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Zebra pad 							Zebra weg

Het zal maar weinig inwoners zijn ontgaan: het geschilderde zebrapad op de Verlengde Voorstraat bij de Spar. De gemeente heeft de feitelijk illegale
zebra weer weggehaald, maar “het signaal is duidelijk”, aldus Yvonne Molenaar, lid van de werkgroep Dorpsbelangen van de Dorpsraad. Inmiddels
heeft een goed gesprek plaatsgevonden met de gemeente, waarin de plannen zijn toegelicht om tot een veilige oversteek te komen.
“We zijn al jaren bezig met een veilige oversteekplaats voor de Spar. Het is een rothoek.
Als Dorpsraad hebben we dit aangekaart bij de
gemeente”, vertelt Molenaar. “Daarop hebben
we eind september een gesprek gehad met de
gebiedsmanager en een verkeerskundige van
de gemeente. Zij hebben de toezegging gedaan
het probleem van de onveilige oversteek aan te
kaarten bij het college. Tot onze verbazing zagen
we enkele dagen na dit gesprek het geschilderde
zebrapad. We weten niet wie het heeft gedaan,
maar het geeft wel aan dat dit leeft in het dorp.
Vervolgens zijn we als Dorpsbelangen uitgenodigd door de wethouders Dorenbos, portefeuillehouder openbare ruimte, en De Rudder, met
de portefeuille verkeer en vervoer, om erover

te komen praten. We hebben een goed gesprek
gevoerd. Ook de wethouders snapte dat er
iets moet gebeuren. De illegale zebra heeft de
gemeente weer snel moeten weghalen, omdat
deze situatie ook onveilig was. Wij vinden dit
begrijpelijk.”
Oplossing
“De gemeente heeft bij de provincie een subsidie
aangevraagd om een aantal oversteekplekken
op de Zeestraat en de Verlengde Voorstraat te
verbeteren: bij de Driesprong en het ‘kruispunt’
ter hoogte van de kapper. Ook deze plekken zijn
niet veilig. De gemeente wil de oversteek bij de
Spar nog meenemen in deze aanvraag. Volgend
jaar, tussen januari en april verwacht de ge-

meente een beslissing van de provincie en als de
subisie wordt toegekend, kan de oversteek op de
Verlengde Voorstraat in 2016 worden gerealiseerd”, vertelt Molenaar. “De gemeente heeft
toegezegd de Dorpsraad uit te nodigen voor een
gesprek, zodra er meer duidelijkheid is over de
subsidieaanvraag. Al met al vonden we het een
constructief gesprek, de gemeente denkt mee en
er wordt gewerkt aan oplossingen!”
Oproep: heeft u als inwoners verbetervoorstellen of ideeën, dan kunt u te allen tijde contact
opnemen met de Dorpsraad of inspreken op de
pubieke tribune. Info: secretariaatdorpsraadwaz@gmail.com

Op zondag 7 december zal een uniek sportevent plaatsvinden op het strand van Wijk aan Zee en
Velsen Noord. Honderden recreatieve- en wedstrijdmountainbikers zullen die dag om 12.00 in de pedalen gaan om 40 kilometer door het zand te ploegen, in vier ronden van 10 kilometer. De initiatiefnemers en organisatoren zijn de Beverwijker Jeroen Scheffer, docent aan het Cios en trainer 4 van de
KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie en de Heemskerker Alexander de Wagt.
“De start en finish is voor de SunSeaBar, in een
grote tent”, zeggen Jeroen en Alexander. “Waarom het een primeur is, er worden langs de hele
kust mountainbike wedstrijden gehouden, maar
daarbij zien de toeschouwers meestal de renners
maar twee keer langskomen. Deze gaat vier keer
rond dus de toeschouwers kunnen zeven keer de
renners zien langskomen. En wat het ook uniek
maakt, in de eerste ronde wordt de Noordpier
meegenomen. Voorbij Timboektoe gaat de race
over de pier tot aan het tweede hek daar keren zij
en gaan terug naar het strand.”
“Vanaf de start gaat de race over het betonnen pad naar het Strandhuis en vandaar door
het zand naar beneden naar de vloedlijn, bij

strandopgang Schoos gaan ze omhoog en voor
het paviljoen over het Zeepad naar links richting
Hotel Zeeduin, daar in de scherpe bocht naar het
strand en dan terug, richting de SunSeaBar, daar
staat een brug, die gesponsord en gebouwd wordt
door Buko en de SunSeaBar, daar gaan de renners onderdoor. Afhankelijk van de vorderingen
in de bouw van Aloha gaat de race verder voorof achterlangs Aloha. De eerste ronde dus via de
pier en de volgende ronden terug naar het start
en finishpunt. Dan gaan ze over de brug en door
de start en finishtent en volgt ronde twee.”
“Er rijden camera’s mee en in de strandpaviljoens
kan men de wedstrijdrijders volgen. Dus ook met
slecht weer kun je riant van het evenement genieten. In de tent spelen ook bandjes en is er een
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~ Tekst: Sonja Waschkowitz, foto’s: Jan van der Land ~

Dee Jay. Buiten staan springkussens want ouders
met kinderen zijn ook welkom.”

