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15 jaar Cultural Village
‘Het dorp krijgt een gezicht’
Vijftien jaar geleden is het alweer dat Wijk aan Zee zichzelf uitriep tot ‘Cultural Village of 
Europe’. En daar wordt dit jaar uiteraard de nodige aandacht aan besteed. Daarbij staan 
‘portretten’ centraal. In het Kennemertheater in Beverwijk wordt gestart met de tentoon-
stelling ‘Het dorp krijgt een gezicht’, waarbij van 31 mei tot en met 29 juni de portretten 
getoond worden die in 1999 het resultaat waren van de prijsvraag ‘Dorpsportret’ van de 
fotografen Vasil Havej, Riet Molenaar, Armando Jongejan, Bénédicte de Ville d’Avray, 
Manfred Wirtz, Ian Cook, Arjen Zwart, Leunis Verlinde, Rogier Alleblas, Carmen van der 
Vecht, Eva Depoorter, Ginecke de Rooij en Jindřich Štreit. De tentoonstelling heeft toen 
achter de ramen van de huizen gehangen. Wandelend door Wijk aan Zee kon je naar de 
portretten kijken. Ze zijn vervolgens heel Europa door gereisd en in de meeste dorpen van 
het netwerk tentoongesteld. 
In de zomer van 2013 hebben Margot Ekhart en Jan van der Land portretten gemaakt op 
de Smaakmarkt in Wijk aan Zee (op deze pagina te zien). Ook deze portretten zijn te zien. 
Op de tentoonstelling ‘Rimpels’ in juli/augustus in de Moriaan zijn portretten van negentig-
jarigen te zien van de Tsjechische fotograaf Suchánek. Jan van der Land en Bert Kisjes zijn 
bezig met filmportretten van oudere Wijk aan Zeeërs. Ook kinderen gaan portretten maken 
van ouderen. Portretten staan volgens Bert Kisjes symbool voor individuen. “Hier ligt 
waarschijnlijk de belangrijkste waarde van een dorpsgemeenschap. Dat zij de samenleving 
blijven zien als een aantal individuen. Terwijl de maatschappij – uit efficiency overwegin-
gen – zich richt op bevolkingsgroepen. Zo word je een aow-er, jongere, vrouw, man, je heet 
modaal, hogeropgeleid, allochtoon of autochtoon of werkloze. We hebben gemerkt dat we in 
onze dorpen de namen van individuele mensen wel uitspreken. En ieder dorp werkt er ook 
mee. Je wilt weten wie iets gaat doen en niet welke leeftijd of opleiding. Vandaar dat wij in 
de kunst uitkomen bij portretten. Zo begonnen we in 1999 en zo gaan we ook verder. Elk 
dorp heeft een gezicht.” 

Lees verder op pagina 3
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

In 1988 kwamen Theo en zijn vrouw Marijke in Wijk aan Zee wonen. Geboren en getogen 
in Krommenie en via Uitgeest in Wijk aan Zee beland. Marijke komt uit het Overijsselse 
Holten en woonde toen in Uitgeest en zij kennen elkaar sinds 1990. Toen Theo samen met 
de chef-kok van Chateau Marquette een Iers festival had georganiseerd. Marijke was daar 
ook en zo hebben zij elkaar ontmoet, zij kon zo aan de slag bij Heliomare en is gebleven.

“Op een avond eind jaren zeventig zaten wij met 
de mannen van Haddock bij mij thuis te brain-
stormen over onze eerste LP opname. Die zou in 
het Haarlemse Concertgebouw zijn en werd live 
opgenomen. Hoe konden wij die zaal vol krijgen. 
‘Als wij nou eens iemand van de Dubliners 
vragen om met ons mee te zingen’. Ik ging bellen 
naar meerdere mensen, maar niemand gaf het 
nummer. ‘s Nachts kreeg ik het gouden idee om 
hun stamkroeg in Dublin te bellen, ‘O’Donaghue’. 
Daar gaven zij mij het nummer van Ronny Drew, 
ik heb twaalf keer gebeld en het verhaal verteld 
aan zijn dochter, de dertiende keer zei zij: ‘Theo, 
it is on, here is my daddy’. Hij zei ja, en wij had-
den een volle zaal. Wij hebben alles uit de kast 
gehaald, wij lieten hem logeren in Chateau mar-
quette, waar wij ook met hem hebben gegeten. 
Een half uur heeft Ronny met ons meegezongen 
en wij hadden onze eerste LP. 
Wij hebben gewoond in de van Ogtropweg. Dat 
huis had een woonkamer zo groot dat wij niet 
wisten wat wij met de wand moesten. Ik kreeg 
een ingeving, mijn vriend Jan van der Schoor 
kan vast wel een wandschildering maken. Een 
Iers zeegezicht, dat moest het worden en Jan zei: 

‘Ja’. Hij ging aan de slag, de eerste dag stonden 
alleen een paar vegen op de muur. De volgende 
dag zou Jan terugkomen om het af te maken. 
De volgende dag geen Jan, de dag daarop geen 
Jan, de volgende week geen Jan. Hij was toen-
tertijd ook bezig de toren te schilderen voor de 
gemeente Beverwijk op de Halve maan. Dat was 
vlak voordat de Dubliners zouden optreden in de 
Slof en ik bedacht mij dat kan ik wel als smoesje 
gebruiken om Jan weer aan het werk te krijgen. 
‘Jan, de Dubliners komen naar de Slof en na 
afloop komen zij bij mij een borreltje drinken, ik 
hoop dat je wandschildering dan klaar is’. ‘Theo, 
komt goed, dit weekeinde maak ik het af ’. En 
Jan aan het werk, het hele weekeinde. Dinsdag 
daarop traden de Dubliners op. Toen dacht ik, 
waarom vraag ik ze niet echt voor een borrel bij 
mij thuis en na afloop stelde ik het voor en zij 
zeiden: ‘ja’. marijke maakte een foto met de wand 
als achtergrond. Een paar dagen later liet ik de 
foto aan Jan zien en hij zei: ‘Zijn zij echt geweest? 
Ik dacht dat het een rotsmoes van je was’.’Ja Jan, 
dat was het wel, maar tijdens het optreden dacht 
ik, waarom vraag ik ze niet en zij zeiden ja’. 
Ik kende iemand die bij ESTS Hoogovens werkte 

