleinste plantjes zie 
je over het hoofd en dat zijn het volgend jaar 
weer grote planten. Maar niets doen is geen 
optie. Het zal fijn zijn als er Wijk aan Zeeërs 
zijn die ons willen helpen, in deze maand 
gaan wij weer steken en hopen dat wij hulp 
genoeg krijgen, wij denken aan een ploeg 

Sint Jacobskruiskruid op dorpsweide

Elk jaar vieren de campinggasten van Vondeloord hun feest. Dit jaar was dat op zondag 2 augustus. 
Het begon zoals het elk jaar begint met een optocht van geschminkte kinderen, gevolgd door verschei-
dene kinderspelletjes. In de middag konden ook de grote mensen meedoen. Op het hele terrein waren 
croquet banen met hindernissen uitgezet, waar jong en oud volop van hebben genoten, van een jochie 
met een speen in zijn mond tot en met mensen met wandelstok of rollator. Jammer dat zo weinig 
Wijk aan Zeeërs het hebben kunnen zien, maar daar komt volgend jaar verandering in, dan bestaat de 
kampeervereniging 100 jaar en dat zal uitbundig worden gevierd, waar ook de Wijk aan Zeeërs bij 
betrokken zullen worden.                                                                             Tekst en foto’s: Georges van Luijk.

Column
De overkant

Vandaag ben ik zo vrolijk
Zo vrolijk zo vrolijk

Het is mijn dochter en haar vriend 
na twee geannuleerde boekingen 
dan toch eindelijk gelukt. Ze zijn 
gearriveerd in Frankrijk waar ze in 
Bourgondië een nieuw bestaan gaan 
opbouwen. 
Ze wonen nu in een gehucht van 
enkele tientallen huizen. En dat zette 
me aan het denken. Hoe maak je de 
overgang van een wereldstad als 
Ho Chih Min, een “vibrant city”, 
naar een slapend dorpje met veel 
sociale controle?

De coronacrisis heeft meer mensen 
ertoe verleid om de stad voor het 
dorp te verruilen. De reden zou 
onder meer zijn dat het virus op het 
platteland zwakker is: er zijn minder 
sociale contacten, de wind waait er 
harder en er is minder metaal en 
plastic….

Een onderzoek in Italië heeft laten 
zien dat de vraag naar boerderijen 
en woningen voor permanente 
bewoning op het platteland de laatste 
drie maanden met 20% is gestegen. 
Zelfs veel jongeren trekken weg uit de 
stad om het land te gaan bewerken.  
Een nieuwe ‘groene generatie’? 
Het zou zo maar kunnen. 
Het stemt in ieder geval hoopvol.

De afgelopen weken hebben jour-
nalisten, wetenschappers en trend-
watchers ook voor Nederland een 
trek naar het platteland voorspeld. 
De stad zou in ‘het nieuwe normaal’, 
waarin thuiswerken heel gewoon 
wordt, zijn aantrekkingskracht 
verliezen. Alles wat een stad aantrek-
kelijk maakt – bioscopen, theater, 
dicht bij je werk wonen of op de 
bonnefooi een terrasje pakken – 
is weggevallen. Wat overblijft is 
vooral: weinig ruimte. Parken zijn 
al snel overvol, in winkels is het 
haast onmogelijk 1,5 meter afstand te 
houden en een eigen tuin om even uit 
te waaien of van de zon te genieten is 
maar weinigen gegeven. 
Volgens een hoogleraar stedelijke 
economie aan de Wageningen Uni-
versiteit heeft precies de lockdown 
laten zien wat de stad eigenlijk is: “de 
afwezigheid van ruimte tussen men-
sen en gebouwen. Door de corona-
crisis realiseren we ons dat afstand 
ook nuttig kan zijn. Vroeger, toen 
er allerlei ziekten heersten, was dat 
besef er meer, maar de afgelopen tijd 
waren we dat een beetje vergeten.”

De voorspelling van een massale trek 
naar het platteland lijkt echter wat 
voorbarig. Het CBS ziet wel wat meer 
mensen uit de stad zoeken naar een 
huis met een tuin, maar de vrees dat 
dorpen de komende jaren overspoeld 
gaan worden door stedelingen lijkt 
ongegrond. Wat Wijk aan Zee betreft: 
voorlopig heeft het de wind te bieden, 
ruimte, sociale contacten en het 
strand. Maar metaalmoeheid gooit 
natuurlijk wel wat roet in het eten.