Primeur voor Wijk aan Zee: MTB Beach Battle

In dit nummer:

“Wij zijn door de gemeente Velsen en Beverwijk
goed geholpen met een aanjaagsubsidie en verder
hebben meerdere bedrijven ons gesponsord,
onder andere alle jaarrondstrandpaviljoens.
Fletcher Hotel Zeeduin heeft tien kamers beschikbaar gesteld voor een aantal internationale
toprenners. De KNRM heeft haar boothuis
beschikbaar gesteld om de fietsen na afloop weer
zand en zoutvrij te krijgen, door een wasstraat
aan te bieden. Het is een race met wedstrijdrij-

ders maar waar ook recreanten welkom zijn. Wij
verwachten minimaal 500 deelnemers, want de
inschrijvingen stromen binnen.
Op www.mtbbeachbattle.nl kan men zich inschrijven en meer informatie krijgen, ook hebben
wij een Facebook pagina.”
“Wij hebben aan alles gedacht om de inwoners
van Wijk aan Zee zo weinig mogelijk overlast te
bezorgen. Rond de Moriaan zal het wel druk zijn
omdat daar de renners zich moeten melden”.
~Tekst: Georges van Luijk ~

Van de redactie
Soms is het een behoorlijk gepuzzel om alles
in de Jutter te krijgen. Deze maand lukte het
niet om ruimte te vinden voor een foto van
de twee nieuwe beelden bij een Zee van Staal,
werk van de in 2003 overleden Wijk aan Zeese
kunstenaar Nico Betjes. En dat is natuurlijk
veel belangrijker dan wat ik te zeggen heb.
Daarom krijgt u ‘m hier. Nog beter is om zelf
een keer door een Zee van Staal te wandelen en
de beelden daar te bewonderen. Daar kan geen
foto tegenop....
Marian van den Hul
			

jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

WaZManK

Minder dan een jaar heeft WazManK nodig gehad om de harten van de Wijk aan Zeeërs te winnen.
Zelfs in het buitenland houdt men al van het onvolprezen gemengde mannenkoor. Eind september
was het koor in het Duitse Stroebeck en van de eerste tonen tot een uur later het optreden was afgelopen deed het enthousiaste publiek mee en bleven klappen tot hun handen rood waren. Wij laten
uitleggen wat nou het geheim is van een koor waar bijna alleen ongeoefende stemmen aan meedoen.
Ronald van Tunen: “Ik vind WazManK een
leuk en gezellig gezelschap. Ik ben telkens weer
verbaasd dat mannen met zo’n verschillende
achtergrond zo goed bij elkaar passen door
samen te zingen. Ik voel mij als broekie dan ook
helemaal thuis in ons koor. Het is heerlijk om alle
sores van je af te zingen. Ik kom altijd helemaal
opgeladen thuis na een avond WazManK.”
Peter Meester: “Wat mij boeit in en bindt aan
ons koor zijn veel dingen. De onderlinge sfeer is
prima, de lol spat er vanaf, zowel bij de repetities
als tijdens de optredens. Het publiek waardeert
zowel het onorthodox repertoire als het voortgebrachte geluid. Het koor zingt steeds makkelijker
en beter. Anderhalf jaar geleden begonnen wij
met twaalf man en we hebben het met groot
plezier zien groeien naar de huidige omvang. Met

elkaar muziek maken is een mooi ding. Die groei
in zowel omvang als kwaliteit boeit mij bijzonder. Vooral omdat de meeste leden tot voor kort
weinig tot geen zangervaring hadden. Ik heb heel
wat van die kerels horen roepen: ‘Ik kan helemaal
niet zingen’. prachtig om te zien en te horen dat
ze nu uit volle borst staan mee te galmen. Wij
hebben allemaal een tekstboek en na afloop drinken wij natuurlijk een kopje thee, een glaasje fris
of iets dergelijks en dan leg je je boek ergens neer.
Hoevaak het is voorgekomen dat wij mailtjes
kregen dat iemand weer zijn boek kwijt is. Soms
met dramatische oproepen zoals: Heeft iemand
mijn boek gezien, ik was er zo aangehecht, hij is
groen.”
Jan de Wildt: “Het is zo gemakkelijk gezegd: ‘iedereen kan zingen’, maar voor veel mensen is er

toch de schroom om zich ongeremd te laten horen. In WazManK zijn we ‘de schaamte voorbij’.
Ongeremd en met plezier zingen binnen het kader van je eigen mogelijkheden en dan bemerken
dat je samen iets tot stand brengt, dat ook nog
aardig klinkt. Ik vind de deelname aan WazMank
ook inspirerend: ik luister anders naar de radio
dan voorheen, telkens als ik een aardig nummer
hoor, denk ik: “dat zou wel iets voor WazManK
kunnen zijn”. Met ons repertoire doen we recht
aan de creativiteit van ons dorp, door de liedjes
te zingen die hier zijn gecomponeerd. De grote
contrasten in het repertoire maken het ook voor
iedereen fijn om deel te nemen. Ik heb zelf al een
paar teksten geschreven voor eigen repertoire.
Het koor inspireert daartoe. De muzikaliteit van
Ab Winkel en Rob van de Klooster is natuurlijk
een geschenk voor ons allemaal!”
Dennis Krassenburg: “Toen de mail rondging
met een verzoek om zangers was mijn eerste reactie: leuk maar ik kan helemaal niet zingen. Als
ik aan zang gerelateerde klanken uitstoot gaan
baby’s huilen, schift de melk en slaat het bier
dood (dat laatste valt gelukkig mee). Ab heeft me
ervan weten te overtuigen dat zoiets in dit koor
geen probleem zou zijn. Dus ben ik toch maar
gaan meedoen. Ik heb er geen seconde spijt van