en regelmatig naar Amerika ging. Ik zei een keer 
voor de grap: ‘Jij met je kapsones, als jij nou eens 
een optreden voor ons regelt in Amerika’. Twee 
weken later kwam ik hem tegen en hij zei: ‘Zorg 
jij nou maar dat je over twee weken je paspoort 
in orde hebt want je gaat optreden in Pennsylva-
nia’. ESTS wilde dat wij dat deden in boerenkiel 
met rode zakdoek en klompen aan en de naam 
ESTS Hoogovens op de rug. Ik sprak het publiek 
toe en zei dat ik trots was voor mijn eerste optre-
den in Amerika en ik kreeg me toch een applaus. 
Tussen het publiek zat de manager van Dolly Par-
ton en twee jaar later kregen wij een uitnodiging 
voor een optreden tijdens de Europese maand 
in Silver Dollarcity, dat is een pretpark waarvan 
Dolly Parton eigenaar is. Rinus de chef-kok van 

marquette was er ook en deed zijn uiterste best 
om echt Europees te koken en maakte ballen 
gehakt, kroketten en roomsoezen. Die Ameri-
kanen kwakten alle drie op een bord en prakten 
alles door elkaar en zullen wel gedacht hebben, 
rare jongens die Europeanen. Wij traden op in 
het Docksidetheater, vandaar onze naamsveran-
dering naar Dockside. 

Tijdens Koningsdag trad ik op bij Camillle met 
alleen maar liedjes van Cornelis Vreeswijk, 
weken heb ik thuis geoefend, zoveel dat op een 
moment marijke zei: ’Theo wil je eindelijk eens 
ophouden Cornelis komt mij mijn neus uit’. 

~Tekst: Georges van Lujik Foto: Stephanie Dumoulin ~

Theo Bos

Bert Kisjes: de kracht van het dorp
(vervolg van pagina 1)
“De constatering dat mensen elkaar nodig heb-
ben, buiten de familie om, was mijn eerste visie. 
Ik merkte dat mensen elkaar tegenkwamen in 
het café, het klikte, en mensen liepen met een 
glimlach Sonnevanck uit. Er gebeurde wat! Het 
contact wat mensen met elkaar hebben kan het 
leven verrijken. Dit terwijl de algemene gedachte 
aan lijkt te geven dat geluk vooral met materiële 
zaken te maken heeft. Een mooie auto of een 
mooi huis. De verhouding met andere mensen is 
belangrijk om een mooie stad of dorp te hebben. 
Wat is een dorp anders dan een groot café?
Je kunt het gezellig maken met een pilsje en een 
muziekje, maar is het niet veel leuker om samen  
muziek te maken of op een andere manier zelf 
deel te nemen aan culturele activiteiten? In een 
dorp, weet je bij wie je moet zijn als je iets nodig 
hebt. Dan ga je naar die of die. Dus jij telt als 
mens! Nu belangrijk: Er moet worden verder 
gedacht! Ik schrijf op wat ik zie en breng onder 
woorden wat ik zie. in 1990 is een charter onder-
tekend door de verschillende dorpen. Het stuk 
houdt nog steeds stand.”

Wat heeft het Cultural Village verder gebracht? 
“Aandacht voor dorpscultuur die voor cultureel 
dorp een motor is voor dorpsontwikkeling. In 
Wijk aan Zee is dat opgepakt. Neem nu bij-

voorbeeld wazmank. overal verdwijnen de 
mannenkoren en bij ons wordt een prachtig koor 
opgericht met zeer enthousiaste leden. maar ook 
aandacht voor ouderen. De Seniorenkring op 
de dinsdagmiddag is niet meer weg te denken 
en deze zomer in de moriaan de tentoonstel-
ling Rimpels. Aandacht voor jongeren in de 
vorm van een pilot project om de gevolgen van 
bevolkingskrimp  tegen te gaan. De film Wijk 
aan Zee schaakdorp. De Film Europa Ludens. 
En de smaakmarkten worden na het succes van 
vorig jaar voortgezet. Dit jaar worden heel wat 
onderwerpen uitgediept!”

Wat ga je nu doen na 15 jaar Cultural Village?
“Ik ben gestopt met de functie van ambassadeur 
omdat de mensen steeds meer gingen zien als 
internationaal organisator. Ik blijf  doorgaan als 
primair denker en probeer te begrijpen en te dui-
den. De kracht van Cultural Village is dat waar 
andere blijven steken bij het theoretisch benade-
ren, wij dingen in praktijk hebben gebracht.”

op 15 april jongstleden ontving Bert kisjes een 
onderscheiding uit handen van Europarlementa-
riër Dr. Paul Rubig en  de Oostenrijkse commis-
saris Johannes Hahn in Straatburg. De onder-
scheiding is toegekend door de Paneuropese 
werkgroep van het Europese parlement.  

