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Op alle vrijdagavonden in juli en augustus strijken lokale restaurants, bekende strandtenten, gezellige buurtkeukens en kleurrijke foodtrucks neer onder de kerktoren op het 
Julianaplein voor de jaarlijkse Smaakmarkt. En komen vanuit de hele regio naar Wijk aan Zee om samen lekker te eten, te drinken, muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten.

In 2012 werd door De TIP (Toeristen Informatie 
Punt) onderzoek gedaan naar wat Wijk aan Zee 
miste. Wat eruit sprong: de behoefte om elkaar te 

ontmoeten! Dat gegeven werd de basis voor 
de Smaakmarkt. De markt is immers traditioneel 
een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en 
dingen uitwisselen. Koopwaar, maar ook infor-
matie, nieuwtjes en sociale aangelegenheden. 

Een groep vrijwilligers van De TIP, SAWAZ en 
Cultural Village pakten het idee op. Het is die 
samenwerking en inzet van vrijwilligers met 
diverse achtergronden, die verbondenheid met 
en onder de deelnemers en de bijdrage van de be-
zoekers die de Smaakmarkt zo bijzonder maakt, 
in het ontstaan én in de uitvoering. 

Met thema’s als de Roze Markt en dit jaar het 
Zomercarnaval onderscheidt de markt zich van 
gewone culinaire events. Natuurlijk, de Smaak-
markt is een prachtige plek voor onze lokale 
horeca om zich te presenteren aan een breed 
publiek. Maar het is vooral een plek waar we met 
elkaar een geweldige sfeer neerzetten.   

Dat is waarom Wijk aan Zeeërs het hele jaar 
halsreikend uitkijken naar de Smaakmarkt. En 
waarom mensen vanuit de wijde omtrek op vrij-
dagavond naar ons dorp komen. We starten op 
vrijdag 7 juli en gaan er 8 prachtige zomeravon-
den van maken! 

Met ook dit jaar een mooi muzikaal programma.

Surf Aid-Kit - 7 juli
Surf Aid-Kit is the new surfing sensation from 
Amsterdam! Vijf muzikanten nemen je mee in 
een nieuwe golf van de grotendeels instrumentale 
surfmuziek uit Californië. Beïnvloed door Dick 
Dale, The Ventures, The Shadows en Oosterse 
invloeden, geven ze daar een eigen twist aan. 
Met in veergalm verdronken gitaren, dynami-
sche drums, warme baslijnen en aanstekelijke 
zangmelodieën bezorgt Surf Aid-Kit een unieke 
sound die je terugbrengt naar de waving sixties!
In de pauzes met plaatjes van DJ Johnny 5.

Tommy Inc.! - 14 juli
Tommy Inc.! is opgericht in het voorjaar van 
2007 en is inmiddels uitgegroeid tot een 11-kop-
pige band. Het genre bestaat uit muziek van de 
jaren 1960 tot 1990, waaronder the Beatles, Joe 
Cocker, the Kinks, Dire Straits en the Rolling 
Stones. Eerder te zien en te horen geweest op het 
Wijk aan Zeese Jutterspad.

Seaside Big Band - 21 juli 
De Seaside Big Band is opgericht in september 
2011 onder auspiciën van de Muziekschool 
Heemskerk. Dirigent is Konrad Koselleck. Sinds 
september 2016 staat de band op eigen benen, 
maar koestert nog zijn band met het Cultuurcen-
trum Heemskerk, de opvolger van de Muziek-
school. Het repertoire van de band bestaat uit 
een mengeling van jazz, blues en latin afkomstig 
uit het Big Band Songbook, maar vooral uit eigen 
composities en arrangementen van de dirigent. 

