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Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research
en begeleid door een werkgroep van bewoners
uit Wijk aan Zee, de Dorpsraad, Dorpshuis De
Moriaan, de Participatieraad en de gemeente
Beverwijk. Op verschillende manieren is gepeild
hoe bewoners het voorzieningenniveau zien
in het dorp. Er is een uitgebreide schriftelijke
enquête gehouden onder de bewoners, er zijn
gesprekken gevoerd vanuit de ‘opiniebus’ en Jan
de Wildt en Cees Hamers bezochten vijftien
verschillende organisaties zoals zorginstellingen,
sportclubs en school om meningen te peilen.
Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen
via cees.hamers@gmail.com

‘Genoeg te doen, maar het kan beter’
Uitslag van het welzijnsonderzoek

De afgelopen maanden is er onder de bewoners
onderzoek gedaan over de voorzieningen in het
dorp. Is er genoeg aanbod op gebied van zorg,
sport en welzijn in Wijk aan Zee? Samen met de
gemeente hebben Cees Hamers en Jan de Wildt de
dorpelingen hierover bevraagd. Er is massaal meegedacht en meegesproken en 270 mensen hebben
de enquête ingevuld. Het antwoord op de vraag of
er genoeg te doen is, luidt aarzelend ja.
Bewoners geven een 6,5 voor het aanbod van
voorzieningen in Wijk aan Zee. Er zijn dus zeker
dingen die verbeterd kunnen worden.

“De hoeveelheid aan activiteiten in het dorp heeft
me verrast”, zegt Jan de Wildt. “Van een hoop
dingen wist ik natuurlijk wel het bestaan, maar
toch. De lijst is enorm.” Wie de opsomming in
het onderzoeksrapport ziet, kan niet anders dan
dat beamen. Schaken, voetballen, badmintonnen, sporten, dansen, bootcampen, kaarten, yoga,
schieten en dat is nog slechts een kleine greep.
Maar toch: de activiteiten zijn met name gericht
op volwassenen. Vooral ouderen en jongeren
schieten erbij in. “Toen het Cruijff Court werd

gesloopt, viel een hele voorziening weg. En je wil
niet weten hoeveel jongeren daar ’s avonds altijd
aan het voetballen waren”, zegt Cees Hamers.
De Moriaan blijkt onder de Wijk aan Zeeërs
de bekendste locatie te zijn, met op een goede
tweede plek Hotel Café Restaurant Sonnevanck.
Maar het dorpshuis kan wel een opfrisbeurt
gebruiken is de opvatting. Vooral de sfeer en de
uitstraling moeten anders. Desondanks geven
de ondervraagden aan de Moriaan wel te blijven
bezoeken. Een dorpshuis is belangrijk.
Hamers: “Er is behoefte aan een ontmoetingsplek, niet afhankelijk van horeca. Je moet er
gewoon heen kunnen lopen is de gedachte.”
Ook opmerkelijk, maar geen verrassing voor de
meesten: Wijk aan Zee houdt graag het heft in
eigen hand. De inwoners organiseren het liefst
zelf en zien daarbij de gemeente vooral als faciliterend. “De betrokkenheid bij bewoners is heel
groot”, zegt Hamers. “Meer dan elders. Dat ligt
aan Wijk aan Zee, de sfeer in het dorp heeft dat
bepaald. De gemeente moet evenementen facili-

teren, niet overnemen.” De Wildt vult aan:
“De gemeente wil beleid, maar met beleid moet
je in het dorp niet aankomen. Met een droom
gaat het beter.” En dat wordt breed gevoeld in het
dorp, aldus beide heren.
Wat kan er beter volgens de bewoners?
Huisvesting voor jongeren en ouderen is een
veelgehoorde wens. En meer en goedkopere
sportfaciliteiten. Meer te doen voor kinderen,
jongeren en ouderen. De komende tijd moet
duidelijk worden hoe dat te realiseren.
Hamers: “We hebben alle mensen die een rol
kunnen spelen in het bedenken van oplossingen
uitgenodigd voor een gesprek. Dat zijn Buurtzorg, Heliomare, de bibliotheek, het sociaal team,
Café de Zon, de Moriaan, alle welzijnsvoorzieningen, een hele lijst. Die krijgen als input dit
onderzoek. En de vraag is dan: wat gaat u hierin
betekenen? Daar komt deel twee uit dat moet
leiden tot een visie en een besluit van het college
over wat we gaan doen.” Het hele onderzoeksrapport is op te vragen via cees.hamers@gmail.com
Tekst: Merei Dekker.

Vaarwel overburen, Brexit aan Zee
31 oktober is de dag dat onze overburen, Groot
Brittannië de Europese Unie vaarwel gaan zeggen.
Ron Toekook bedacht zo’n vier weken geleden dat
hij dit niet zomaar aan zich voorbij kon laten gaan.
Hij maakte als grap een Facebook event aan om op
31 oktober de Britten uit te zwaaien en het event
dat ging viral. Toen duizenden mensen zich hadden
aangemeld voor het event, bedacht Ron dat dat evenement er dan misschien maar echt moest komen.
“Een week of vier geleden zat ik op een zondagmiddag televisie te kijken en het ging alleen maar over
die Brexit. Op dat moment realiseerde ik mij dat het
niet zomaar iets is, een land waar wij goede betrekkingen mee hebben dat Europa gaat verlaten.
Nadat ik een event had aangekondigd op Facebook
om de Britten uit te zwaaien en dat ging totaal
onverwacht viral. In korte tijd meldden duizenden
mensen zich aan voor het evenement, waarna ik
besloot het dan ook maar echt te gaan organiseren.
Ik benaderde mensen uit mijn netwerk om mij
daarbij te helpen, waaronder Marcel Korver en
buurvrouw Annemarie Smit”.
“In korte tijd moet er van alles geregeld worden,
gesprekken met burgemeester Martijn Smit, de
aanvraag voor vergunningen, overleg met de brand-

weer, politie, besprekingen met de horeca in Wijk
aan Zee. Maar ook partijen als Buko vragen zaken
te leveren als hekken en toiletten. Met Sawaz moet
het parkeren op de weide geregeld worden.
Er zijn al veel aanmeldingen uit binnen- en buitenland voor kaartjes, terwijl we nog niet weten wat ze
gaan kosten, omdat we nog bezig zijn met de programmering. Zonder kaartje heb je maar beperkt
toegang tot het dorp. Niet de bewoners van Wijk
aan Zee, die krijgen allemaal een pasje en hoeven
ook geen kaartje te kopen.
Er zijn twee binnen podia in Sonnevanck en Café
De Zon en twee buitenpodia, op het Julianaplein en
op het strand. Hoewel wij geen stap zullen betreden in het duin, hebben wij contact gezocht met
de Vereniging tot het behoud van de duinen in en
rond Wijk aan Zee. Wij willen absoluut niet voor
overlast zorgen en maken gebruik van statiegeld op
glazen, hiermee maken wij de bezoekers bewust van
zorg voor het milieu en het schoon houden van het
strand en het dorp”.
“Wij hebben al wel een paar namen op het oog voor
de muziek, maar het mogen geen muzikanten zijn
waar grote groepen fans op afkomen, de bezoekers
moeten komen voor het uitzwaaien van het