gehad. Ik blijk namelijk niet de enige die niet echt
kan zingen. Niemand wordt op zijn zangkwaliteit
beoordeeld. Typisch mannen onder elkaar, acceptatie zonder gezeik. Daarom zijn wij als koor zo’n
prachtig stel. Wij zijn gemengd in samenstelling
en klank, wat een heerlijk zooitje.”
Ab Winkel: “Wat mij boeit aan WazManK is
dat er elke keer dat wij bijeen zijn vooruitgang
is, individueel of als groep. En wat bindt zijn
vooral de verschillen, iedereen is zichzelf. In zijn
manier van zingen en in zijn manier van doen.
De overeenkomsten zijn dat wij het prima redden
zonder vrouwen in het koor en zonder bestuur,
contributie en ballotagecommissie. Er hoort in
WazManK een lichte vorm van anarchie te zijn.
Anekdotes zijn er genoeg. Helemaal in het begin
vroeg ik nog wel eens mannen of ze interesse in
het koor hadden, dan was vaak het antwoord:
‘maar ik kan niet zingen’, dan was mijn antwoord:
’Prima, dan ben je in het juiste koor, want ik
kan niet dirigeren’. Het gebeurt ook elke keer als
ik zeg pak de tekst van WaltzManK. Dat is een
instrumentaal nummer, er wordt dan wanhopig
gezocht en gebladerd in het tekstboek.”
~ Tekst: Georges van Luijk ~

Baldado’s in de Whiskyclub

The Byrds
op LeoAvond
in Sonnevanck
Op dinsdag 4 november is er weer een LeoAvond in Sonnevanck. De datum is bijzonder: 41114 en
het belooft weer een verrassende avond te worden. “We hebben een mooi thema”, aldus Leo van der
Leden, organisator en drijfveer achter dit succesvolle concept van het Open huis voor de muziek. “Dit
keer wordt het namelijk The Byrds”. Zo’n dertig mensen komen een liedje doen, samen met de band”.
“Spelregels zijn er niet, de enige voorwaarden die
we stellen zijn: je moet weten waarover je zingt,
je speelt voor de band en je kunt niet afgaan”,
vertelt Van der Leden. “We willen mensen inspireren, het gaat om de aandacht, de intentie. En
dan krijg je de mooiste combinaties, al tijdens het
repeteren. Voor het publiek zijn het verrassingen,
roept het emoties op. Het mooiste is als de tent
vol zit en het stil is”.
Met vier accoorden en wat lef
“The Byrds is een soort Sonnvanck-band: een
bandje van vier jongens die met vier accoorden
het lef hadden om te spelen, enthousiast waren
en veel hebben geleerd. Met de Countryrock

als basis zijn ze uitgegroeid tot een icoon. Wie
kent ze niet, de nummers: Mr Tambourine, Turn
Turn, Eight miles high, maar we hebben ook
liedjes uit de film Easy Rider. Zoals I wasn’t born
to follow.” “Een prachtig lied”, vult Mark Kamsma
aan, een van de bandleden, die is aangeschoven bij het gesprek. “The Byrds zijn eigenlijk de
bakermat voor vele verschillende bands, zoals de
Eagles”.
Van der Leden: “Het thema van deze LeoAvond
geeft een enorm speelveld voor de mensen die
komen zingen en spelen. Sonnevanck biedt ons
daartoe de ruimte. Het wordt een gevarieerd
programma met een verhaal! En het is gratis”!
~ Tekst: Sonja Waschkowitz ~

Het is misschien geen wereldnieuws, maar toch...
Het gebeurt ook weer niet iedere week dat de
Baldado’s in jouw buurt optreden.
Hou je van alternatieve gitaarrock, denk aan Tragically Hip, Tom Petty, Smithereens , dan moet
je deze in je agenda zetten: zaterdag 8 november
spelen de Baldado’s in de Whiskyclub , voorstraat
4, aanvang 22.00 uur.
De laatste keer was zelfs de stoep te klein, dus ga
er heen en geniet ervan. Zo vaak spelen ze niet in
buurt, grijp die kans!!

De Bende van Sax in De Zon

Zaterdagavond 1 november 20.00 uur speelt in
de zaal van Café de Zon ‘De bende van Sax’. Een
muzikale vertelvoorstelling rond het bizarre leven
van Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon,
die op 6 november precies 200 jaar geleden
geboren is in Dinant, België. Voor de muzikale
invulling zorgen een 22-tal saxofonisten uit
de IJmond, bijeengebracht door de 105-jarige
Muziekvereniging Soli uit Santpoort Noord in samenwerking met dirigent en saxofoondocent van
Kunstencentrum Velsen, Ineke Wentink. Ineke
heeft de door haar gekozen muziek, speciaal voor
deze voorstelling, gearrangeerd. Entree is gratis,
vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs
gesteld. Voor nadere informatie, de hele speellijst
en adressen zie: www.pietparee.nl

Nationale Kunstweek in de KOP
Van 1 tot en met 9 november is het nationale
kunstweek in den landen. De KOP van WaZ is
deelnemer en biedt een breed programma.
Op zondag 2 november vanaf 15 uur is de opening van de verkoopexpostie: Kunst tot € 100,-.
Kunstenaars die werk aanbieden zijn o.a.: Jola
Brokking, Erik Meijer, Carla Ellens, Peter Nijenhof, Eddy Varekamp, Mary Admiraal, Barbara
van Marle, Yvon Trossel, Ginny Bartholomee,
Nicky Duin en Marjolein van Haaften. De expositie is te zien tot en met 8 februari 2015.
Om het kopen van een kunst(cadeau) makkelijker te maken, kan al het werk gekocht worden op
afbetaling. In 12 maanden afbetalen zonder rente.
Op woensdag 5 november vanaf 15 uur is er een
kinderworkshop. Alle kunstenaars in de dop zijn
welkom om onder deskundige begeleiding iets
moois te maken. Op zaterdag 8 november vanaf
15 uur geeft Jan van der Land een workshop portretfotografie. Op zondag 9 november om 15 uur
vertelt Barbara van Marle over haar werk (foto).
De schilderijen en beelden die zij maakt hebben
alles te maken met de beleving van het moment.
Bij alle activiteiten gaan we met de collectebus
rond. Tijdens de kunstweek is de KOP van WaZ
op alle middagen open van 13-17 uur. Daarna
iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van
13-17 uur.
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Intocht Sinterklaas