Alie Blokhuis

Vondeloord viert feest in de volle zon

op een zaterdagochtend en een ploeg op een 
zaterdagmiddag. Als je wilt kun je je aan-
melden bij Albertje: albertjeduijst@gmail.
com of Sabine: s.van.otterloo@hotmail.com. 
Niet alleen zij maar alle paardenliefhebbers 
zullen er heel blij mee zijn. 

Tekst: Georges van Luijk/Foto: Hans de Bruijn.

Op zondag 27 september om 13.00 uur verzorgt 
avonturierster Marijke van Langen naar aanlei-
ding van het verschijnen van haar derde boek: 
‘Groenland op blote voeten’ een presentatie in 
het badgastenkerkje te Wijk aan Zee. 
Aansluitend aan de lezing kunt u met Marijke 
mee op een korte tocht in het duingebied achter 
het kerkje waar we de kans krijgen om met 
andere ogen en oren kennis te maken met de 
natuur vlak bij huis.

Marijke van Langen (1977) is avonturier, biologe, 
werkzaam bij een natuurbeheerorganisatie en 
wilderniscoach bij Leadership by Nature en 
Wildernisschool “de Kleine Wilg”. 
Als geen ander kent zij de kracht van de natuur 
en haar helende werking. Het is haar grootste 
passie mensen met natuur te verbinden en via 
die weg met hun innerlijke natuur. 

Een ontmoeting met een sjamaan uit Groenland 
deed Marijke naar dit onbekende, met ijs bedekte 
eiland afreizen. Graag neemt zij u mee tijdens 
deze lezing met beeld en filmmateriaal naar 
het prachtige, ongerepte en wilde Groenland. 
Ze wilde kennismaken met het land en haar 
bewoners, maar raakte onverwachts terugge-
worpen op zichzelf in de immense vlakten van 
het poolgebied. Wat volgde is een prachtig reis-
verhaal over een bijzonder land, over ongerepte 
wildernis, de verbinding tussen natuur en mens, 
over klimaatverandering, over sjamanen en een 
krachtig volk met een bijzondere mentaliteit, dat 
zich al eeuwen staande houdt het poolgebied.

Eerder schreef Marijke de boeken: “Gewoon 
Gaan, te voet naar Rusland” (2010) over de 
voetreis die zij maakte van Amsterdam naar St 
Petersburg en “Terug naar de Altaj” (2016).

Reserveren via: www.j-p.nl/reserveren

De Noordzee schilderen met olieverf, dat is de passie van Jopie Mellema uit Wijk aan Zee. 
Staande aan de vloedlijn met bolderkar en ezel. Het mengen van de enorme variëteit aan grijzen

werkt hypnotiserend. Bulderend water, omrollende golven, het licht en de verte. 
De tentoonstelling van haar is een afspiegeling van momenten die zij aan de vloedlijn doorbracht. 

Te zien t/m 5 oktober bij KEK in het Kennemer Theater te Beverwijk.

Groenland op
blote voeten
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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: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 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

Dorpskerk
Zondag 6 september 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam 
Zondag 20 september 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. M. Myburgh
Zondag 27 september 10.00 uur
Oecumenische viering bij de afsluiting van de 
Vredesweek in de Odulphuskerk
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Odulphuskerk
Zaterdag 5 september 19.00 uur 
Themaviering
Voorganger: p. B. Stuifbergen
Zondag 13 september  9.15 uur
Communieviering 
Voorganger: p. M. de Haas
Zaterdag  19 september 19.00 uur
Gezinsviering 
Voorganger: p. M. de Haas
Zondag 27 september 10.00 uur
Oecumenische viering bij de afsluiting van de 
Vredesweek
Voorgangers: ds. A. van Nierop en p. N. Smit

Oecumenische Bijbelkring
Op maandag 21 september gaat de bijbelkring 
weer van start met een nieuw seizoen. In maart 
j.l. was de laatste bijeenkomst. Het Coronavirus 
zorgde ervoor dat de kring daarna voortijdig 
moest stoppen met het Boek Daniël. We gaan 
daar nu mee verder. Pastor Nico Smit is de ge-
spreksleider en de plaats van samenkomst zal dit 
seizoen de Odulphuspastorie zijn. Daar kan de 
anderhalve meter maatregel beter worden 
gehanteerd dan in de consistorie van de Dorps-
kerk. Vanaf oktober zijn de bijeenkomsten weer 
op de eerste maandagavond van de maand. 
Alle avonden beginnen zoals altijd om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom.