Verenigd Koninkrijk en niet voor de muzikanten.
Het hoogtepunt van de dag is een foto waarop
alle aanwezigen vanaf het strand zwaaien naar de
Britten. Daar wordt een ultrahoge resolutie-foto
gemaakt vanuit een helikopter of een drone, daar
zijn wij nog mee bezig, want het moet van een
hoog standpunt. Zo’n foto is zo scherp dat je kunt
inzoomen en ieder zijn of haar gezicht scherp kan
zien. Aan het einde van de dag sluiten wij onze
activiteiten af met een ecologisch vuurwerk vanaf
een ponton op zee. Hopelijk zal het die dag niet
stormen, want bij een te hoge windkracht zal dat
niet gaan. Wij hebben de weersomstandigheden van
de afgelopen vijftien jaar bekeken en daaruit weten

De Spar gaat verbouwen - vooral meer vers en ambachtelijk
De Spar gaat verbouwen. Een nieuwe vloer, nieuwe
uitstraling en meer winkelruimte gaat dat opleveren.
Een grote operatie die in twee weken geklaard moet
zijn, zodat de supermarkt niet zolang dicht blijft.
Leon Poliste laat in de kleine kantine trots de
tekeningen zien. ‘Naar voren uitbreiden mag niet,
daarom offeren we een deel van het magazijn op
voor meer winkelruimte’, legt hij uit. Dat is mogelijk
en zal geen problemen opleveren. ‘Niet alleen dat
is fijn voor de klant. We krijgen ook een andere
uitstraling. We brengen veel ambachtelijke en verse
produkten en daar gaan we na de verbouwing meer
de nadruk op leggen.’ Een andere reden is het milieu. ‘Alles wordt CO2-neutraal en de verlichting in
de winkel wordt LED.’ Een flinke klus dus.
‘Natuurlijk besteden we de verbouwing uit, maar
dat betekent niet dat we twee weken stil kunnen zitten. Wat we zelf kunnen doen, doen we zelf.

Alles moet eruit.’ Twee weken is haalbaar, weet
Leon. Op 14 november sluit de Spar zijn deuren en
op 28 november gaat de vernieuwde winkel open.
Er wordt die ochtend een lint doorgeknipt, maar
daarna gaan de medewerkers gewoon weer aan de
slag. De Spar in Wijk aan Zee is een van de eerste
supermarkten van het keten dat naar deze formule
overstapt. In die zin dus een goede testcase.
Leon heeft er alle vertrouwen in. ‘Onze klanten
hebben veel behoefte aan verse en ambachtelijke
producten, daar komen we op deze manier aan
tegemoet. De Spar is een bijzondere supermarkt.
Veel mensen komen hier niet voor de weekboodschappen, maar wel voor de boodschappen tussendoor en de bijzondere dingen.’
Leon is de zoon van het echtpaar Poliste, dat achttien jaar geleden in het dorp begon als opvolgers
van de familie Durge. Voor Leon en zijn ouders is

de Spar meer dan een supermarkt. Ze staan altijd
klaar voor een vriendelijke groet of een praatje.
‘We hebben een sociale functie, dat realiseren we
ons elke dag. Veel van de klanten kennen we van
naam, we zouden bij wijze van spreken zelf hun
mandjes kunnen vullen met de boodschappen die
ze nodig hebben.’
Ook de bezorgservice is in die zin heel belangrijk.
‘We brengen het tot in de keuken en pakken daar
alles netjes uit. Veiligheid is gegarandeerd met
pinnen aan de deur, maar betalen kan ook cash.
Uiteraard is dit fijn voor ouderen, maar iedereen
kan gebruik maken van de service’
De opvolging is inmiddels geregeld, want de 25-jarige Leon gaat de zaak van zijn ouders overnemen.
Het is hard werken, lange dagen maken, maar
prachtig om te doen. Vooral het contact met de
klanten zou ik niet willen missen.’

wij dat het op 31 oktober één keer is voorgekomen
dat het windkracht zes was met uitschieters naar
zeven en de overige keren drie of vier, dus wij hebben alle hoop dat de wind geen roet in het eten zal
gooien. Of de Brexit op 31 oktober doorgaat of dat
er weer een uitstel komt, maakt niet uit, het afscheid
Brexit aan Zee gaat gewoon door”.
Oproepje: Tijdens Brexit aan Zee op 31 oktober
kunnen we nog veel hulp gebruiken, voor uiteenlopende zaken. Iedereen die mee wil helpen die dag,
kan zich bij ons aanmelden als vrijwilliger, via
e-mailadres info@brexitaanzee.nl.
Foto en tekst: Georges van Luijk.
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20 jaar
Cultural Village

Twintig jaar geleden riep Wijk aan Zee zich uit tot
“Cultureel Dorp van Europa”. Het was het begin
van een bijzonder jaar met een vervolg in de jaren
daarna. Maandelijks wordt in De Jutter teruggekeken op 1999 en wat daarop volgde.

SPAANS KIPPENVEL
Naarmate het jaar van Cultureel Dorp vordert,
wordt het in Wijk aan Zee en in Europa duidelijk
dat er toch wel iets bijzonders aan de hand is.
Het Spaanse dorp Porrua, gelegen in Asturias,
krijgt voor zijn bezoek aan Wijk aan Zee de
royale steun van het bestuur van Llanes, de
gemeente waar het dorp toe behoort.
Op 8 oktober arriveert niet alleen een bus, maar
ook een grote vrachtwagen. Daarin een complete
ciderpers, allerlei Spaanse lekkernijen en een dertien meter lange boomstam. Die zal op zondagmorgen worden opgericht op het Julianaplein als
centraal punt in de Spaanse jaarmarkt.
Maar daarmee zijn de verrassingen nog niet
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compleet. Uit de bus stapt een compleet doedelzakorkest. Op diverse momenten in het weekend
brengt dit orkest ons kippenvel op de armen.
Porrua heeft een actieve culturele vereniging
en een muziekschool met tachtig leerlingen,
die zich vooral bekwamen in de authentieke
muziek, waarin we Keltische invloeden horen.
Op zondagmorgen gaat het orkest voorop in een
ceremoniële processie waarin een prachtig
versierd “offerbrood“ wordt meegedragen.
Zangers en danseressen in kleurige kledij, de
eerdergenoemde boom op de schouders van de
mannen. Wijk aan Zee neemt kennis van de rijke
cultuur van Asturias, het deel van Noord-Spanje
dat trots is op de eigen identiteit. Porrua toont
waarin een klein dorp groot kan zijn. Gelegen in
het groene deel van Spanje leven de vierhonderd
inwoners van veeteelt en kaasmakerij.
Herders drijven de koeien door het dorp op weg
naar hoger gelegen bergweiden. Vanuit Asturias
zijn nogal wat kolonisten vertrokken naar ZuidAmerika. Na terugkeer bouwden ze in hun dorp
een kolonistenhuis. Later heeft ook Hoogovens
arbeidskrachten geworven in dit gebied.
Het gastcomité in Wijk aan Zee wordt aangevoerd door Jan van der Laan en Frank Rentenaar.
Voor de uitgebreide Spaanse delegatie worden
toch weer voldoende gastadressen gevonden en
er is een geslaagde feestavond in De Doolhof.