Allereerst willen wij u hartelijk dankzeggen
voor uw gulle gaven die de Sinterklaasintocht
met aansluitend een tweetal voorstellingen in de
Moriaan, het rondbrengen van fruitmanden door
de Kerstman en het leggen van een krans tijdens
de dodenherdenking op 4 mei mogelijk maken.
Wij kunnen daar als dorp, al meer dan 50 jaar, bijzonder trots op zijn. Sinterklaas zal op zaterdag 22
november, samen met zijn Pieten, om 13.00 uur
per koets arriveren aan de Duinrand in Wijk aan
Zee, waar de rondrit door het dorp zal starten. Na
de rondrit zullen in de Moriaan, twee voorstellingen worden gegeven voor de kinderen. Om circa
14.30 uur een voorstelling voor de allerkleinsten

tot en met 6/7 jaar en om 15.45 uur voor kinderen
vanaf 7/8 -12 jaar. Ingekleurde kleurplaten dienen
uiterlijk 21 november ingeleverd te worden bij
Primera om kans te maken op een leuk prijsje.
Tenslotte willen wij de kinderen nog wijzen op de
speciale brievenbus, voor post aan Sinterklaas, die
vanaf 8 november op de hoek Relweg / Stetweg
staat, bij de TNT postbus. Hierin kunnen jullie
brieven, tekeningen, kleurplaten en wensenlijstjes
deponeren en zullen wij er voor zorgdragen dat
deze rechtstreeks naar Sinterklaas gaan.
Voor vragen, donaties, entreekaarten en kleurplaten kunt U altijd even bellen met 0251-374518.
~ Sinterklaas – en Kerstcomité Wijk aan Zee ~

Nieuw: Reiki aan Zee

Sinds kort heeft Wijk aan Zee er een reikipraktijk bij: Reiki aan Zee. Stephanie Dumoulin (1976)
volgde haar hart en werd vorig jaar Reikimaster. Een jaar verder is het tijd voor de volgende stap:
een eigen praktijk waar ze reikibehandelingen geeft.
Reiki betekent letterlijk kracht van de zon en
wordt meestal vertaald als ‘universele levensenergie’. Het is een eeuwenoude helende energie die
doorgegeven wordt door middel van handoplegging. Rond 1900 herontdekt de Japanse Dr. Usui
genezen door het overbrengen van energie en
heet daarom ‘Usui Shiki Ryoho’ ofwel: Reiki volgens het Dr. Usui systeem van natuurlijk genezen.
Een behandeling duurt ruim een uur en je ligt
heerlijk op een massagetafel terwijl de reikienergie door de handen van de behandelaar
stroomt en warmte en rust geeft. Het heeft een
helende werking op lichaam en geest. Bij ziekte
en pijn kan reiki verzachten en energie geven
maar ook bij verdriet kan reiki helpen. Daarnaast
zorgt reiki voor meer bewustwording en kan
daarom helpen bij het oplossen van problemen.
Stephanie: “Ik zeg altijd voorzichtig dat reiki kàn
helpen, want anders schep ik verwachtingen die
misschien niet uitkomen. Verwachtingen zijn
gemeneriken, als je links van je iets verwacht,
vergeet je naar rechts te kijken”.

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur
Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

verlengde voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
t: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

INGEBORG HOFSTÉ

Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?
Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

PEDICURE & VOETMASSAGE
Certiﬁcaat diabetische/reumatische voet

IN DE MORIAAN

Zelf heeft Stephanie er goede ervaringen mee.
“Reiki heeft me enorm geholpen toen ik in een
lastige periode zat. Ik was vastgelopen en deed
allemaal dingen waar ik niet gelukkig van werd.
Toen kwam ik in contact met mijn huidige
spirituele lerares en Reikimaster en ik voelde me
zo thuis bij haar. Twee weken later volgde ik de
Reiki 1 cursus en ik voelde me helemaal gelukkig

worden. Sindsdien ging het steeds beter met me,
ik leerde mezelf beter kennen en werd krachtiger.”
“Ik had een mooie baan, als zelfstandig ondernemer runde ik het Champagne Bureau en
verzorgde ik de promotie van Champagne in
Nederland. Leuk en uitdagend, maar ik miste
iets.” Na acht jaar hard werken en heel veel luxe
proeverijen, lunches en diners besloot ze deze
carrière aan de wilgen te hangen en haar hart te
volgen. Ze werd fotografe en stortte zich op reiki.
“Dankzij Reiki durfde ik de omslag te maken en
mijn baan op te zeggen. Reiki heeft geholpen om
te ontdekken wat werkelijk bij me past en waar ik
gelukkig van wordt.”
Nu is het tijd voor de volgende stap. “Ik wil graag
die mooie reiki energie die mij zo goed doet
doorgeven aan anderen. Reiki is niet verbonden
aan een religie en is niet zweverig. Integendeel, ik
kon nog al met mijn hoofd in de wolken lopen en
het heeft me met beide benen in de aarde gezet.
Voor mij is reiki een heel groot cadeau, ik heb het
altijd bij de hand, het geeft me kracht en troost.”
Nog steeds gaat ze wekelijks naar haar lerares
in Leersum en volgt bewustzijnscolleges en
meditatieavonden. “Het is een soort levenslang
leerproces”, lacht ze.
Je kunt bij Stephanie terecht voor een reikibehandeling en in de toekomst ook voor cursussen om
zelf reiki te leren geven. Info: www.reikiaanzee.nl