Was dat een verrassing? 
“Ik wist van niets. ik dacht in gesprek te gaan met 
Dhr. Rubig. Het is natuurlijk heel prettig. Deze 
onderscheiding kunnen we goed gebruiken voor 
onze culturele dorpen. met deze onderscheiding 
wordt steun gekregen van overheden en institu-
ten en ook draagvlak in het eigen en in andere 
dorpen met deze onderscheiding wordt draag-
vlak gecreëerd en onderhouden. Op 7 juni wordt 
ik in Bystre geëerd met het ereburgerschap. Dat 
beschouw ik als een grote eer en ik ben geroerd 
door de actie. Het betekent dat zij echt wat gehad 
hebben aan Cultureel Dorp. En daar kunnen we 
met z’n allen alleen maar blij mee zijn. Ik word 
de derde ereburger. De andere twee zijn Vojtech 
Jasny, de filmer die in Bystré echt veel teweeg 
heeft gebracht met zijn film all my good coun-
trymen, en milan uhde, de voorzitter van het 
Tsjechische parlement.
Bert wees me op een schilderij met een nach-
tegaal erop, boven de deur naar de keuken toe, 
gekocht op de eerste veiling van Ezels en kwasten.
“Zo zie ik Wijk aan Zee”, zegt Bert. “Niet echt een 
schoonheid, maar wat zingt de vogel mooi!”

Belangrijke data: 
31 mei t/m 29 juni tentoonstelling Dorpsportret
13-16 juni:  de dorpen van Cultureel Dorp ko-
men naar Wijk aan Zee 
19 juli – 16 augustus tentoonstelling ‘rimpels’ in 
de moriaan.

~ Tekst: Trudi Duin Foto: Stephanie Dumoulin ~

Wijk aan Zee in de zon, aan het strand, op een 
prachtige doordeweekse zomerdag. Een kilo-
meterslang lint van genietende Wijk aan Zeeërs 
die gezamelijk de zon zien ondergaan, onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Een groep vrijwilligers wil dit ‘Dinee aan zee’ dit 
jaar weer organiseren. Daarvoor zijn een paar 
voorwaarden noodzakelijk: u én een paar dagen 
prachtig weer. Pak uw bolderkar, uw grootste 
boodschappentas of de kinderwagen en neem de 
lekkerste gerechten en een glaasje mee naar het 
strand. Zoek een heerlijk plekje aan de bran-
ding, spreid het picknicklaken en klap de stoel 
uit en gooi de schoenen uit. Neem vrienden en 
vriendinnen en familie mee. geniet van de vele 
verrassingen die voorbij komen, een opzwepend 
muziekje, een act, een dansje, kortom een avond 
vol heerlijkheden.

Zelf meebrengen of kopen
Natuurlijk kunt u ook bij de strandtenten een 
hapje en drankjes kopen, het idee is om samen te 
dineren aan zee, samen genieten van de zonson-
dergang, samenzijn, Wijk aan Zeeërs aan zee!
Let op de posters, facebook, kranten en het 
dorpsbord, voor de datum, want die wordt 
natuurlijk - vanwege het weer - last-minute 
aangekondigd.
Doe mee met het DINEE AAN ZEE, tot een 
warme avond, tot aan de branding!

van 14 en 15 juni bezoekt het Convoi weer het 
Julianaplein in Wijk aan Zee. Een festival bestaat 
niet alleen uit goddelijk voedsel en tongstrelende 
drankjes. Het stopt niet bij het lentegroene para-
dijs waar het neergestreken is. Rock, sing-song, 
yoga, theater... met trots presenteren we Convoi 
de Fête.
Convoi de Fête is de nieuwe manier om jezelf 
van de zomer een paar onvergetelijke surprises te 
gunnen. juni 2014 wordt weer magisch en avon-
tuurlijk! Wil je hier deel van uitmaken? Volg dan 
de Convoi, anders komen wij wel naar jou toe!

Wie zijn Convoi de Fête?
Een collectief voertuigen die samen door het land 
trekt om plekken cultureel te verrijken. Verwacht 

muziekcampers, culinaire oldtimers, dorstles-
sende surfbusjes, groovy bandjes op pick-up 
trucks. Dit zal ook elke keer verschillen omdat de 
samenstelling organisch is en ongedwongen. We 
streven ernaar een vintage stijl uit te dragen en 
waarderen een zo origineel mogelijke ‘look and 
feel’ van de voertuigen.

Ons doel
Het voornaamste doel is dat we plezier maken 
met zijn allen. Een relaxte vakantie sfeer met 
mooie mensen op bijzondere plekken wat mis-
schien wel eens een (mini)reis mag worden. 
Wij willen graag een laagdrempelig Fête organi-
seren. Tot ziens op het Julianaplein!

Ga mee naar Dinee aan zee

Convoi de Fête 14 en 15 juni in Wijk aan Zee
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De Rel en de Moriaan gaan samen verder
De twee dorpshuizen van Wijk aan Zee, De Rel en De Moriaan gaan samen door. De Rel gaat deze zomer zijn intrek nemen in de Moriaan. Anderhalf 
jaar aan gesprekken en onderhandelingen zijn vooraf gegaan aan een getekende overeenkomst waarin het samenwerkingsverband met de Rel en de 
Moriaan bekrachtigd is.

De gemeente Beverwijk, de Dorpsraad WAZ, de 
moriaan en de rel hebben geïnvesteerd in vele 
en lange bijeenkomsten om tot de samenwerking 
te komen. De basisvraag was: hoe kunnen we 
elkaar versterken en komen tot een nieuw, open 
en bruisend dorpshart? De voorzitter van het 
bestuur van de moriaan, vincent negrijn: “De 
zaalsporten gaan bij ons helaas achteruit en in 
de Rel worden zoveel mooie activiteiten geor-
ganiseerd. Het zou enorm zonde zijn om deze 
activiteiten verloren te laten gaan.”