Folkgroep Altegaer in de Dorpskerk

In hun programma “Een wereld van Weleer, Wijn, Wind en Water” begint Altegaer bij het allereerste
begin van de opgeschreven muziek en maakt vervolgens een reis door de Middeleeuwen, Renaissance en de Gouden Eeuw naar onze tijd. Een reis die ook nog eens begint in onze Lage Landen, maar
uiteindelijk ook de hele wereld over zal gaan. In hun keuze van liederen legt deze pas 2 jaar bestaande
groep zich geen grenzen op. Ze spelen en zingen alles wat ze zelf graag willen en dat kan over heel veel
gaan, zolang het maar mooi of uitdagend is: Van muziek uit de middeleeuwen tot swingende folk; Van
wervelende dansdeunen tot prachtige samenklanken; Van a capella zang tot verhalende ballades.
De 6 leden van Altegaer hebben allemaal hun sporen in de folk- en maritieme muziek al ruimschoots
verdiend. De groep bestaat uit: Marita Kruijswijk en Marian Nesse (accordeon, bas en zang) in “Kat yn
‘t Seil” en nu in “Kapriol’, Narda Kaandorp (harp, accordeon en zang), Louis Stortelder (dans en zang),
Hanneke Koek (viool, bas en zang) in de voormalige “Scric der Zee”, Frank Edam (gitaar, accordeon,
dans en zang) speelde ooit ook in de Scric der Zee en momenteel onder meer in “het Alkmaars Straatorkest” en “Onstuimig Schuim”.
Het optreden in de Dorpskerk aan het Julianaplein op zondag 6 oktober begint om 12.30 uur, duurt tot
14.00 uur. De toegang tot het kerkje is gratis. Wat de artiesten verdienen hangt van het publiek af, er
wordt na afloop met de pet rond gegaan.
Wandelen
Om 14.00 uur kunnen de wandelaars zich aansluiten voor een Rondje Wijk aan Zee met nog meer
geschiedenis in de vorm van bunkers, vuurbaak, Een Zee van Staal en Lunet. En dit allemaal in een
prachtige omgeving. Hiermee wordt het seizoen van Rondje Wijk aan Zee afgesloten.

De Spaanse markt op zondag trekt heel veel
publiek, dat gretig proeft van de kazen en worsten, die vanuit Porrua zijn aangevoerd.
Een speciale attractie is het schenken van de
cider: op virtuoze wijze wordt uit de hoog
geheven fles met een lange straal het glas bereikt.
Muziek en dans ontbreken uiteraard niet.
Aan het bezoek van de Spanjaarden is een ander
cultureel evenement gekoppeld: de fotowedstrijd
Dorpsgezicht. Bij een “dorpsgezicht” denk je aan
plaatjes met huizen, een kerk, een wei.
Maar getrouw aan de filosofie van Bert Kisjes:
“Het dorp dat zijn geen huizen, dat zijn de
mensen” is de opdracht voor de fotowedstrijd:
portretten van mensen in dorpen.
Dat levert verrassende resultaten op, zoals
bijvoorbeeld een reeks foto’s van mensen/dorpsgenoten, die allemaal op huisnummer 11 wonen.
De eerste prijs gaat naar de Tsjechische fotograaf
Jindrich Streit, die een indrukwekkende serie
heeft gemaakt over mensen op het Oostenrijkse
platteland. De foto’s worden op een bijzondere
manier ten toon gesteld: nu eens niet in een zaal
of kerk, maar achter de ramen van woonhuizen
in de Voorstraat. Het dorp zelf als een museum
of expositieruimte.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Riet Molenaar.

Volgende maand: Tsjechische filmsterren

Dzmano uit Georgië in de Dorpskerk

Op vrijdagavond 11 oktober vindt er in de Dorpskerk aan het Julianaplein een uniek concert plaats.
De Georgische zanggroep Dzmano is dan uitgenodigd door ‘Onstuimig Schuim’. Dzmano komt in
de maand oktober naar Nederland en geeft dan door het hele land een 20-tal concerten. Het contact
tussen deze twee groepen is gelegd in april van dit jaar. Vier leden van ‘Onstuimig Schuim’ waren in
Georgië en woonden daar een concert van deze mannen bij in het stadje Akhalsikhe en zo kwamen
ze met ze in contact. Toen Joke van der Weide besloot deze groep naar Nederland te halen waren ze
er dan ook als de kippen bij om een concert te plannen in deze regio. Het ensemble brengt prachtig
meerstemmige volksliederen waarbij ze zichzelf begeleiden op de Panduri, een authentiek Georgisch
instrument. Ze zingen liederen over de natuur en de liefde maar ook liederen over strijd en geloof.
De polyfone zang van Georgië is zeer oud en staat op de wereld erfgoedlijst. Voor deze mannen is het
een unieke manier om geld te verdienen en het bestaan in hun land zo wat lichter te maken.
Tijdens dit concert zijn er nog twee gastzangers uit Georgië nml. vader en zoon Levan Levan Samkurashvili. De vader heeft lang geleden deel uitgemaakt van een Georgische groep die ook hier in Wijk
aan Zee heeft opgetreden. Bij zijn vertolking van de Georgische muziek voel je de emoties door je hele
lijf gaan. Om het spektakel deze avond compleet te maken zal ook Onstuimig Schuim een deel van de
avond vullen. Zij bezingen de zee in al haar facetten in eigen geschreven Nederlandstalige
liederen. Aan het eind van de avond zullen beide groepen samen en wellicht met het hele publiek
enkele wereldmuziekliederen zingen. Kortom een avond die je eigenlijk niet mag missen.
Het concert op vrijdag 11 oktober begint om 20.00 uur. Toegang is € 12,00.
Kaarten kunnen gereserveerd worden per mail bij Frank Edam: frankedam1@gmail.com.
Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar, mits niet uitverkocht.
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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.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen,
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om
redactionele redenen in te korten.
De inhoud is voor de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of ongepaste inzendingen worden
niet geplaatst. Overname uit De Jutter mag, mits de
bron vermeld wordt.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor
commerciële doelen of personeelsadvertenties.
Administratie/advertenties/opmaak:
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee.
(Met naam en adres)
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond:
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving:
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparticipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com