Beek als Bron WaZ-Wandeling mét soep van Corry

dinsdag en woensdag
10 tot 17 uur
andere dagen bespreekbaar

Fysiotherapie Wijk aan Zee organiseert in samenwerking met Soep van Corry een herfstwandeling. Op vrijdagmiddag 28 november lopen de
deelnemers een deel van de ‘Beek als Bron’ route
en eten na afloop Soep van Corry. Deze excursie
wordt begeleid door medewerkers van de fysiotherapiepraktijk.
De wandelaars starten om 15.00 uur aan de
Dorpsduinen 6 bij de praktijk en gaan richting de

Ook mogelijkheden
voor manicure!
Info of afspraak
06-40990449
www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis

!

duinen. Terug in de praktijk is er gelegenheid om
soep met brood te eten waarvoor de deelnemers
5 euro investeren.
De gezelligheidswandeling begint om 15.00 uur
en eindigt rond 18.00 uur. Bij deze tocht is ruimte
voor 20 deelnemers.
Inlichtingen en aanmeldingen bij Fysiotherapie
Wijk aan Zee, 0251-375976
of mail sandra@fysiowijkaanzee.nl

We zijn
verhuisd
Pantheon Drukkers
Kuiperij 13
1185 XS Amstelveen
telefoon 020 - 545 69 73
info@pantheondrukkers.nl
www.pantheondrukkers.nl

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd 1
Adv. Pantheon De Jutter.indd 1

Knippen 15,- Watergolf 16,- Verfbehandeling inclusief 40,25-06-13 11:32
28-10-13 12:12
25-06-13 12:43

Een nieuw gezicht in Wijk aan Zee: Annelies Boon

Het zal geen enkele Wijk aan Zeeër zijn ontgaan, na het vertrek van Cor Durge is ons straatbeeld
er niet op achteruit gegaan. De plantsoenen worden onderhouden door een nieuwe medewerkster:
Annelies Boon.
altijd rekenen op steun van collega’s uit BeverEigenlijk wilde zij als kind boswachter worden
wijk. In totaal heb ik zes collega’s, er wordt steeds
of iets met dieren doen. Maar na de hoveniersopleiding aan de Middelbare Tuinbouwschool in meer uitbesteed. Wijk aan Zee is -in tegenstelling
tot Beverwijk- nog echt een dorp en dat kan je
Hoorn besloot zij niet verder te studeren omdat
goed merken; mensen zeggen veel sneller gedag
dat doorgaans een kantoorbaan tot gevolg heeft.
Na de studie heeft zij een half jaar gewerkt in een of geven een complimentje. Ook met vragen of
opmerkingen komen mensen sneller naar je toe.
kerstbomenkwekerij in Texas, USA, daarna is zij
Ook omdat ze dat gewend zijn uit de tijd dat Cor
in Heiloo bij de plantsoenendienst aan de slag
hier werkte. Dat maakt het werk er alleen maar
gegaan. Het werk als boswachter of met dieren
leuker op, al kan ik niet áltijd ergens antwoord op
combineert zij nu door met grote regelmaat
geven. Dat heb ik in Beverwijk wel eens anders
het duin in te gaan op haar paard en met haar
honden. “Ik ben geboren in Krommenie en woon meegemaakt. Een jaar of drie geleden waren wij
met een groepje aan het werk in Beverwijk om
nu in Westzaan samen met Jan Tjerkstra die
ongeveer half negen. Daar kwam een man, zo
ongeveer tien jaar geleden trainer van de Wijk
te zien zo uit zijn bed, met een joggingbroek en
aan Zeese voetbalclub was. Wij hebben nog een
sloffen aan, een jas erover heen. Met een Pitbull
jaar met veel plezier in Wijk aan Zee gewoond,
aan de lijn stoof hij op me af. Hij was boos dat wij
maar omdat hier geen woning te krijgen was,
zo vroeg al herrie maakten. Toen wij geen aanzijn wij naar Westzaan getrokken. Na mijn werk
stalten maakten om ons werk te staken dreigde
bij de gemeente Heiloo heb ik nog een tijdje bij
hij de hond op ons los te laten. Ik schoot in de
een thuiszorgorganisatie gewerkt. Maar toen
lach, want die hond stond vriendelijk te kwispeik de advertentie las voor een vacature van de
len. Hij keek mij verbaasd aan en zei: ‘Op jou kan
gemeente Beverwijk heb ik direct gereageerd en
ik ook niet boos worden’ en het tweetal droop af,
werd gelukkig aangenomen. In principe doe ik
beiden met de staart tussen de benen.”
alleen Wijk aan Zee, maar als het nodig is spring
ik wel eens bij in Beverwijk. En omgekeerd kan ik
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~
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Colofon

Net zoals de wind en de golven hoort het gekrijs
van de meeuwen bij de sfeer van de kust. Tijdens
het broedseizoen, vooral op het ogenblik dat
de jongen uitvliegen, kan het gekrijs evenwel
storend overkomen. Dan gedragen de oudervogels zich van ’s ochtends vroeg heel luidruchtig
en agressief om hun kroost te beschermen. Eind
augustus zwermen zowel de jonge als de oude
meeuwen uit en is de lawaaioverlast voorbij.
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Hemelsbreed dansen

Wijk aan Zee heeft er iets geweldigs bij: Hemelsbreed dansen, elke 2e vrijdag van de maand in de
Zwaanstraat 18. Lekker dansen buiten de deur.
Hemelsbreed dansen is in het leven geroepen
door mensen die vinden dat er gewoon meer
gedanst moet worden. De volgende dansavond is
op 14 november. Man, vrouw, jong, oud, iedereen
die zin heeft om te dansen (of te draaien) is van
harte welkom. Aanvang: 21.00 uur. De entree is
gratis, er staat een pot voor donaties op de bar.