Zomercarnaval met Flor Latina - 28 juli
Op 29 juli is er in Rotterdam het jaarlijkse 
zomercarnaval. De Smaakmarkt gaat hier in mee 
en haalt de warme sfeer van het Braziliaanse 
carnaval naar Wijk aan Zee. Op deze avond komt 
Flor Latina, een Braziliaanse band met een dans- 
en sambashow met Latijns-Amerikaanse ritmes 
zoals: Salsa, Merengue, Reggaeton, Bachata, 
Cumbia...  Een avond vol tropische verrassingen.

Scheepskameel - 4 augustus
Scheepskameel mixt opzwepende Balkanmu-
ziek met tranentrekkende Roma-traditionals en 
moddervette ska-ritmes. Hun muziek is voorzien 
van oer-Hollandse teksten over onderwerpen 
waar zigeuners graag en veelvuldig over zingen: 
liefde (en de vaak schrijnende onmogelijkheid 
ervan), drank, dans en vuur. De band is een bont 
gezelschap afkomstig uit het circus, het theater 
en gewoon van de straat. Zij vinden elkaar in hun 
liefde voor feest en melancholie. . 

Midnight Maniacs - 11 augustus
Midnight Maniacs is een coverband bestaande 
uit vijf zeer ervaren muzikanten, die stuk voor 
stuk al jarenlang in andere bands actief geweest 
zijn. Van bluesband tot allround-coverband en 
van rockband tot regelrechte feestband! Samen 
vinden zij het leuk om een nummer op hun eigen 
manier neer te zetten, waarbij zeker het origineel 
niet uit het oog verloren wordt. Samen hebben ze 
dan ook veel plezier in het muziek maken en wat 
zo leuk is, is het feit dat het nog goed klinkt ook!

Lemon - 18 augustus
Lemon is een band waarvan de muziek beïnvloed 
is door de MADchester sound van bands als 
Stone Roses and Happy Mondays. 
De band maakte vier CDs, die door de Neder-
landse muziekpers goed werden ontvangen. 
Lemon heeft een ijzersterke live-reputatie, die 
op de site Gigstarter alleen maar 4 en 5-sterren 
reviews van programmeurs opleverde. 
Hun groovy Britpop (met invloeden van o.a. 
The Kooks en Kasabian) zette het publiek op heel 
veel podia en festivals in beweging. 
De band was support act van de legendarische 
bands Primal Scream en The Charlatans.
In de pauzes met plaatjes van DJ Johnny 5.

JUS Live Music - 25 augustus
JUS neemt je kris-kras mee langs de 80’s tot en 
met de 10’s: pop, rock, disco, blues, you name it!
De JUS bandleden hebben een verschillende 
achtergrond maar wel één passie: lekkere muziek 
maken en genieten van de individuele kwaliteiten 
van de muzikanten. Zonder een muzikale uitda-
ging uit de weg te gaan. Gezamenlijk bespelen ze 
meer dan twintig instrumenten: van tamboerijn 
tot drumstel tot cajon, van banjo tot gitaar tot 
bluesharp, bas en contrabas, met meerstemmige 
koortjes tot rap solo’s. JUS Live Music speelt 
regelmatig op diverse Hollandse locaties, in de 
huiskamer tot grote zalen, waar één ding voorop 
staat: er voor iedereen een feest van maken!

Foto:  Heleen Vink   

Alweer vijfde editie Smaakmarkt 



Kunst Ontmoetings Plek 
& Toeristen Informatie Punt

Voorstraat 12, 1949BH Wijk aan Zee 
T 06 814 68 816

OPEN: 
vrijdag t/m dinsdag van 13 tot 17 uur
woensdag en donderdag gesloten www.tipwijkaanzee.nl

toeristen informatie punt

KOP van WaZ

www.kopvanwaz.nl

Al 12,5 jaar
Kunst Ontmoetings Plek Wijk aan Zee!

4

Jutter07-2013.indd   4 24-6-2013   10:25:42

We zijn 
verhuisd

Pantheon Drukkers 
Staalstraat 129 
1951 MA Velsen-Noord 
telefoon 0251 - 296 351 
info@pantheondrukkers.nl  
www.pantheondrukkers.nl

Adv Jutter Pantheon_verhuisd.indd   1 25-06-13   11:32

met advertentie.indd   1 25-06-13   12:43

!