Verandering en verbouwing
“We hebben vorig jaar de hele keuken verbouwd 
en er zijn professionele koks in dienst. Sinds 
begin dit jaar bieden we één keer per maand de 
seniorenmaaltijd aan. voor 12,50 euro krijgen 
de mensen een goed voorgerecht, hoofdmaaltijd, 
een nagerecht en een consumptie voorgezet. We 
begonnen met twaalf mensen. Nu zijn het er 
al 33. Buiten het lekkere eten wordt er contact 
gemaakt met elkaar. Erg belangrijk. We zijn nog 
maar net bezig, maar we denken er nu al aan om 
de maaltijd één keer per twee weken aan te bie-
den. We hebben prachtige plannen. We denken 
eraan om een grote glazen overkapping te maken 
aan de Dorpsduinenkant en de foyer te verande-

ren in een loungeruimte, wat meer hoort bij deze 
tijd en waar o.a. de jeugd elkaar kan treffen. Ook 
denken we hard na over wat we kunnen doen om 
het gebouw meer energievriendelijk te maken en 
de logistiek te verbeteren. We denken aan zon-
nepanelen, wellicht een warmtepomp, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de verwarmende - en 
verkoelende eigenschappen uit de bodem. Als al-
les blijft lopen zoals het nu doet, denken we deze 
plannen te kunnen realiseren. Op dit moment 
wachten we op goedkeuring om de erfpacht te 
verlengen met nog dertig  jaar. We hebben met 
de vier partijen zo goed werk verricht en nu is 
het alleen nog wachten op het fiat van de ge-
meente Beverwijk. We hebben er alle vertrouwen 
in. Ons doel wordt een dorpshuis te zijn, de spil, 
waar het in een dorp om draait. De activiteiten 
die nu in de Rel plaatsvinden komen naar de 
moriaan. we hebben al een kinderopvang, de pe-
dicure huist bij ons in, net als de VIVA zorggroep 
en we willen meer activiteiten gaan ontwikkelen. 
We staan open voor het bouwen van bruggen 
naar iedereen.”

Wijzigingen bestuur
met het samengaan verdwijnt het huidige 
bestuur van de Rel. Rel-bestuurslid Jan van der 

Land maakt nu deel uit van het bestuur van de 
moriaan. De mensen die zich nu inzetten voor 
de rel gaan mee naar de moriaan om daar verder 
te gaan met hun activiteiten. Jan van der Land:  
“De laagdrempeligheid van de Rel gaat mee naar 
de moriaan. Het wordt een openbaar lokaal waar 
mensen elkaar gaan ontmoeten. Daar waar men-
sen samenkomen, ontstaan plannen. We hopen 
dat er meer mensen komen. Daar waar meer 
mensen komen/ zijn komt er meer gemeenschap-
seenheid.” Sinds Jan in Wijk aan Zee woont, valt 
hem op er dat er veel eilandjes zijn en hij vindt 
dat er meer kruisbestuivingen moeten zijn. Hij 
begrijpt best dat er groepjes zijn. maar laten we 
elkaar horen, zien en omarmen. Jan: “We denken 
dat er meer samenwerking gaat komen. We gaan 
elkaar treffen en meer zien. Een goed voorbeeld 
van eiland overschrijdend denken en doen is de 
Smaakmarkt. Het maakt niet uit in welk groepje 
je zit. Het is gewoon goed.
Wel moeten we natuurlijk kostendekkend 
werken. Dat staat buiten kijf. maar het gaat niet 
alleen om het commercieel belang van de korte 
termijn, het gaat ook om sociaal kapitaal!  Dit 
sociale kapitaal zorgt op de lange termijn voor 
een leefbaar dorp met toekomst.” 

~ Tekst: Trudi Duin ~

In het nieuwe college programma wordt per 
aandachtsgebied het volgende over Wijk aan Zee 
gezegd.

Stedelijke vernieuwing: ruimte voor stad en dorp
Wijk aan Zee heeft als kustdorp en badplaats een 
eigen identiteit. De sterke sociale structuur en de 
vele creatieve initiatieven van vrijwilligers zijn de 
grootste krachten van Wijk aan Zee. Om de leef-
baarheid op peil te houden zijn voorzieningen als 
een basisschool, zorg- en sportfaciliteiten essen-
tieel. Er moeten dan wel genoeg mensen wonen 
die gebruik maken van deze faciliteiten. Woning-
bouw krijgt daarom extra aandacht. Er wordt een 
nieuw bestemmingsplan ontwikkeld op basis van 
de gebiedsvisie (nog niet vastgesteld). Actiepun-
ten: De leefbaarheid en bereikbaarheid van Wijk 
aan Zee waarborgen.

Jouw buurt: ruimte voor de bewoners
In de nieuw te maken woonvisie wordt inge-
speeld op de woonbehoefte van de verschillende 
doelgroepen. Om wonen betaalbaar te houden 
wordt bij het maken van prestatieafspraken met 
de woningbouwcorporaties ingezet op verduur-
zaming van bestaande sociale huur. Ook nieuwe 
woningen worden duurzaam gebouwd en zijn 
waar mogelijk levensloopbestendig. Speciale aan-
dacht is er voor woningbouw in Wijk aan Zee.

Buitenleven: ruimte voor recreatie, toerisme en 
milieu
Recreatie en toerisme spelen met name een 
belangrijke rol in de familiebadplaats Wijk aan 
Zee. Het is belangrijk om de voorzieningen van 
het dorp in stand te houden. De coalitie zoekt de 
samenwerking in de regio, om het strand schoon 

en veilig te houden, de kust te promoten en de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Actiepunten: Perma-
nente aandacht voor de luchtkwaliteit.