Applaus in Strobeck

- Cadeaus
- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872
- Meubels op maat

TASTOE
Openingstijden in november
woe, do, vr

13.00 - 16.30 uur

za

11.00 - 15.00 uur

- Onderhoud voor uw huis
- ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
voorstraat 56
1949 bj
Wijk aan Zee

Wegens succes Tastoe weer open!!!
Het is cadeautjestijd in eigen dorp!!!

Wederom was Wijk aan Zee vertegenwoordigd
op het jaarlijkse muziekfestival in Strobeck wat
op zaterdag 27 september jongstleden plaatsvond.
Vrijdag- en zaterdagochtend reisden zo’n 40 tal
muzikanten en muziekliefhebbers van Wijk aan
Zee naar Strobeck. Met onder andere het plaatselijke schoolkoor, het Alpenstedter Frauenchor,
een saxophoonkwartet en twee rockbands mochten ook WAZMANK, WAZCO en Blitz helpen
het programma te vullen. Muisstil was het in de
zaal toen Annemarieke, Wim en de andere leden
van Wazco hun muziek ten gehore brachten. Een
volle zaal die na het beeindigen van het optreden
in luid klappen en waarderende kreten losging.
Maar ook WAZMANK deed de zaal beroeren.
Het publiek begeleidde het repertoire met dan
meeklappen tot kreten van verbazing tijdens
de Waltzmank. We zijn jaloers op jullie mannenkoor. Dat willen wij ook graag. Hoe hebben
jullie dat gedaan? Werd er gevraagd. Bij Blitz, als
afsluiter van de avond, gingen de voetjes van de
vloer en al dansend kwam de avond ten einde. En
wat hebben we enorm genoten van hetgeen onze
Duitse medefestivallers ten gehore brachten.
~ Trudi Duin ~

Meeuwen(overlast) in Wijk aan Zee
Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan
de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. De afgelopen zomer
is er meer overlast geweest dan we gewend zijn. Oorzaak: bij Heliomare en het PWN gebouw zijn
kolonies verjaagd. Omdat er mensen zijn die voeren, ontstaat er overlast in de buurt.
Meeuwen vinden mensen best handige buren en
maken hun nesten bovenop daken van gebouwen, wat bij bewoners en toeristen soms tot
ergernis en overlast eidt. Anderzijds kunnen de
mensen de wervelende luchtacrobatie van de
meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze
brengen de natuur binnen in uw achtertuin.
Meeuwen zijn relatief grote vogels, met een
brutale blik. Om een hapje mee te pikken, durven
ze zich nog al eens vrijpostig te gedragen. Hun
vlucht heeft dan soms de schijn van een aanval.

In het broedseizoen, van april tot augustus, kan
de beschermreflex van aanvliegende oudervogels
in de directe buurt van hun legsel of jongen soms
gevaarlijk zijn. Op zoek naar voedsel pikken
meeuwen plastic vuilniszakken kapot of halen ze
open vuilnisbakken leeg. Het vuile straatbeeld
ergert voorbijgangers en is nadelig voor het
toerisme. Daarnaast zijn ook de uitwerpselen
(kunnen zo groot zijn als een koffiekopje) van
meeuwen vies: ze bevuilen daken, auto’s, trottoirs
en... mensen.

Overlast voorkomen
Voeder de meeuwen niet. Ze lijden zeker geen
honger en etensresten trekken ook ongedierte
(ratten) aan. Zet plastic vuilniszakken pas kort
voor de ophaling buiten. Geen vrijliggend afval,
geen overlast. Sluit vuilnisbakken zoveel mogelijk
af. Voorkom nestvorming op het dak. Betreed,
indien mogelijk, regelmatig het dak of tuin, in
het bijzonder van april tot eind juni. De storende
aanwezigheid van mensen maakt de locatie
minder aantrekkelijk voor meeuwen om er een
nest te bouwen. Zorg voor een glad dakoppervlak
zonder obstakels, zodat zich geen nestmateriaal
kan opstapelen. Op moeilijk toegankelijke platte
daken kunnen pinnen, draden of netten een
hulpmiddel zijn. Een nadeel is dat vogels er in
verstrikt kunnen geraken. Een net met maaswijdte van ongeveer 75 millimeter is geschikt om
een meeuw te weren en het risico om verstrikt
te geraken is gering. Vernietig nooit eieren Niet
alleen omdat meeuwen beschermde vogels zijn,
maar ook omdat het niet helpt. De vogels leggen
gewoon nieuwe eieren. Dat ligt in hun natuur.
En tenslotte: blijf, waar mogelijk, uit de buurt
van meeuwennesten. De gemeente Beverwijk
doet niets aan overlast-meldingen, omdat het een
beschermde vogels is. Bron: www.meeuwenindestad.be, provincie West-Vlaanderen (België
~ John Steenstra. Foto: Peter Neijenhoff ~