Silvia van Diepen
praktijk voor ont-stress coaching

Silvia is geboren in Den Helder en via een aantal
jaren in Heemskerk woont zij nu drie en een half
jaar in Wijk aan Zee. Voor zij sinds een aantal
maanden haar eigen praktijk begon werkte zij bij
de stichting ‘Mee’, een landelijke organisatie voor
maatschappelijk werk, die ondersteuning geeft aan
mensen met een beperking.
“Ik voelde dat ik meer wilde, het praten met
cliënten in een kamer gaf mij de gedachte dat
je gemakkelijker zal kunnen praten als je in de
buitenlucht bent. Buiten zijn er geen grenzen en
het praat beter dan in een kantoor. Binnen voel je
je zelf verplicht om geen stiltes te laten vallen, dat
kan een gesprek hinderen. Buiten kun je rustig
wandelend om je heen kijken, van de natuur
genieten en een paar minuten geen woord te

zeggen. Mijn ervaring is dat dan een moment van
stilte niet ongemakkelijk is. Mijn overtuiging is;
Door fysiek te bewegen komen innerlijke processen in beweging”.
“Ik werk volgens de TriA Methode, dat is de methode van drie A’s; Aandacht, Acceptatie en Actie.
In wat voor toestand ben je nu, het accepteren
dat je in de omstandigheid van stress bent gekomen, wat is je doel, waar wil je naar toe.
Aan beide situaties geef ik uitgebreid aandacht.
Je moet accepteren dat je erin verzeilt bent
geraakt. Je kan de situatie waarin je zit niet
ontkennen, die is er niet voor niets. Ik begeleid
de mensen in het proces naar het doel, een leven
zonder stress”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink..

Wijk aan Zee 75 jaar vrij! Ouderen vertellen
presentatie boek - lezing - film
Volgend jaar 5 mei 2020 herdenken we het feit
dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Het boek
“Wijk aan Zee 75 jaar vrij! Ouderen vertellen”
met de DVD Vrijheid I, II en III laat de inwoners
uit Wijk aan Zee, die als kind de oorlog hebben
meegemaakt, aan het woord. Een aantal van hen
is inmiddels al overleden. Het is een memorabel
document geworden. Zeker gezien het feit dat over
het leven in de Vesting nog niet zoveel bekend was.

Vooraf wordt een lezing door Greet Cudovan
gehouden over de bouw van de Vesting IJmuiden
en de gevolgen daarvan voor de inwoners van
Wijk aan Zee, gevolgd door een compilatie van
de driedelige film. Indien mogelijk zullen een
aantal van de geïnterviewden aanwezig zijn om
eventuele vragen te beantwoorden.
De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in Museum
Kennemerland.

In deze jubileumuitgave zijn weer nieuwe verhalen opgenomen met veel foto’s en een prachtig
kaft. Met de DVD van Jan van der Land is het
een waardevol document met herinneringen.
Herinneringen van ouderen, die toen nog kind
waren. Zij vertellen hoe hun Vrijheid geleidelijk
aan steeds meer ingeperkt werd. Die verhalen
mogen wij niet vergeten. Vrijheid is een groot
goed en moet bewaakt en gevierd worden.
Een leerling schreef: “Vrijheid is voor mij frisse
lucht.” en “Vrijheid is als water, als het er niet
meer is, krijg je dorst.” Heel treffend, want lucht
en water zijn evenals vrijheid, onmisbare elementen in het leven. Iets om zuinig op te zijn!

Aan de Keukentafel met
‘antigrippine’ van Annemarie Deen
In ‘Aan de keukentafel’ delen Wijk aan Zeeërs hun
bijzondere recept met een verhaal. Dit keer een
verhaal van mezelf want, door griep geveld, was
ik niet in staat anderen onder ogen te komen, laat
staan te interviewen. Dus inspireerde het mij om
met jullie mijn huisgemaakte antigrippine te delen.

Ingrediënten:
3 (liefst biologische) citroenen
1 pot biologische honing
stuk gember van ongeveer 4 cm
snuf kaneel
glazen pot

Jaren geleden kwam ik dit recept ergens tegen en
sindsdien is het bij ons thuis favoriet ten tijde van
verminderde weerstand en griep. Nu de scholen
weer zijn begonnen, onze agenda’s gevuld zijn
met allerlei drukte en verplichtingen, de dagen
natter en kouder worden, lopen wij weer van alles
op. En voor je het weet, sleep je je weer snotterend en hoestend de dagen door. Dit recept
- dat ook nog eens leuk is om te maken - helpt
je daar gegarandeerd doorheen. Ik vind het zelf
erg lekker, maar mijn zoon noemt het drakenpis.
Dus het is duidelijk dat niet iedereen het even
lekker vindt. Maar goed, door te roepen ‘ik ben je
moeder’ en ‘ik weet het beter‘, heb ik het er lange
tijd in gekregen. Nu heeft hij de leeftijd bereikt
dat hij verstandig is en het goedje uit zichzelf met
lange tanden naar binnen slurpt. Dus ach, het
valt volgens mij allemaal best mee. Er zijn twee
manieren om het in te nemen. In de thee, wat ik
zelf het lekkerste vind, maar nog beter is het gewoon een goeie lepel uit de pot te nemen. Want,
zo is mij verteld, de honing verliest boven de 40
graden belangrijke enzymen. Maar goed, met een
zere keel is het wel echt heerlijk om het als hete
drank te drinken. Een lepeltje toe is dan ook een
idee. Als je het maakt, doe het geheel in een leuk
glazen potje. Het ziet er namelijk prachtig uit op
je aanrecht! Gezondheid!

Bereiding:
Was de citroenen goed en snij er met schil en
al dunne plakken van. Schil de gember en snij
daar flinterdunne plakjes van. Doe de citroen en
de gember samen met de snuf kaneel in de pot
en vul daarna het potje tot bijna de rand op met
honing. Even goed in laten trekken voordat je
je eerste hap of, van een paar goeie theelepels,
kop thee neemt. Je kunt het 2/3 maanden in de
koelkast bewaren.

Column

‘Stijl by Bien’ nieuw aan het Julianaplein
achttiende jaar gespecialiseerd in het kleuren van
haar. Ik verkoop ook geurkaarsjes, geurstokjes,
deodorant, zelfgemaakte armbandjes, oorbellen
en gehaakte tassen en mutsen. Daarnaast verkoop
ik de strandtassen van Sandra van Oostenbrugge
en bloemen en planten van Sandy Hollenberg
van Sfeer en Bloem. En omdat ik het jammer
vind dat er in Wijk aan Zee niets te vinden is op
het gebied van een cadeauartikelen hebben wij
daar een bescheiden assortiment in zodat je niet
voor alles naar Beverwijk moet”.
“Sabine, is er iets dat jij niet doet?” “Ja, stilzitten”.
Tekst: Georges van Luijk/Foto: Kelvision.