Ontbijten als een v� stOntbijten als een v� stOntbijten als een v� st
Vanaf 8 uurOntbijten als een v� stIn juli & augustus

NIEUWE
ONTBIJT
 KAART

2



Op dinsdagavond 11 juli 2017 wordt er om 19.30 
uur gestart vanaf het Julianaplein en afhankelijk 
van het aantal deelnemers zal getracht worden in 
één à anderhalf uur een zo groot mogelijk gebied 
van zwerfvuil te ontdoen. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid om wat na te 
praten onder het genot van een drankje in dorps-
huis De Moriaan en willen de initiatiefnemers 
in gesprek met de deelnemers over ideeën en 
mogelijkheden met een wat meer structureler en 
duurzamer karakter. Hierbij kan men bijvoor-
beeld denken aan zwerfvuil-buurtambassadeurs 
maar elk ander goed idee is welkom.

Wilt u meehelpen om Wijk aan Zee van zwerf-
vuil te ontdoen? Dan zien we u graag op 11 juli 
aanstaande. 

Aanmelden mag en is handig in verband met 
het inschatten van het aantal schoonmaakspul-
len, maar niet verplicht. Dit kan per mail naar 
sociaalteam@beverwijk.nl t.a.v. Marco.

Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de be-
woners met ondersteuning van het ‘Sociaal team’ 
en facilitering vanuit het ‘Gebiedsgericht Werken’ 
van de gemeente Beverwijk.

Zomer Dorpsgenoten

Opruimactie zwerfvuil krijgt vervolg
Vanwege het grote succes van de zwerfvuil-opruimactie van 25 april jongstleden hebben de 
initiatiefnemers besloten nog voor de zomervakantie een vervolg er aan te geven. 

“Ik heb ruim 22 jaar als leidinggevende/manager 
in de gezondheidszorg in en om Amsterdam 
gewerkt” zegt Wilma. “De laatste vijf jaar als 
coach voor meer dan 30 zelfsturende teams van 
Amstelring Wijkzorg”. 

“Nog een paar jaar dan ga ik met pensioen bij de 
KLM”, zegt Christiaan, “waar ik communicatie-
adviseur ben. Ik houd mij daar bezig met het 
Intranet en elektronische nieuwsbrieven. Dat 
heeft overigens niets te maken met mijn school-
opleiding. Ik ben opgeleid tot goudsmid  en 
opticien, maar na drie jaar had ik dat wel gezien. 
Ik ging de hort op, naar Spanje. Daar hield ik 
mijzelf in leven met propperwerk, het promoten 
van dancings aan de Costa’s met flyers. Ook ben 
ik een tijdje gids geweest op een toeristenbus. 
Soms wist ik niet zoveel van de omgeving, maar 
dat wisten de toeristen niet”. 

Wilma: “In de tijd dat ik manager was bij mijn 
vorige zorginstelling, ‘Antaris’, werkte er een col-
lega, die bij ons vertrok en verhuisde naar Wijk 
aan Zee, wij hielden contact en zo kwamen wij 
bij hen op bezoek en voor het eerst in ons leven 
in Wijk aan Zee. Zij hadden een zomerhuis op 
camping Aardenburg. Het was midden in de win-
ter en zij lieten ons het zomerhuis en de camping 

zien. Wij waren allebei absoluut geen kampeer-
ders, maar die oud-collega heeft ons makkelijk 
over kunnen halen om ons als lid in te laten 
schrijven en op de wachtlijst te zetten. Na zes en 
een half jaar was het zover, wij konden een huisje 
kopen. Dat is nu vier jaar geleden en wij hebben 
er geen moment spijt van gehad. 