Zes windturbines bij Wijk aan Zee? Reageer voor 7 november
De provincie Noord-Holland heeft een gebied
ten noordoosten van Wijk aan Zee aangewezen
als mogelijke locatie voor een rij van zes windturbines, 500 meter van de bebouwde kom. Waar
de windmolens precies komen, kan of wil de
provincie niet zeggen. Volgens de milieudienst
IJmond gaat het om een strook grond op het
Tata-terrein, achter de hoge wal bij de voetbalvelden. Dit gebied kwam volgens de provincie in
de Milieu Effect Rapportage (MER) als geschikt
naar voren. Het is zorgelijk dat door niet concreet
te willen zijn, de provincie na 7 november een
besluit neemt dat de burgers straks voor een voldongen feit plaatst. Als de plannen doorgaan zal
het noordoostelijk deel van Wijk aan Zee straks
te maken krijgen met geluidsoverlast.
De Vereniging tot behoud van de duinen in en
om Wijk aan Zee vindt het om meerdere redenen
nadelig als er windturbines op genoemde locatie
komen. Ten eerste omdat Wijk aan Zee al 24 uur
per dag overlast heeft van omringende industrie
en Schiphol. Er is destijds bij het sportterrein
een hoge aarden wal gemaakt om het dorp te
beschermen tegen geluidsoverlast van Tata. Met
de komst van de windturbines zou dit effect weer
teniet gedaan worden. Ten tweede vanwege de
ligging dichtbij het Natura 2000 duingebied. De
windturbines zijn lawaaiig en verstoren de rust
in het duin. Ze belemmeren de vliegroutes en het
broedgedrag van de vogels in dit gebied. Tevens
zal bij de aanleg van de turbines wellicht een
aanzienlijk stuk duingebied worden vernield.

De Wijk aan Zeese duinvereniging heeft in
samenwerking met de Dorpsraad contact gezocht
met PWN en de Milieudienst IJmond. PWN
heeft laten weten dat zij de plannen niet ziet
zitten vanwege de nabijheid van Natura 2000
gebied en gaat reageren op het voornemen van de
provincie. De Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee gaat een zienswijze
indienen tegen het plan. Iedereen die hier ook
tegen is, kan dit tot 7 november digitaal kenbaar
maken via de site van de provincie: www.noordholland.nl/windopland Daarna kiest de provincie
de definitieve locaties en worden er afspraken
gemaakt met de ondernemers die de windturbines gaan plaatsen.
De locatie Tata/Wijk aan Zee is één van de twee
mogelijke locaties in het Noordzeekanaalgebied.
De andere locatie is aan het Noordzeekanaal direct tegenover IJmuiden. Bewoners uit die plaats
zijn sterk aan het lobby-en om die locatie van
tafel te krijgen.
Het Rijk en de twaalf provincies hebben afspraken gemaakt over de hoeveelheid windenergie
op land die per 2020 gerealiseerd moeten zijn.
Noord-Holland heeft de opgave om ruimte te
bieden aan een opgesteld vermogen van 685,5
Megawatt aan windenergie op land in 2020.
Daarvoor zijn locaties aangewezen die geschikt
zijn om windturbines te plaatsen.

Kerstreis naar Essen en Xanten

door naar Xanten, een oude Romeinse stad met
vele mooie overblijfselen waar een rondleiding
wordt gegeven. Daarna de mogelijkheid om op
eigen gelegenheid Xanten te verkennen of de
kerstmarkt over te gaan. Het diner staat klaar bij
het Gotische Haus in Xanten waarna we richting
Wijk aan Zee gaan. Bij aankomst in de bus ligt
voor u een complete informatiemap klaar waarin
u dit op uw gemak rustig door kunt lezen.
De totale kosten zijn € 150,- per persoon. Er zijn
nog plaatsen. Opgeven bij Horst en Lia Heijdenreich. info@persionheydenreich.nl

Op 11 en 12 december is het weer zover. De jaarlijkse kerstreis met Horst gaat dit keer naar Essen
en Xanten. Een volledig verzorgde busreis met
onderweg een stop voor koffie en (echt) gebak.
Vervolgens door naar Essen die een mooie grote
internationale kerstmarkt heeft naast allerlei andere bezienswaardigheden. Opnieuw heeft Horst
onderkomen gevonden in een hotel met zwembad en sauna om na het struinen door de stad
een frisse duik te kunnen nemen. Na het ontbijt

Marjan Procee, Vereniging tot behoud van de duinen in en
om Wijk aan Zee

Sjanneke in Zuid-Afrika

Vanaf begin september is onze beeldhouwster
Sjanneke van Herpen aan het werk in ZuidAfrika. Haar opdracht is een mammoet maken
op ware grootte. Omdat er geen steen te vinden
is om het beeld uit één stuk te maken, heeft zij
veertien brokken steen uitgezocht bij een steengroeve niet ver van de plek waar zij werkt. Die
brokken worden op elkaar gestapeld om zo een
geheel te worden. In de steengroeve heeft zij de
brokken genummerd zodat zij weet hoe de brokken moeten worden gestapeld. Het pakte iets
anders uit want de meeste stukken lagen, nadat
zij waren bezorgd, op de grond met de nummers
aan de onderkant. Met vereende kracht zijn uiteindelijk de stenen op de juiste plaats gestapeld.
Na wat tegenslag met de haakse slijper, zij heeft
een nieuwe moeten kopen, kan zij beginnen om
de stenen in de juiste vorm te krijgen. Was het
niet het gereedschap dan was het wel het weer.
Veel dagen heeft Sjanneke niet kunnen werken
door de enorme hoeveelheid regen die er viel.
Omdat Sjanneke ook violiste is, heeft zij ook op
een zondagmiddag in een restaurant gespeeld
met een pianist. Volgende maand leest u verder
over haar vorderingen. Op de foto Sjanneke in de
speelgoedwinkel, zoals zij zelf zegt.
~ Georges van Luijk ~
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zaterdag 1 november
Sonnevanck: Lee & the HB Combo; Heerlijk
hillbilly blues combo; aanvang 21.00 uur.
Sunseabar: Hello Autumn Party; 21.00 uur.
Zondag 2 november
De Banjaert: Koffiezondag: Veranderend Duinlandschap met aansluitend excursie, 10.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
KOP van WaZ: Opening Expositie: Kunst tot 100
Euro; aanvang 15.00 uur.