Tekst en foto: Annemarie Deen-Zoontjes

Niemandsland

Onlangs zag ik op TV een uitzending over de
landschapsetsen van de Friese kunstenaar Jan
van der Kooi. De komende maanden worden
deze samen met een groot aantal etsen van
Rembrandt tentoongesteld in Museum Draiflessen in het Duitse Mettingen. Van der Kooi
schildert niet alleen natuur, maar ook heel vaak,
net als Rembrandt, zelfportretten. Daarover
zei hij in de uitzending: “Mijn beste portretten
ontstaan als ik mezelf betrap in het voorbijgaan
van een spiegelende etalageruit en me afvraag:
wie is de oude man die daar naast mijn vrouw
loopt? Wie ben je als niemand kijkt?”
Na het zien van die uitzending moest ik terugdenken aan het theater op de Smaakmarkt van
afgelopen zomer. Een theater is typisch een voorbeeld van een niemandsland: je gaat de zaal, of
in dit geval een tent, binnen, weet niet precies
wat je te wachten staat, en gaat een tijdje later
weer naar buiten. Wat gebeurt er precies daar in
die tent? Is degene die naar binnengaat dezelfde
als die naar buiten gaat? Dat vroeg ik me af na
de voorstelling “Spiegels” gespeeld door Sam de
Vlugt, Nina van der Meij en Ditte de Vries.
Het gegeven van de voorstelling was simpel: drie
jongeren bekijken zichzelf zwijgend lange tijd in
hun eigen spiegel van onder tot boven, van opzij

Op 24 oktober zal het boek in Museum Kennemerland gepresenteerd worden. Wethouder van
den Berg schreef het voorwoord en zal het eerste
exemplaar in ontvangst nemen.

De liefde bracht Sabine de Pagter bijna twintig
jaar geleden van Eindhoven naar Noord-Holland.
Vanaf haar achttiende jaar is zij kapster, eerst in
haar geboortestad later in Westzaan en Beverwijk. Sabine is getrouwd met Jimmy de Pagter en
heeft drie kinderen in de leeftijd van drie, acht en
tien jaar. Al heel lang heeft zij een diep gekoesterde wens; een eigen zaak. En dat is gelukt, op
het Julianaplein heeft zij sinds een aantal weken
‘Stijl by Bien’, een prachtig ingerichte en stijlvolle
kapperszaak. “Behalve kapster ben ik schoonheidsspecialiste en visagiste, ik knip zowel dames,
kinderen als heren. En heb mij al sinds mijn

5

en van achteren en bewonderen zichzelf, maar
ze lijken ook verwonderd, vol vragen.
Dan houden ze elkaar de spiegels voor, alsof
daar misschien het antwoord ligt, en uiteindelijk
wordt ook het publiek in de woordeloze bespiegelingen betrokken.
Via hun voorstelling leken ze aan mij, als
toeschouwer, te vragen: wie ben jij? Wat zie
je, hoe kijk je, wat ervaar je? Wat hoop je te
vinden in deze tent, hoe verhoud je je tot andere
toeschouwers, waar sta jij in de groep? Ik werd
er wat lacherig van, ongemakkelijk… Ik keek om
me heen om te zien of anderen dezelfde reactie
hadden. Maar iedereen leek de spiegels anders te
ervaren. Ik realiseerde me dat alle mensen in die
tent dezelfde ervaring ondergingen en deze toch
allemaal verschillend beleefden. Je bent samen
en toch alleen met je bespiegelingen.
Toen ik naar buiten ging, werd ik weer opgenomen in het gedruis van de markt. Ik voelde me
een beetje veranderd, had weer iets ontdekt. Ik
keek net iets anders naar mezelf en de Smaakmarkt. Misschien was ik wel een beetje meer
‘mezelf ’ geworden. Niet ingrijpend, maar toch.
Alie Blokhuis
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Pand ‘De Zonnebloem’ aan de Van Ogtropweg 14
wordt na bezwaar niet gerestaureerd
Het pand Zonnebloem aan de Van Ogtropweg 14
wordt niet in de oorspronkelijke staat hersteld.
Zo blijkt uit een bord dat in de voortuin staat.
De tekst is opmerkelijk. ‘De restauratie gaat helaas
niet door vanwege bezwaar door bewoner op nummer 18’, laat de eigenaar expliciet weten. Aan het
woord Jochem ter Burg en Jeroen de Wilde.

eerste niet doorgaan.’ Jochem vindt het onterecht dat hem persoonlijk verweten wordt dat
de restauratie niet doorgaat. ‘Die meneer is een
professional. Hij had dit risico vooraf kunnen en
moeten inschatten. Dat hij dit via een bord zo op
de persoon speelt valt me heel erg tegen, want ik
heb niets tegen hem of zijn bedrijf.’

‘Ik heb niets tegen de restauratie’

‘Verliefd op pandje Zonnebloem’

De bewoners van nummer 18 zijn Jochem ter
Burg en zijn echtgenote. Zij zijn niet blij met het
bord en willen graag hun kant van het verhaal
kwijt. ‘Wij zijn niet tegen de restauratie, integendeel’, legt Jochem uit. ‘De eigenaar gaf aan dat
er een vakantiewoning gerealiseerd zou worden
voor vier tot zes personen. Dat mag niet volgens
het bestemmingsplan. Zo eenvoudig is het.’
De eigenaar is Jeroen de Wilde, projectontwikkelaar in Beverwijk die veel monumentale panden
aankoopt en opknapt. Ter Burg benadrukt dat
hij met zijn bezwaar niet De Wilde wilde raken,
maar de gemeente. ‘Het is bijzonder vreemd dat
de gemeente een vergunning afgeeft voor iets dat
tegen het bestemmingsplan indruist.’
Jochem ter Burg zegt zich zorgen te maken om
het dorp. ‘Het is niet goed als er woonruimte onttrokken wordt aan het dorp’, geeft hij aan.
‘Er is niet voor niets bepaald dat woonhuizen
niet omgebouwd mogen worden voor recreatieve
doeleinden. Dat is altijd onze enige insteek
geweest. Om het dorp te beschermen is bepaald
dat de eigenaar van een pand er ook in moet
wonen, zodat Wijk aan Zee leefbaar blijft.’
Jochem maakte bezwaar en een onafhankelijke
commissie boog zich over de zaak. Beide partijen
waren inmiddels niet meer ‘on speaking terms’ en
konden daar hun verhaal kwijt. Uiteindelijk kreeg
de familie Ter Burg gelijk en de vergunning werd
ingetrokken. Tot verdriet van de eigenaar die het
pand in oude glorie wilde herstellen.
‘Dat nu de restauratie ook niet door kan gaan,
is zijn eigen schuld’, vindt Ter Burg. ‘Hij heeft
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beide
zaken in één aanvraag te doen: restauratie en de
realisatie van een vakantiewoning.
Nu de vergunning is ingetrokken, kan ook het