Verkeer en Vervoer: ruimte voor bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid van de IJmond per 
auto, openbaar vervoer en fiets is een absolute 
voorwaarde voor de ontwikkeling van de regio; 
zowel voor de inwoners als de bedrijven. Om de 
doorstroming van de wegen rondom Beverwijk 
te verbeteren, is een actieve samenwerking met 
onze regionale partners noodzakelijk. Daarnaast 
wordt er onderzoek gedaan naar de verbetering 
van bereikbaarheid van Wijk aan Zee.

Financiën, Organisatie en Bezit: ruimte voor 
degelijkheid
Onderzocht wordt of kleine belastingen kunnen 
worden opgeheven in verband met de wens tot 
deregulering. actiepunten: mogelijkheden om 
de toeristen- en hondenbelasting af te schaffen 
onderzoeken.

met name de afschaffing van de toeristenbelas-
ting is nogal vrijblijvend geformuleerd. Afschaf-
fing zou een politieke keuze moeten zijn met 
een onderzoek naar hoe de gemiste inkomsten 
gecompenseerd kunnen worden. Op dit punt 
is het dus afwachten wat er in de praktijk gaat 
gebeuren.
Bij de taakverdeling van de wethouders is het 
duidelijk dat Wijk aan Zee het moet hebben 
van wethouder Cecilia van Weel-Niesten, die 
toerisme en recreatie, kust en strand (inclusief 
gebiedsvisie Wijk aan Zee)in haar portefeuille 
heeft.

~ Tekst: Peter Duin ~

Nieuwe collegeprogramma, wat staat er in?
Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. De uitslag hiervan heeft een college opge-
leverd van de partijen D66 – Groen Links – PvdA – CDA, die in de komende vier jaar Beverwijk en 
Wijk aan Zee gaan regeren. In de Raadsvergadering van 24 april is het gemeentelijk beleid in het 
collegeprogramma voor de komende 4 jaar vastgesteld en zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

op 3 juli wordt onze, in wijk aan zee wereldberoemde, dorpsgenoot Cor Durge  65 jaar en dat bete-
kend dat hij gaat genieten van zijn welverdiende AOW. Na een arbeidzaam leven waarvan de eerste ja-
ren als stratenmaker en nu alweer 45 jaar bij de gemeente Beverwijk komt daar een einde aan. Dit feit 
willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en daarom bent u allen van harte uitgenodigd om op vrijdag 
27 juni van 16.30 tot 18.00 uur, tijdens een feestelijke receptie in de moriaan, Cor de hand te schud-
den, anekdotes op te halen en hem te bedanken voor zijn verdiensten aan het dorp. Zoals u begrijpt 
zal Cor zeker niet op zijn lauweren gaan rusten. Er is voldoende werk in en om zijn zelfaangelegde 
tuin en bijbehorende vijver met koikarpers. Fietsen en wandelen doet hij ook graag uw aanwezigheid 
tijdens de receptie zal zeer op prijs worden gesteld en  als u niet met lege handen wenst te komen heb-
ben wij uit welingelichte bronnen vernomen dat Cor dan graag een financiële bijdrage ontvangt voor 
de aanschaf van enkele fruitbomen en elektrisch tuingereedschap. 

Afscheid van Cor Durge

op donderdag 5 juni a.s. organiseert tata steel 
een informatieavond voor bewoners van Wijk 
aan zee en andere geïnteresseerden.
De avond zal gehouden worden in de moriaan 
in wijk aan zee. De ontvangst is om 19.30 uur 
waarna om 20.00 uur het programma zal starten 
tot ongeveer 21.45 uur

Stof, geur en geluid
Onderwerp zal zijn: stand van zaken met 
betrekking tot het beperken van hinder voor 
de omgeving. Hans van den Berg, Directeur 
manufacturing iron & steel , zal een inleiding 
verzorgen en vragen beantwoorden. Ook zullen 
experts van Tata Steel op het gebied van stof, geur 
en geluid aanwezig zijn om na de presentatie van 
Hans vragen te beantwoorden. Iedereen is van 
harte welkom.

Avond4daagse
van 10 tot en met 13 juni kan de avond4daagse 
weer gelopen worden. De kosten zijn 4 euro per 
persoon. je kunt kiezen uit 5 of 10 kilometer 
lopen. start 10 km is om 18.15 uur, start 5 km 
om 18.30 uur. inschrijven vanaf 17.30 bij het 
startpunt, in de moriaan.

Informatieavond Tata Steel
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De moriaan, Dorpsduinen
kop van waz/tip, julianaplein

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

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 Bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De Jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

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

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

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

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: de piratenkapitein is gevlucht en 
heeft zijn plekje gevonden op het eiland Ruygoord 
in het Y. Riekie is van hem zwanger. Geurtje is het 
beu om de rest van zijn leven visserman te zijn en 
krijgt van de dominee les in lezen en schrijven. 