Dinsdag 4 november
Sonnevanck: Leo Avond! Thema: The Byrds;
Aanvang 21.00 uur. Zie ook blz. 3.
Woensdag 5 november
KOP van WaZ: Kinderworkshop i.k.v. de Kunstweek; Aanvang 15.00 uur.
Vrijdag 7 november
Sonnevanck: Crazy Piano: Dirk Jan Vennik;
Blues, boogie & beyond; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 8 november
Kop van WaZ: Workshop portretfotografie met
Jan van der Land i.k.v. de Kunstweek; 15.00 uur.
Sonnevanck: Deksels; Bekende nummers in het
Nederlands; aanvang 21.00 uur.
Whisky Club: De Baldado’s; aanvang 22.00 uur.
Zondag 9 november
Kop van WaZ: Barbara van Marle vertelt over
haar werk in het kader van de Kunstweek; aanvang 15.00 uur.
Woensdag 12 november
Dorpshuis De Moriaan: Vergadering Dorpsraad;
aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 14 november:
Sonnevanck Hemelsbreed: Hemelsbreed dansen
met DJ; 21.00 uur. Zie ook blz. 7.
Dinsdag 18 november:
Dorpshuis De Moriaan: Senioren Maaltijd; aanvang 17.00 uur.
Woensdag 19 november:
Sonnevanck: Sonnevanck Pop Quiz; 20.30 uur.
Zaterdag 22 november:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion
gebruikte kleding en schoenen.
Intocht van Sinterklaas in Wijk aan Zee; start
13.00 uur. Aansluitend twee kindervoorstellingen
in de Moriaan.
Vrijdag 28 november:
Fysio en Manuele Therapie Wijk aan Zee: Beek
als Bron Wijk aan Zee-Wandeling; 15.00 uur.
Sonnevanck: Live muziek: LJ Bluesband; aanvang
21.00 uur.
Zondag 30 november:
Sonnevanck: Sonnevanck Keeztoernooi; aanvang
12.00 uur.

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 2 november
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Muiden, Oogstdienst
Zondag 16 november
pastor L. H. Stuifbergen, laatste zondag van het
Kerkelijk jaar
Zondag 30 november
Ds. P. Terpstra te Heemstede.1e Advent
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 november
19.00 uur Themaviering		
voorganger J. de Wildt
Themakoor
Zondag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering		
voorganger p. N. Smit
Themakoor
Zondag 9 november
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 15 november
19.00 uur familieviering		
voorganger p. R. Putman jeugdkoor
Zondag 23 november
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 29 november
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman samenzang

Oecumenische bijbelkring

Maandag 3 november oecumenische bijbelkring.
Thema hoofdstuk 4 en 5 van het boek Openbaring. Gespreksleider pastor Nico Smit, inloop om
19.30 uur met koffie en thee. Aanvang gesprek
20.00 uur. Plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Vrienden Cultureel Dorp gezocht

Wie wil er meedenken en meepraten? Kom een
bakkie doen op woensdagavond 5 november om
20.00 uur in het Café van de Moriaan.
Informatie? J.vanderland@quicknet.nl

Cultural Village Schaaktoernooi

Het schaakspel hoort bij Wijk aan Zee. Dat moge
bekend zijn. Er is in ons dorp altijd wel iets te
schaken. Cadeautjes bij Helmi, schone maagden
of heel gewoon: op dinsdagavond in café de Zon:
residentie van het (inter)nationaal vermaarde
Schaakgenootschap Het Paard van Ree.
Maar Wijk aan Zee kent ook haar toernooien.
Naast het Tata Steel Chess Tournament is, qua
schaakimportantie, waarschijnlijk het Cultural
Village Schaaktoernooi een goede tweede. De
naam legt een duidelijke link naar de Cultural
Villages of Europe. En daar valt een feestje te vieren dit jaar: het 15-jarig jubleum. Ook schakers
zijn niet vies van een feestje dus we doen vrolijk
mee. Vandaar een Extra Speciale Editie van dit
schaaktoernooi. In het weekend van 29 en 30
november kunt u in café de Zon van de volgende
schaakevenementen genieten: Tweekamp tussen
GM Friso Nijboer (2531)en IM Jorden van Foreest (2455). Vierkamp met FM Tycho Dijkhuis
(2339), FM Robby Kevlishvili (2320). Hing Ting
Lai (2226) en Ilias vd Lende (2198).
Maar een Extra cachet tijdens het toernooi is
toch de extra vierkamp met spelers uit de diverse
Cultural Villages of Europe. De opening en
loting (door Hans Böhm....wie kent hem niet?)
zaterdagochtend 29 november. Behalve het live
volgen van de partijen ter plaatse... kan dit ook
via internet (www.ssij.nl)
Het wordt een Pracht Weekend en... mede mogelijk gemaakt door ons eigen SaWaZ, de Gemeente
Beverwijk, de Stichting Schaakpromotie IJmond
en Adviesbureau Schrijvers.
Dennis Krassenburg, toernooidirecteur

Juttertjes

Miele dubbeldeurs koel-vrieskast, hoogte 180,
breedte 60, diepte 65 centimeter. Ter overname
ivm vernieuwing keuken. Goed onderhouden.
Diverse onderkasten Siematic keuken. Wit front.
Verschillende afmetingen en indelingen.
Veel laden, kasten los of aan elkaar te plaatsen .
Solide constructie. Tel. 374591.
Zaterdag 18 oktober gevonden: een metaaldetector. Merk en/of kleur opgeven en u krijgt hem
terug.06-15024754

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 700206
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbergip: 292470
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