Jeroen de Wilde: ‘Mijn vrouw en ik zijn al meer
dan 15 jaar verliefd op het prachtige zomerhuisje ‘De Zonnebloem’ dat zo mooi gelegen is
op een verhoging tegen het duin. Ongeveer 14
jaar geleden hebben we geprobeerd het huisje te
kopen van de toenmalige eigenaar. Dat lukte toen
helaas niet maar in 2018 hadden we meer geluk.
We kochten het zomerhuisje Zonnebloem en het
achterliggende duin met de waterbunker.
We waren heel blij en trots. We konden bijna niet
wachten om te starten met de restauratie van
Zonnebloem. Ons plan was om het zomerhuisje
te restaureren naar de oorspronkelijke staat zoals
deze in 1920 door de architect bedoeld is.
Dus met o.a. de originele veranda aan de voorzijde en met de originele ramen, luiken en deuren.
We hebben de monumentenarchitect Collo ingeschakeld waarmee we altijd samenwerken.
Ons doel was om het zomerhuisje zodanig te
restaureren zodat het weer één van de mooiste
monumenten werd van Wijk aan Zee waar naast
ons ook heel Wijk aan Zee trots op kan zijn.
Zoals wellicht bekend heb ik in Beverwijk en
omgeving meer woningen gerestaureerd, bijna de
helft van de woningen is monumentaal.
Naast mijn dagelijks werk bij mijn ingenieursbureau is het restaureren van woningen een uit
de hand gelopen hobby. Na restauratie verhuren
wij de woningen aan nette particulieren tegen
een marktconforme huurprijs. We hebben een
wachtlijst want er is veel vraag naar huurwoningen en onze woningen zijn gewild.
Voordat wij het zomerhuisje De Zonnebloem
kochten heb ik vanzelfsprekend uitgezocht wat
de mogelijkheden waren met De Zonnebloem.
Ik wist dat zomerhuisje Zonnebloem in 1920 is
gebouwd door de toenmalige eigenaren van
‘Villa Santiago’ als ‘zomerhuisje’ voor het onderbrengen van hun gasten. In 1920 is er door de
gemeente een vergunning verleend voor gebruik
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als vakantiewoning. Zowel Villa Santiago als
De Zonnebloem zijn gebouwd door de toentertijd beroemde architect Foeke Kuipers uit
Amsterdam. Ook wist ik dat het huisje vanaf in
elk geval 1992 tot het moment dat ik het kocht
steeds is gebruikt voor het onderbrengen van
steeds wisselende gasten, er heeft sinds 1992
niemand ingeschreven gestaan in de woning.
Wij hebben twee zoons en die waren net zo blij
en trots met het huisje als ons. De mannen geven
aan dat ze later graag in De Zonnebloem willen
wonen. Totdat dit zo ver is wilden mijn vrouw en
ik het gerestaureerde huisje in de zomer verhuren
als vakantiehuis aan vakantiegasten. En ook
regelmatig wilden wij er zelf een weekend of
week gaan verblijven. Op het moment dat een
van onze zoons er aan toe is om in De Zonnebloem te gaan wonen dan was ons plan om te
stoppen met de verhuur aan vakantiegasten.
Wij vroegen vergunning aan en kregen deze van
de gemeente Beverwijk. Het huisje hield de
bestemming wonen en gebruik als recreatiewoning werd ook toegestaan en de geplande
restauratie werd zonder problemen vergund.
De verleende vergunning werd zoals gebruikelijk gepubliceerd maar een paar dagen voordat
de termijn afliep kwam er één bezwaarschrift
binnen. We hebben meerdere malen geprobeerd
onze plannen uit te leggen aan de bezwaarmaker
op nummer 18, maar hij wilde niet met ons
praten. Deze buurman maakt helaas overal
bezwaar tegen, zelfs tegen een parkeerplaats die
wij op eigen terrein wilden realiseren.
Vanzelfsprekend wordt elke bezwaarmaker
gehoord door de gemeente en de gemeente legt

Net geopend: Grand Café ‘Het Boegbeeld’
De De Zwaanstraat is een grand café rijker.
Het Boegbeeld heeft de deuren geopend op de plek
waar voorheen restaurant het Zomerhuis zat.
Eigenaar Adriaan van IJselmuijden (34) en compaan Alex Vargas (48) zijn de afgelopen weken
hard bezig geweest om het pand een make-over
te geven. En dat is gelukt. “We hebben dit samen
bedacht en nu is het gaan rollen.”
Toen enkele maanden geleden het ‘Wapen’ sloot,
stond een deel van de nachtbrakers op straat.
Behoefte ontstond aan een plek waar je tot laat
kan blijven, waar je terecht kon voor een onvervalste stapavond. “We waren jaren geleden al aan
het bedenken om iets te beginnen”, vertelt
Adriaan. “Maar we hadden geen pand. Toen
kwam dit (het Zomerhuis - red.) beschikbaar.
En omdat ‘Het Wapen’ sloot, viel er een gat op de
late avond. Dat willen wij nu vullen.” Daarnaast
schotelen Adriaan en Alex, die beiden ruime
ervaring hebben in de hotelbranche, de bezoekers
ook iets te eten voor. “Loungefood en Flammkuchen, dat is het voornaamste. Verder kun je
denken aan Quesedillas, rijst met bonen, Ceviche
maar ook spareribs en hamburgers.” In de vroege
avond kan dat aan tafel, maar later wordt het ook
‘eten van de schoot’. “Dan kun je dezelfde gerechten krijgen maar dan in kleinere porties.”
Aan de zijkant van de ruimte komen instrumenten te staan. “Een piano, die moet nog wel even
worden gestemd”, vertelt Alex. “En een drumstel,
een djembe, gitaren. Iedereen mag muziek
maken, lekker jammen.” Alhoewel de nadruk niet

ligt op live muziek. “We zullen vooral muziek uit
de jaren 60, 70 en 80 draaien.”
Mooi detail: in het grand café staat ook de welbekende vierkante statafel uit ‘Het Wapen’.
Volgens de uitbaters heeft de tafel een hele zwerftocht langs verschillende etablissementen achter
de rug. Adriaan: “Hij heeft ook in de Posthoorn
gestaan heb ik gehoord. Maar er zouden nog
meer café’s zijn. Als mensen het weten, moeten ze
het even doorgeven aan ons. We willen de namen
erin graveren.”
Grand café Het Boegbeeld is geopend vanaf 17.00
uur. Op zondag, maandag en woensdag kun je tot
1.00 uur naar binnen. Op donderdag, vrijdag en
zaterdag sluit de deur om 2.00 uur. “Dinsdag zijn
we gesloten, de andere avonden blijven we open
totdat de laatsten naar huis willen.”
Tekst: Merei Dekker/Foto: aangeleverd.