Riekie heeft een mooie zoon ter wereld gebracht. 
In Wijck op Zee wordt voor de eerste keer een 
kind geboren met bruine ogen en donker haar. 
De jonge moeder staat een zwaar leven te wach-
ten, zonder kostwinner zal het moeilijk worden. 
En het is het kind van een piraat, een moorde-
naar en het is de vraag hoe de mensen daarmee 
omgaan. 
geurt is de dag na zijn eerste leesles weer de zee 
opgegaan. met een voldaan gevoel ondergaat hij 
zijn zoveelste aanval van zeeziekte. ‘Nog een paar 
jaar doorzetten en dan hoef ik misschien nooit 

meer dit afschuwelijke werk te doen’. De pesterij-
en die al op de eerste dag begonnen houden ook 
niet op, dagelijks wordt hij het slachtoffer van de 
flauwste grappen en krijgt hij vaak opdrachten 
die alleen het doel hebben om de bemanning aan 
het lachen te krijgen. Alle bemanningsleden heb-
ben dit zelf ook ondervonden toen zij de jongste 
aan boord waren. Zodra zij niet meer de jongste 
zijn, omdat er op een nieuwe reis een nieuw 
bemanningslid bij is gekomen, is het over, dan 
is er een nieuw slachtoffer. Dan neemt hij, die 
maanden of jaren is gepest, wraak op de nieuwe-
ling. ‘Nooit zal ik meedoen aan pesterijen, pesten 
is voor domme mensen’, denkt hij, als hij in zijn 
hangmat ligt na een zware dag. Vandaag hadden 
zij hem met een smoes de mast ingestuurd. Een 
zwaar touw moest hij meenemen en ergens aan 
vastmaken. Toen hij eenmaal boven was loefden 

ze de boot op naar halve wind waardoor het 
scheepje plotseling met een hoek van 45 gra-
den scheef lag. geurt kon zich ternauwernood 
vastklampen aan de gaffel. Het touw liet hij vallen 
en dat kwam in het water terecht. De schipper 
stond beneden te tieren van woede dat een kost-
baar touw dat niet gemist kon worden verloren 
ging. geurt was zo bang dat hij niet meer naar 
beneden durfde. Beneden stond iedereen te 
roepen dat hij moest komen, maar hij bleef waar 
hij was, zijn ogen stijf dicht. Pas toen de schuit 
weer recht lag durfde hij heel voorzichtig naar 
beneden te klimmen en toen begon iedereen te 
lachen, behalve de schipper. Die was woedend 
en geurt kreeg te horen dat er net zolang geld 
op zijn gage werd ingehouden tot elke duit was 
terugbetaald. “Ja maar, ik kan er niets aan doen 
dat de boot ineens zo scheef lag, als ik het touw 
niet had losgelaten was ik gevallen.” “Wat, nog 
een grote bek ook, ik had liever gehad dat jij was 
gevallen dan dat dure touw, weet jij wat jij nu kan 
doen, ga jij de kiepelton maar schoonmaken.” 
De kiepelton schoonmaken was het ergste klusje, 
wat hij meestal als straf moest doen. Dat was de 
vuilnisbak en als de schipper vond dat hij niet 
schoon was stopte hij geurt erin en deed het 
deksel erop. Huilend ligt hij in zijn hangmat, ‘dit 
is geen wereld voor mij, ik moet hier weg. Was 
mijn broer maar op deze boot, dan zouden zij het 
niet durven, die slaat ze allemaal op hun bakkes’. 
Dan gaat hij uit zijn hoofd proberen de leesles 
van zondag voor zich te halen. En met zijn vinger 
schrijft hij de letters in de lucht en na een hele 
tijd valt hij in slaap.
      ~ Georges van Luijk ~

Zomerse tijden breken weer aan!
Veel zonnige cadeautjes!!

Open in juni 2014:
Woe do vrij za: 10.00 - 12.00 uur
           16.00 - 19.00 uur

Zondag vanaf 13.00 uur

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

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

www.tas-toe.nl
voorstraat 56
1949 Bj
Wijk aan Zee

TASTOE

Fantastisch ouder-kindtoernooi en barbeque dankzij vele vrijwilligers
“Dit zijn ze nog lang niet allemaal”, verzekert Yvette Cleveringa, een van de grote organisatoren achter het jaarlijkse Ouder-Kinstoer-
nooi met barbecue van SV Wijk aan Zee. “Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer enorm geboft met het weer, maar zonder onze vrijwil-
ligers en sponsors zou het nooit lukken om elk jaar weer zo’n groot evenement te organiseren. Daarom: alle vrijwilligers bedankt!” 
De opbrengst van het toernooi komt ten goede aan de voetbal- en handbalverneiging SV Wijk aan Zee. (Foto: Stephanie Dumoulin)

zondagmiddag 15 juni is het jutterspad in wijk 
aan zee van 13.00 tot 17.00 uur zijn er diverse 
optredens in verschillende huiskamers, tuinen en 
op het Julianaplein. Zo kan een ieder zijn eigen 
muzikale route bij elkaar ‘jutten’. Diverse gasthe-
ren en -dames bieden een gratis kopje koffie of 
een drankje aan. Er wordt van de bezoeker niet 
meer verwacht dan er van te genieten!
Onder andere De Baldados, Sixty Pound, Eland, 
de wijkerstraatband, wazmank maar ook 
primeurs in Wijk aan Zee zoals Tommy Inc.!. en 
het Taekema Trio gaan ons weer een onvergete-
lijke middag verzorgen. muziek in uiteenlopende 
stijlen. Het programma van het Jutterspad is 
huis aan huis bezorgd maar ook te verkrijgen 
bij de Spar, café de Zon, Kop van WAZ en bij de 
verschillende gastadressen.

Te gast bij Annelies Klaver
“Ik doe dit nu al zes jaar met plezier, want ik 
hou van muziek en vooral van live muziek. 
muziek verbindt, troost, maakt vrolijk maar ook 
weemoedig. Ik vind het kleinschalige van het 
Jutterspad zo leuk en ik vind het ook leuk om een 
zaaltje te creëren in mijn huis waar gasten kun-
nen genieten van muziek. Wat ik erg belangrijk 

vind is dat het Jutterspad de saamhorigheid in 
Wijk aan Zee versterkt. En dat is belangrijk!  Op 
een Jutterspadzondagmiddag was de sfeer zo 
goed, veel mensen bleven bij ons en we hebben 
die avond nog een geweldig gezellige, muzikale 
avond gehad. Ons Jutterspad stopte niet aan het 
einde van de middag. Ik heb jaren zangles gehad, 
zing sowieso op de Leoavonden en wie weet ga ik 
zelf een keer op het Jutterspad zingen.”