Dit is zo’n unieke plek, dicht bij de zee. Wij zijn 
dol op de zee. De zee is altijd mooi, elke dag an-
ders, soms woest, dan weer stil. Zelfs de nachten 
zijn mooi, dan hoor je de nachtegalen. 
Een huisje op het strand is ook mooi, maar daar 
kun je niet meer dan een half jaar naartoe, hier 
kunnen wij het hele jaar heen. Alles hebben wij 
hier, gas, licht, water en een eigen toilet en dou-
che. Wij hebben twee kinderen en vijf kleinkin-
deren, die allemaal regelmatig komen logeren.

Christiaan: “Ik wist het meteen toen, als je je 
ergens thuis wilt voelen moet je zo snel mogelijk 
integreren. Dat hebben wij gedaan, nog voor 
wij hier een huisje hadden heb ik mij bij de 
bouwploeg van Sawaz aangemeld en ben ik lid 
geworden van het mannenkoor WazMank. Vanaf 
de eerste dag voelde ik mij een Wijk aan Zeeër.

Tekst: Georges van Luijk, foto:  Stephanie Dumoulin   

Er zijn meer mensen die je Wijk aan Zeeërs mag noemen, behalve de geboren en permanent 
wonende Wijk aan Zeeërs. Dat zijn de Zomer Wijk aan Zeeërs. De mensen die een strand- of een 
zomerhuis hebben. De komende maanden krijgen die onze aandacht. Het spits wordt afgebeten door 
Wilma en Christiaan Gortzak uit Amsterdam.

Christiaan en 
Wilma Gortzak

Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee probeert de 
bewoners van Wijk aan Zee zo veel mogelijk op 
de hoogte te houden van de vorderingen om de 
doelstelling te bereiken dat Wijk aan Zee voor 
2030 geen aardgas meer gebruikt. 
De Stichting besprak deze energietransitie met 
Stedin, Liander en Tata Steel. 

Afgesproken werd dat er samengewerkt wordt aan 
een plan om Wijk aan Zee voor 2030 aardgas-
vrij te maken. Dat betekent elektrisch koken, en 
andere oplossingen voor warm water en verwar-
ming in alle huishoudens. 
Haalbaar? Ja, was de conclusie, maar dan moeten 
we wel nu beginnen.

Update Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee

In 6 lessen van 1,5 uur leer je stapsgewijs hoe 
je meditatie praktisch en op je eigen wijze kunt 
toepassen in je dagelijks leven. Niet alleen zit-
tend op een kussentje dus, maar waar je ook 
bent, wat je ook doet. 
Je leert onder andere hoe je tot rust kunt ko-
men, hoe je minder in je hoofd en meer in je lijf 
kunt zijn, hoe je beter om kunt gaan met pijn 
en met spanning en stress, hoe je je beter kunt 
beschermen tegen prikkels van buitenaf, en 
nog veel meer. Ook als je deze cursus – of een 
andere – al eerder gedaan hebt: je leert/ontdekt 
altijd nieuwe dingen.

De lessen zijn op woensdagochtend, 
van 9:00 tot 10:30, 
van 26 juli t/m 30 augustus
De hele cursus kost € 87,-

Kun je deze keer niet? 
In de tweede week van september start de vol-
gende ronde. 

Meer informatie, aanmelden, of een gratis 
proefles? 06-53675676 (Paulien Pinksterboer) 
www.haptonomie-time-out.nl, 
info@haptonomie-time-out.nl.
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ETEN
Vijf dagen (ma, di, 
wo, vr en za) 
van 15 - 21 uur
Donderdag is onze rustdag

GROENTE
Elke woensdag 
van 16 - 18 uur

BROOD
Elke zaterdag 
van 10 - 13 uur

ALL DAY 
BREAKFAST
Elke zondag 
van 10 - 15 uur

WAAR
Voorstraat 4

Wijk aan Zee

CONTACT
0251 295 326

06 41 50 45 86

LIKE
Facebook 

‘Be My Guest’

Colofon
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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
De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 2

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950

Redactie: Stephanie Dumoulin, Marian van den 
Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos, Hel-
een Vink, Bieb Baanders, Jan-Paul van der Meij, 
Martine Bleyi.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties: 
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: 
Burgemeester Rothestraat 73 
1949CC  Wijk aan Zee.
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overge-
nomen, 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’ mo-
gen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis 
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage 
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aan-
geleverd worden.

Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1450 exemplaren
Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153
Abonnement: 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 telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

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 Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder Beverwijk-
West: 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

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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Oude verhalen over Wijk aan Zee

De geschiedenis van het hotel begon eigenlijk 
al in 1837 toen Mietje Geurs haar herberg de 
Moriaan opende. Jarenlang was deze herberg de 
enige toeristische voorziening in Wijk aan Zee. 
De herberg met 6 kamers en 2 badkamers werd 
alleen bezocht door de elite van die tijd. Er was 
naar hedendaagse begrippen ‘helemaal niets’ in 
Wijk aan Zee. Maar de eisen van de vips waren 
niet hoog. Zij vermaakten zich prima zonder 
toegevoegde toeristische voorzieningen.

Ook de Duitse ondernemer Heinrich Tappen-
beck werd een vaste bezoeker van herberg de 
Moriaan. Tappenbeck had Wijk aan Zee bij toeval 
ontdekt, toen hij op een dag vanuit Amsterdam 
ging kijken in IJmuiden naar de graafwerkzaam-
heden aan het Noordzeekanaal. Kijkend naar 
het Noorden zag hij in de verte op een duin ‘een 
leuk huisje’. Nieuwsgierig liep hij door de duinen 
van de Breesaap in de richting van het huisje dat 
helemaal geen huisje maar het dak van de kerkto-
ren bleek te zijn. Tappenbeck raakte steeds meer 
betrokken bij Wijk aan Zee en werd eigenaar van 
De Moriaan. Tot 1881 runde hij de herberg. In 
datzelfde jaar werd het eerste gedeelte gebouwd 
van het  Badhotel: het Noorderbadhuis. Later 
verrees het Oosterbadhuis en daarna werden de 
ruimte tussen de twee badhuizen dichtgebouwd 
zodat één groot hotel ontstond. Zes jaar na de 
opening van het hotel ging Tappenbeck failliet 
door de zwaarte van zijn megalomane plannen. 
Hij ging zijn geluk beproeven in Noordwijk.

In Wijk aan Zee is nog iemand die nog levendige 
herinneringen heeft aan het Badhotel. 

“Ik had een ome, het was een oom van mijn 
moeder feitelijk, ome Wout. Hij werkte in het 
Badhotel. Hij reed de hele dag met een handkar-
retje met twee vaten erop. Hij haalde zeewater 
van het strand voor de gasten in het Badhotel. 
Er zaten allemaal heel deftige lui in het Badhotel 
en die moesten in het bad maar ze hadden geen 
vaste wastafels en een bad hadden ze niet. Dus 
dat bad werd gevuld met zeewater en dat werd na 
gebruik weer weggegooid. En ome Wout haalde 
de ene teil na de andere van het strand. Water-
leiding hadden ze ook niet. Ze hadden wel een 
gewone kraan met water. Maar geen bad. Op de 
kamer hadden ze een houten tafel staan. Daar 
stond een emmer onder met een deksel erop en 
zo’n bak met een ronde kan en daar stond water 
in. Een lampetkan.  Zo wasten ze zich. 

Ja het Badhotel was deftig hoor. Als wij als kind 
daar voorbijliepen stonden die ramen open. Had 
je allemaal van die mooie pluche gordijnen met 
van die kwasten en daar waren ze sjiek gekleed 
aan het dansen. En aan de voorkant op die stoep-
jes daar stonden allemaal van die tonnetjes met 
van die koperen ringen met palmen op iedere 
punt. En dan hadden ze een Duitse portier een 
klein mannetje met een mooi blauw pak aan met 
zo’n platte pet met gouden epauletten. 
Ja het was heel sjiek hoor.