dan uit waarom de vergunning is verleend en
gaat in gesprek met de bezwaarmaker.
Als het bezwaar aangehouden wordt door de
bezwaarmaker dan wordt het bezwaar behandeld door de ‘Onafhankelijke commissie voor
bezwaarschriften’. Dat is een soort onafhankelijke rechtbank waar de gemeente de afgegeven
vergunning verdedigt en de bezwaarmaker zijn
bezwaar kan uitleggen en verdedigen. Uiteindelijk hebben wij in augustus te horen gekregen dat
de vergunning is ingetrokken.
Nadat we de vergunning in januari verkregen
hadden was ik na overleg met en goedkeuring
van de gemeente Beverwijk al gestart met het
slopen van alle niet originele onderdelen uit het
huis. Na het intrekken van de vergunning zaten
wij dus met een huisje wat niet meer bewoonbaar
was vanwege de sloop van vele onderdelen.
We zijn daarom op dit moment bezig om het
huisje binnen weer terug te brengen naar de staat
waarin ik het kocht.
Vanwege het intrekken van de vergunning en
de beperking van de gebruiksmogelijkheden
is het restaureren van De Zonnebloem naar de
oorspronkelijke staat helaas niet meer financieel
haalbaar. Bovendien mag de restauratie ook niet
doorgaan want de vergunning is ingetrokken.
Nu onze plannen niet door kunnen gaan moeten
wij ons beraden over een andere vorm van
inkomsten totdat één van onze zonen in de toekomst in de woning kunnen wonen.
Vanzelfsprekend moet het beoogde toekomstig
gebruik voldoen aan alle wettelijke regels en binnen het bestemmingsplan passen.
Wij zijn heel erg teleurgesteld en hadden het
graag anders gezien.
Ineens stond het er. Bij de strandopgang vlakbij
het Strandhuis Een gloednieuw bankje.
Op een gegraveerd plaatje staat de tekst:
‘Ga zitten en rust uit. Geniet van dorp, zee en
strand. Zoals ik al vijftig jaar. Birgit Borris 2019.’
Birgit Borris heeft een jaar geleden met een interview in de rubriek ‘Dorpsgenoten’ in de Jutter
gestaan. De van origine Duitse Birgit komt al
vijftig jaar op vakantie in Wijk aan Zee. Als
kind al, met haar ouders. Daarna met haar man
Waldemar. Inmiddels voelt het als haar tweede
woonplaats, heeft ze Nederlandse vrienden en
wil ze na haar pensioen meer tijd in het dorp
doorbrengen met haar man. De foto is gemaakt
op hun 25-jarig huwelijksfeest, dat ze afgelopen
zomer vierden.
Foto: Corali Photography.

Stratenvolleybaltoernooi in De Moriaan

Op vrijdag 11 oktober is de 6e editie van het
Stratenvolleybaltoernooi Wijk aan Zee voor recreanten in de Moriaan. Dit jaar met extra leuke
wedstrijdelementen. Zo kun je bonuspunten
verdienen met de petje-op-petje-af wedstrijd of
met de beste teamoutfit.
We starten om 19.45 uur met de warming up van
Inge de Snaijer van Bodyshape WaZ en sluiten
deze topavond af met een swingende afterparty
met DJ Johnny 5.
Wil je je inschrijven - individueel of een compleet
stratenteam – mail dan naar fons@fonkystones.nl
Kosten zijn 5 euro per persoon inclusief borrelhapje. Voor meer informatie over het programma
of de toernooiregels, kijk op de Facebook pagina
van WVV’72
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 3 oktober
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 4 oktober
Badgastenkerkje: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Sonnevanck: The Burnin’ Burritos; 21.00 uur
Zaterdag 5 oktober
Café De Zon: Alkmaars Straatorkest (ASO) met:
Een Magistrale tijd; 20.30 uur
Sonnevanck: Jimmy’s Gang; 21.30 uur
Timboektoe: Eindfeest 2019; 22.00 uur
Zondag 6 oktober
Badgastenkerkje: Johannes Angels; 12.00 uur
Dorpskerk: Folkgroep Altegaer met “Een Wereld
van Weleer, Wijn, Wind en Water”; 12.30 uur
Küverbunker 451 - Gaasterbos en Radarbunker Vuurbaakduin: Openstelling; 13.00 – 16.00 uur
Dorpskerk: Vertrek Rondje Wijk aan Zee - wandeling met gids rond het dorp; 14.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 10 oktober
Sonnevanck: Close 2 Fire; 20.30 uur
Vrijdag 11 oktober
De Moriaan: Stratenvolleybaltoernooi met een
afterparty met DJ Johny5; 19.30 uur
Badgastenkerkje: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Dorpskerk: Concert Dzmano uit Georgië samen
met Onstuimig Schuim; 20.00 uur
Sonnevanck: Suus en Bart; 21.00 uur
Zaterdag 12 oktober
De Moriaan: Open drive rummikub-vereniging
“De Zandloper”; 12.30 uur
Beachclub Oost 3: De Baldado’s; 20.30 uur
Sonnevanck: Toussaint & Van Essen; 22.00 uur
Zondag 13 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Badgastenkerkje: Muziek van Hildegard von
Bingen; 12.00 uur
Bokkentocht - Herfstbiertocht; 12.00 – 18.00 uur
Deelnemers: De Liefhebbers aan Zee; Sonnevanck; Het Boegbeeld; Gewoon in Wijk aan Zee;
Café de File; Klein Zwitserland; Puur Zee;
Café de Zon; ’t Visserhuys; Efes; De Moriaan;
Het Strandhuis; Sout; Dittis Sunsea.
Sonnevanck: DJ Nifty; 13.00 uur
Dinsdag 15 oktober
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd - aanmelden: 0251-374320; 17.00 uur
Woensdag 16 oktober
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30-23.00 uur
Donderdag 17 oktober
Sonnevanck: Kim & Daan; 21.00 uur
Vrijdag 18 oktober
Badgastenkerkje: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Zaterdag 19 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Beeldenpark Een Zee van Staal: Rondleiding in
kader van Industrie-Cultuurweek; 14.00 uur
Beachclub Oost 3: Del Boete en Vinyl DJ Mark
van der Jagt; 16.00 uur
Sonnevanck: Crazy Piano; 22.00 uur
Dinsdag 22 oktober
De Moriaan: Sport & Spel Festijn voor jeugd t/m
12 jaar; 13.00-16.00 uur
Woensdag 23 oktober
Beeldenpark Een Zee van Staal: Rondleiding voor
kinderen in kader van Industrie-Cultuurweek;
14.00 uur
Vrijdag 25 oktober
Badgastenkerkje: Klankschaalconcert; 20.00 uur
Aloha Beach: Comedy Night met Martijn Kardol;
21.00-22.30 uur
Sonnevanck: Rusty Cage; 21.00 uur
Zaterdag 26 oktober
Café De Zon: Reünie Arion met fototentoonstelling; 12.00-17.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Rondleiding in
kader van Industrie-Cultuurweek; 14.00 uur
De Moriaan: Halloween Kinderdisco voor jeugd
t/m 12 jaar; 18.30-21.00 uur
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck: Singeltjesklubb; 22.00 uur

Zondag 27 oktober
Het Hoge Duin: Vertrek Rondleiding Atlantikwall; 11.30 - 14.30 uur
Café De Zon: Reünie Arion met fototentoonstelling en een optreden van blaaskapel Het Dorp;
12.00-17.00 uur