Te gast bij Sandor en Jolanda Stots
sandor en jolanda wonen sinds februari 2013 in 
Wijk aan Zee. Sandor: “Vorig jaar heb ik voor het 

Jutterspad 15 juni eerst gekeken en toen dacht ik: we gaan meedoen. 
Ik vond het heel bijzonder. Ik heb optredens mee-
gemaakt met eland, niet te Boeken, wazmank 
en meer. Dit is volgens mij een uniek evenement. 
Het is vrijblijvend, je wordt gastvrij ontvangen en 
er wordt je zomaar een drankje aangeboden. Wat 
ik ook mooi vindt is dat je actief of niet actief 
mee mag doen. Jolanda: Die avond kwamen 
vrienden van ons over de vloer. Vrienden van 
‘Het  ukelele paradijs uit rotterdam. ze hadden 
hun muziekinstrumenten mee en ook zij raakte 
besmet met het Jutterspadvirus en aankomend 
Jutterspad doen zij ook mee!”

~Tekst: Trudi Duin ~

zaterdag 21 juni dansen de dansleerlingen van 
D’nD Dance een spetterend optreden in de mori-
aan. Dit wordt onze eerste show met als thema 
De Schatkist. Al het moois wat te vinden is in een 
mysterieuze kist op de bodum van de zee.
Ben je benieuwd naar onze show? Kaartjes kos-
ten €5,- en zijn tot 14 juni te koop via 
dnddance@hotmail.com. 
op vrijdag 4  juli houdt D’nD Dance een auditie 
voor de selectiegroep voor het nieuwe seizoen, 
16.00 uur in De rel. wil jij ook in de selectie 
groep dansen? Vanaf 7 jaar kun je auditie doen tot 
14+jaar. aanmelden/info dnddance@hotmail.com. 

De Schatkist

Wijk aan Zee heeft al tientallen jaren een 
badmintonvereniging. met groot enthousiasme 
wordt daar elke week op maandagavond (20.00 - 
22.00 uur) en dinsdagochtend (9.30 – 11.00 uur) 
gespeeld. De leeftijd van de deelnemers loopt van 
25 tot en met 75, dus eigenlijk voor iedereen!
in dorpshuis De moriaan zijn genoeg velden 
om te spelen. De wedstrijden duren 20 minuten 
en daarna wordt er gewisseld. met een mix van 
vrouwen en mannen kan er naast een dames- en 
herendubbel ook een gemengd dubbel worden 
gespeeld. 
kom gewoon eens langs in De moriaan en doe 
lekker een paar keer mee. Dan kun je altijd nog 
besluiten. mocht je niet elke week willen of kun-
nen spelen, dan hebben we ook de mogelijkheid 
om via een knipkaart te spelen. Je betaald dan 
slechts voor de keren dat je er bent. 
Voor informatie: Katinka de Boer (gk.deboer@
hotmail.com) of marcel molenaars (marcel.
molenaars@online.nl) 

Badminton in Wijk aan Zee
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Agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zondag 1 juni
Dorpsweide: laatste dag meifestival; 12.00 – 18.00 
uur. Kermis, Braderie, optreden van The Tinstars 
Trio en DJ Toine.
Dorpskerk: optreden wijk aan zees mannenkoor 
wazmank; 12.30 – 14.00 uur.
openstelling radarbunker; 13.00 – 16.00 uur.
Dorpskerk: Vertrek Rondje Wijk aan Zee o.l.v. 
een gids; aanvang 14.00 uur.
een zee van staal; gratis rondleiding; 14.00 uur.
Donderdag 5 juni
De moriaan: informatieavond tata-steel; 19.30 
uur. Aansluitend Stichtingsraadvergadering van 
De Dorpsraad.
Vrijdag 6 juni
De kust: Lazy Friday afternoon met de formatie 
tommy inc. 16.30 – 18.30 uur.
sonnevanck: Dj Larue tot laat; 21.30 uur.
Zaterdag 7 juni:
Sportterrein De Doolhof: Rens Acda Cup, Voet-
baltoernooi voor junioren; 9.00 – 16.00 uur.
Zeven verschillende locaties: Kroegenbridge-
drive; 10.00 – 17.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: 4tuoze matroze;  
21.30 uur.
Zondag 8 juni
Dorpsweide: kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur.
Sportterrein De Doolhof: Rens Acda Cup, Voet-
baltoernooi voor senioren 16+; 10.00 – 17.00 uur.
Dinsdag 10 juni
De moriaan: seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Woensdag 11 juni
De moriaan: vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 13 juni
KOP van WaZ: opening expositie met werk van 
senioren en Jan van der Land;
optreden van wijk aan zees mannenkoor 
wazmank; 17.00 uur.
sonnevanck: wk: nederland – spanje op groot 
scherm en meerdere tv’s; 20.30 uur.
Vrijdag 13 juni tot en met maandag 16 juni
Bezoek van de dorpen van Cultural Village of 
Europe.
Zaterdag 14 juni en zondag 15 juni
Julianaplein: Convoi de Fete (eten en drinken); 
van 12.00 – 21.30 uur.
Zaterdag14 juni
sonnevanck: Live muziek: Cripple Creek Ferry, 
relaxte gitaar avond; 21.30 uur.
Zondag 15 juni
Twintig locaties in het dorp: Jutterspad; vanaf 
13.00 uur.
Woensdag 18 juni
sonnevanck: wk: nederland – australië op 
groot scherm en tv’s; 17.30 uur.
Vrijdag 20 juni
sonnevanck: Live muziek: snietsel, relaxte gitaar 
avond; 21.30 uur.
Zaterdag 21 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen.
Maandag 23 juni
sonnevanck: wk: nederland – Chili op groot 
scherm en meerdere tv’s; aanvang 17.30 uur.
Vrijdag 27 juni
De zwaanstraat: zeepkistenrace; 19.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: Bring it on sue, lek-
kere danceclassics!!; 21.30 uur.