Geen bad in het Badhotel
Ome Wout sjouwde vaten zeewater naar de kamers. Toen het Badhotel aan de Zwaanstraat begin 
jaren 80 gesloopt werd om plaats te maken voor de woningen van het huidige ‘Rode Pannendorp’ 
was het gebouw allang geen hotel meer. Onder de naam Zeevanc was het in gebruik als verpleeg- en 
bejaardentehuis.

Soulsupyoga biedt als eerste in Nederland Sup 
& Yoga Retreats, workshops en lessen aan. Het 
is opgericht door Pauline van Mourik en Peter 
Mulder, twee strandhuisbewoners van het 
noorderstrand. Inmiddels bestaat het team uit 
meerdere sup en yoga coaches. Zoals de naam al 
aangeeft verzorgen zij yogalessen, suplessen en 
een scala aan inspirerende workshops voor de 
‘soul’! Mana Lodge is de basis van waaruit deze 
activiteiten gedaan worden. Hier vinden in het 
zomerseizoen ook wekelijkse yogalessen plaats 
waar je je per keer voor kunt aanmelden. 

Mana Lodge
Mana lodge is gevestigd in de St. Odulfstraat 2. 
Dit gebouw uit 1742 was vroeger een ‘schuilkerk’ 
en stond later bekend als ‘het pottenbakkerhuis’. 
Mana is het Hawaiiaanse woord voor Soul, Spirit 
en Levenskracht, wat terug te zien is in het interi-
eur en de styling: veel zwerfhout, beton, houtka-
chels en natuurlijke elementen. De woonkamer 
is tevens de yoga ruimte. Ook is Mana Lodge 
beschikbaar als bed and breakfast, vergaderloca-
tie en voor inspirerende events en workshops.

Sup surfen & yoga
Voor ons hebben sup en yoga veel raakvlakken. 
Zoals het wachten op een golf als een meditatie 
kan voelen. Het is een vorm van ‘Zijn’, in het 
water staren en staand op je board. En als jouw 
golf uiteindelijk komt, kan je niets anders doen 
dan je overgeven aan de energie van de zee. Elke 
golf opnieuw omdat elke golf weer anders is. 
En wij geloven dat dit ook voor yoga geldt, elke 
keer als je de yoga mat opstapt, heb je een andere 
ervaring. De ene keer ervaar je meer balans, 
en een andere keer voel je je flexibeler. Je kan 
bij Soulsupyoga terecht voor een lang weekend 
met sup en yoga lessen, accommodatie in Mana 
Lodge, gezond ontbijt en gezelligheid. En ook 

voor een losse sup workshop of yoga les.
Wekelijks zijn er yogalessen in Mana Lodge 
gegeven door Pauline. Bij mooi weer is dit op een 
mooie plek op het strand of in de duinen.
Het suppen is de snelst groeiende sport in de we-
reld en een ultieme workout. En een goede combi 
met het genieten van de natuur.

Pauline van Mourik 
Ik ben een levensgenieter en strandrat. Ik ben op 
blote voeten opgegroeid in Wijk aan Zee en ver-
liefd geworden op yoga, dansen en sup surfen. Ik 
grijp elk moment aan om buiten in de natuur te 
zijn en geef dan ook het liefst yoga lessen buiten. 
Het heerlijke gevoel tijdens en na yoga is wat ik 
de deelnemers wil laten ervaren! Als er mooie 
golven zijn, laat ik alles vallen en snel naar het 
strand voor sup surf! De golven leren mij om met 
de flow mee te gaan, hoe groot of sterk ze ook er 
uit zien. Een golf pakken en in balans sup surfen 
geeft mij het gevoel van ultiem geluk en vrijheid!
Verder ben ik een ‘allround creatieveling’. Ik heb 
mijn eigen styling bedrijf Ratjetoestyling waarin 
ik interieur, retail, foto styling en grafisch design 
uitvoer.  www.ratjetoestyling.com