Concerten in Badgastenkerkje
Klankschaalconcerten

Vrijdag 4 oktober, vrijdag 11 oktober,
vrijdag 18 oktober, vrijdag 25 oktober.
Aanvang: 20:30 inloop vanaf 20:00
In stilte luisteren naar klankschalen is een eenvoudige manier om te mediteren. Op veel niveaus
beïnvloedt mediteren allerlei lichaamsprocessen.
Zo verandert de doorbloeding in de hersenen
binnen een paar minuten. Neurotransmitters
worden gevormd en de grote hormoonfabriek,
de hypofyse, gaat een heel ander patroon aan
hormonen produceren. Professor Pierre Capel
van de universiteit van Utrecht: “Twintig minuten diepe innerlijke rust zorgen er ook voor dat
de transcriptiefactor activiteit van genen weer in
neutraal wordt gezet, waardoor de negatieve effecten van stress geneutraliseerd worden.
Gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke
werking op het ontstaan en verloop van allerlei
ziekten en aandoeningen, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren,
diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en
angst. Meditatie kan hierbij een enorme positieve
verandering teweeg brengen.” Het leuke van een
klankschaalmeditatie is dat je dit allemaal niet
eens hoeft te weten. Je kunt er gewoon aan deelnemen gewoon omdat je het fijn vindt

Zondag 6 oktober Johannes Angels

Meditatief concert met Indiase instrumenten.
Gitaar composities en improvisaties van Johannes
Luttik, (oom van de Beverwijkse muzikant Lut)
die geïnspireerd raakte in een ashram in India en
daar prachtige klankvormen vond.
Zijn spel wordt begeleid door de Tanpura van
Komalta en vrije zanglijnen van Yashodhara.
Aanvang 12:00 uur.

Zondag 13 oktober Hildegard von Bingen

Diverse Wijk aan Zeese hobby-zangers, jazz- en
popzangers, waarvan de meesten geen noten
lezen gaan buiten hun comfortzone: zij zingen
melodiën en Latijnse teksten van de eerste
vrouwelijke componist waarvan de naam bekend
is, Hildegard von Bingen (1098-1179).
Hildegard is vandaag nog steeds relevant.
Wat betreft mystiek is zij heel aards, ze verbindt
de micrososmos, de ziel, de psyche met de
macrocosmos, het universum. Zij is kosmisch in
haar perspectief. Dit past precies bij de zoektocht
van vandaag de dag om onze ziel te verbinden
met de nieuwe kosmologie en kwantumfysische
inzichten om een ruimere visie te krijgen dan alleen maar nationalisme of de anthropocentrische
agenda. Diverse Wijk aan Zeeërs hebben n.a.v. dit
project historische von Bingen plekken bezocht
in Duitsland en België. Aanvang 12:00 uur.
Van alle concerten is de toegang vrij.
De muzikanten en het Badgastenkerkje geven alles,
inclusief de koffie en thee gratis weg.
Met een vrijwillige bijdrage na afloop kun je
bijdragen aan de voortgang.

Gratis af te halen:

Grote Spectrum encyclopedie 24 delig,
op adres Nico Mijnen, van Oldenborghweg 3,
1949 CH Wijk aan Zee.

ASO speelt “Een Magistrale Tijd”

Dit splinternieuwe programma van het Alkmaars
Straatorkest (ASO) brengt ons naar de wondere
wereld van de tijd. Er is in deze miraculeuze
wereld maar één persoon voor wie de tijd geen
geheimen heeft. Het ASO gaat bij deze magister
op bezoek en neemt U mee naar zijn mysterieuze
winkel en laat hem daar in alle tijden handelen,
kopen en verkopen, de tijd bespelen, verbeiden
en beschouwen. Het Alkmaars Straatorkest speelt
en zingt over alles wat hen bezighoudt.
Vrijwel alle liederen zijn door hen zelf geschreven
en op muziek gezet. Zij zingen en begeleiden
zichzelf daarbij op (bas)gitaren, accordeon,
trekharmonica, saxofoon, viool, fluiten, ritme,
mondharmonica en ukelele.
Entrée € 10,00 – Aanvang 20.30 uur
Zaterdag 5 oktober in Café de Zon.
Kaarten verkrijgbaar via: tel.: 0251-373.147 of
06-2018.1181 of mail: ellibodewes@hotmail.com

Dorpskerk

Zondag 6 oktober 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Fisser te Amsterdam
Zondag 20 september 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds.M. Myburgh te Amsterdam

Odulphuskerk

Zaterdag 5 oktober 19.00 uur
Themaviering met themakoor.
Voorganger: p. B. Stuifbergen.
Zondag 13 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. T. Overmars.
Zaterdag 19 oktober 19.00 uur
Gezinsviering met Jeugdkoor.
Voorganger: p. Kaleab
Zondag 27 oktober 9.30 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor.
Voorganger: J. de Wildt.

Bericht Sinterklaas- en Kerstcomité
Reunie en tentoonstelling over Arion

Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober van 12.00
tot 17.00 uur wordt er in cafe de Zon een tentoonstelling gehouden over de muziekvereniging
Arion die in 1899 werd opgericht en in 2014 op
hield te bestaan wegens gebrek aan leden.
Jan Paul van Luijn, Bob Schelvis, Paul Hilbers,
Jan van der Linden en Klaas van Amersfoort
zullen ca. 150 foto’s vanaf 1904 t/m 2013
tentoonstellen en verder notulen van vergaderingen, krantenknipsels en mogelijke films worden
getoond. Wanneer u ook fotomateriaal heeft dan
kunt u contact opnemen met Paul Hilbers.
Ook zal de blaaskapel Het Dorp op zondag enkele nummers spelen. U bent van harte welkom.
Onderstaande foto uit 1971 van Arion met
begeleiding van politieagent Theo Albers.

De strandhuisjes worden weer van het strand gehaald en de scholen zijn een paar weken geleden
begonnen. De vrijwilligers van het comité zijn
ook weer volop bezig met de voorbereidingen
van de Sinterklaasintocht welke dit jaar op
zaterdag 23 november zal plaatsvinden.
Het comité draagt zorg voor de organisatie
rondom de intocht en de aansluitende voorstellingen voor de jeugd in de Moriaan.
Daarnaast zetten zij zich in om met de Kerst
rijk gevulde fruitmanden te verzorgen voor de
bejaarden (80 jaar en ouder), alleenstaanden
(70 plussers), langdurig zieken en mensen die
het afgelopen jaar een zware tegenslag hadden te verwerken. Tenslotte wordt er namens
de dorpsbewoners een krans gelegd tijdens de
dodenherdenking op 4 mei. Voor de realisatie
van deze evenementen is uiteraard geld nodig
en zoals te doen gebruikelijk komen de bekende
personen bij u langs voor een vrijwillige bijdrage.
Daarnaast delen zij aan de mensen met kleine
kinderen een kleurplaat uit. Om kans te maken
op een leuke prijs kunnen de kleurplaten worden
ingeleverd bij de Primera in ons dorp. Onze
vrijwilligers kunt u deze maand aan de deur verwachten. Alvast bedankt voor uw gulle giften.