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Woensdag 2 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Vrijdag 4 september
Kop van WaZ: Opening ‘Zomerstilte’; 17.00 uur
Zondag 6 september
Badgastenkerkje: Advaita en klankschalen met 
Volker Hinten; 12.00 uur
Julianaplein: Start wandeling Rondje Wijk aan 
Zee met Arthur Verhage; 13.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Woensdag 9 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Vrijdag 11 september
Dorpsweide: Drive-in bioscoop: Grease; 
21.30 uur
Zondag 13 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00-16.00 uur
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12.00 uur
Vrijdag 18 september
Kop van WaZ: Buurtbakkie; 14.00-16.00 uur
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Zaterdag 19 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Vrijdag 25 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
Dorpsweide: Drive-in bioscoop: Rocketman; 
21.30 uur
Zaterdag 26 september
Café de Zon: Muziekavond; 20.30 uur
Zondag 27 september
Badgastenkerkje: Lezing & wandeling: ‘Groen-
land op blote voeten’; 13.00 uur
Woensdag 30 september
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 19.00 uur
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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, Alie Blokhuis, Hans de 
Bruijn, Jolien Herber.

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 alleen met bron vermelding.

‘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: 1380 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 24 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

Rondje Wijk aan Zee
Op zondag 6 september wandelt Arthur Verhage 
door duinen, valleien en bos langs de mooiste en 
interessantste plekjes rondom Wijk aan Zee. 
Bezoek de bunkers, vuurbaak, Een Zee van Staal 
en Holland op z’n smalst. Verzamelen om 13.00 
uur bij het nieuwe infobord op het Julianaplein. 
Meer informatie op: www.rondjewijkaanzee.nl.

Muziekavond in Café de Zon
In café De Zon is op 26 september een muziek-
avond. De opzet is akoestisch en kleinschalige 
ensembles of solo. Het programma begint om 
half negen. De muziekavond kent geen thema. 
Wie aan wil sluiten om iets te spelen kan dat 
uiteraard doen. De deelnemers verzorgen zelf 
hun begeleiding. Wie wil meedoen of luisteren 
kan dit laten weten door een mail te sturen naar:

albertusdus@hotmail.com.
De toegang is gelimiteerd en gratis. 

Buurtbakkie van Sociaal Team
Het Sociaal team Beverwijk bestaat 5 jaar.
Om dit te vieren organiseren ze samen met de 
Kop van WaZ een buurtbakkie voor inwoners 
van Wijk aan Zee op vrijdag 18 september van 
14.00-16.00 uur, in Voorstraat 12 (voor/in de 
winkel). Er wordt voor koffie, thee en een feeste-
lijk gebakje gezorgd. Als alles goed gaat vindt er 
ook een leuke activiteit plaats. Het Sociaal Team 
hoort graag wat u bezighoudt en vertellen u graag 
wat zij voor u kan doen. Heeft u voor de 18e 
vragen over het buurtbakkie of aan het Sociaal 
team, dan kunt u ze bereiken op 

06-11035327/info@sociaalteambeverwijk.nl
Het Sociaal team is er voor alle bewoners van 
Beverwijk en Wijk aan Zee. Als u problemen 
ervaart of vragen heeft op het gebied van werk, 
geld, wonen, opvoeding, sociale contacten, 
onderwijs of gezondheid kunt u contact 
opnemen met het Sociaal team. Ook denken 
en doen ze graag mee als u ideeën heeft om uw 
buurt/straat of dorp te verbeteren.

Wist u dat…
…er een watertappunt geplaatst is bij het 
speeltuintje aan de Stetweg? 
…het een tappunt is van Join The Pipe?
…deze stichting met de opbrengsten van de 
gekochte watertappunten in Europa, water-
projecten opzet in ontwikkelingslanden?
…zij zo een soort ‘virtuele drinkwaterleiding’ van 
hier tot aan minder ontwikkelde gebieden willen 
vormen?
…de Spar ook hervulbare flessen van Join The 
Pipe verkoopt?

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee haalt al jaren oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen de groeiende 
kosten van de vereniging betaald worden. 
Dit gebeurt 1 x per maand en deze maand op 
zaterdagmorgen 19 september. U kunt het oud 
papier ook bij het doolhof neerzetten.

Geen Open Monumentendag
Dit jaar is er geen Open Monumentendag, maar 
de Odulphuskerk is wel open op zaterdag 12 
september van 11.00 tot 13.00 uur.
U kunt er even binnenkomen om te luisteren 
naar muziek of voor het opsteken van een kaarsje. 
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