Zeepkistenrace
De grote prijs van Wijk aan Zee zal dit jaar wor-
den verreden op vrijdag 27 juni. De start vindt 
zoals altijd plaats bij hotel Sonnevanck en wel om 
19.00 uur. jong en oud zal daar in hun zelfge-
maakte zeepkist-voertuig en voor een enthousiast 
publiek een poging wagen om voor een van de 
prijzen in aanmerking te komen. Als het al niet 
die van ‘snelste deelnemer’ is, dan wel de prijs 
voor de meest originele kar. Wie weet rijdt er dit 
jaar wel een echte zeepkist langs. 

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 juni             
Ds.Bellwinkel te muiden
Zondag 8 juni             
Pinksteren. Oec. dienst in Dorpskerk
Zondag 15 juni             
Pastor L.H. Stuifbergen
Zondag 29 juni             
Ds C. Verhoeven te Haarlem

Sint Odulphusparochie
Zondag 8 juni Dorpskerk
10.00 uur oecumenische pinksterviering 
voorgangers p. N. Smit     
Drs. m. Lindeman   gezamenlijke koren
Zondag 15 juni
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p.R. Putman gemengd koor
Zaterdag 21 juni
 19.00 uur familieviering  
voorgangers p. N. Smit    
en p. R. Putman   jeugdkoor
Zondag 29 juni
9.30 uur woord-communieviering 
voorganger p. N. Smit gemengd koor

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 0251-375254
HvC inzameling (reinunie): 0800-0700
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
peter@tipwijkaanzee.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

Op vrijdag de dertiende juni is de opening van 
de expositie met het thema Ouder-En te zien in 
de kop van waz. jan van der Land laat 24 uur 
een videokunstwerk zien in de etalage. Vooruit 
praten naar het verleden/achteruit praten naar de 
toekomst is de titel van het kunstwerk. Het gaat 
over de tijdloosheid, tijd is een relatief begrip en 
tijd kan je niet vatten. De dvd is tevens te koop 
voor 15 euro. De seniorenclub die altijd op don-
derdag in de moriaan schildert komt exposeren, 
radio Steunkous komt een reportage maken en 
wazmank komt een paar liederen ten gehore 
brengen. 
Bob Vos en SaWaZ gaan een grote vismaaltijd 
maken voor de gasten van de Culturele Dorpen 
van europa. vanaf 17.00 uur is iedereen welkom. 
kop van waz, voorstraat 12, altijd open op 
maandag en woensdag van 10.00 tot 14.00 uur  
donderdag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag en zondag van 12 tot 17.00 uur.

Expositie Ouder-En in de KOP

Ik wil jullie graag kennis laten maken met iets 
heel waardevols, Shiatsu en Do-In. Eeuwenoud 
‘gereedschap’ om gezond oud mee te worden.
Wil jij weten wat Shiatsu en Do-In nou eigenlijk 
is en de enorme effecten ervan ervaren dan kan 
dat op zaterdag 14 juni, ‘Thuiskomen in jezelf ’. 
De gehele dag voor slecht 20 euro. Thee en koffie 
inbegrepen.
Ik wil jullie graag een indruk geven van de 
bewegingskunst Do-In (elementstrekkingen), het 
werken met de elementen en Shiatsu acupressuur, 
op jezelf en bij een ander. met al hele simpele 
oefeningen en vormen van zelfbehandeling kom 
je evenwichtiger in jouw elementen te staan en 
daarmee beter geworteld op de aarde. met rust 
van geest, ziel en lichaam als gevolg. Kom gezellig 
langs!  Het is voor iedereen, jong (zeker ook voor 
kinderen), oud, soepel, stijf, vrouw en man.
De dag duurt van 10 uur tot 16 uur. Thee en 
koffie inbegrepen. gelieve je eigen lunch mee 
te nemen, een yoga matje, kussentje en warme 
deken. Belangrijk, draag loszittende kleding.
Inschrijven via  Werkplaats de Rel te Wijk aan 
zee. 06-30721458 mail: derel@live.nl

Shiatsu en Do-in

Jongeren samen actief
Op zaterdag 7 juni is er een activiteiten dag van 
jongeren uit Wijk aan Zee met jongeren van 
Heliomare. De jongeren hebben gezamenlijk 
een programma bedacht. gestart wordt met een 
sporttoernooi waarbij iedereen in rolstoelen zit, 
vervolgens een lunch en in de middag is er een 
graffiti workshop en wordt gezamenlijk een bord 
gemaakt: welkom in Wijk aan Zee. Als afsluiter 
is er een BBQ met muziek. De hele dag wordt 
gefilmd en door een groepje jongeren die het 
verhaal voorbereiden en de film ook monteren. 
Nadien zal een filmavond worden georganiseerd 
waarop de film wordt getoond. Wil je aansluiten 
tijdens de dag, of heb je vragen, neem dan even 
contact op met matthieu via derel@live.nl
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