Peter Mulder
Ik ben opgegroeid op het strand van Wijk aan 
Zee en heb altijd een sterke band gevoeld met 
de zee. Het gevoel in de zee te zijn, de kracht te 
voelen van de golven en de natuur is gewoon on-
beschrijfelijk! Mijn homespot is Wijk aan Zee. Na 
een SUP-sessie voel ik mij altijd super gelukkig 
en relaxed! Suppen geeft mij het ultieme gevoel 
van vrijheid! 

Kijk voor meer informatie op: www.soulsupyoga.
com. Email: info@soulsupyoga.com
06 18 28 68 69 (Pauline), 06 48 64 77 16 (Peter)

Nieuwe ondernemers in Wijk aan Zee!

Mana Lodge - Soulsupyoga Retreat

Beneden aan een zijweggetje van de Gashuis-
straat had je de keuken. Het eerste raam was een 
spoelkeuken onder de grond. Er was een heel 
brede vensterbank daar kon je opzitten. Daar 
gingen wij als kinderen kijken. Er was een man 
de hele dag aan het afwassen. En daarnaast had 
je de keuken waar ze kookten met een heel groot 
fornuis. Daar gingen we kijken. Dan waren ze wat 
aan het bakken of zo. En dan kregen we wel eens 
wat. Een stukkie nogat of een koek.

En twee keer op een dag ging die afwasser naar 
het veld daar stond een huissie met een pomp 
erin daar had je allemaal putten liggen. Die man 
moest drie keer op een dag al het water dat daar 

in ging overpompen in die putten. Want we 
hadden geen riool. Op dat veld stonden ook wat 
huisjes en een gebouwtje van de reddingsbrigade. 
Als er wat gebeurde op het strand werd die daar 
naartoe gebracht.”

Tijdens de sloop van het Badhotel / Zeevanc 
werd één granieten siersteen uit de gevel van de 
afvalhoop gered door Han van der Linden van 
het Prentenkabinet Wijk aan Zee. 
Deze steen is nog steeds te zien, hij staat tegen de 
voorgevel van Verlengde Voorstraat 52.

Tekst: Jan-Paul van der Meij
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Hotel Villa de Klughte

Imko�s Puur Zee

Wijn &
Ko aan Zee.
Een heerlijk verwenadres
Pur Sang! www.hoteldeklughte.nl www.imkos.nl

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE 

Certificaat diabetische/reumatische voet

Voor een afspraak bij 
inki’s pedicure

Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl

www.inkispedicure.nl
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De naam Boreel duikt veelvuldig op in de 
geschiedenis van Midden-Kennemerland. Niet 
alleen Westerhout, ook Scheijbeeck, Beeckestijn 
en de hofstede De Schans kennen in de afgelopen 
eeuwen voor korte of langere tijd een Boreel als 
eigenaar. In 1807 koopt Lucas Boreel de hofstede 
Westerhout. Rond 1850 is Westerhout in handen 
van een van zijn nakomelingen, Jacob Otto 
Boreel, kamerheer aan het hof van de koning. 
Hij gebruikt het herenhuis als zomeroptrekje. 

In 1896 werd Westerhout in opdracht van jhr. 
Gerard Salomon Boreel gesloopt en vervangen 
door een nieuw landhuis. Rond de eeuwwisseling 
neemt hij zijn intrek op Westerhout. 
De familie Boreel bezat in de duinen en bin-
nenduinrand vele percelen, waaronder de Villa 
Helmkrocht. Deze is vormgegeven in Engelse 
Landhuisstijl, waarbij traditionele, aan de neo-
renaissancestijl verwante stijlkenmerken, zijn 
geïntegreerd.

Villa Helmkrocht
Julianaweg 69
De villa is een gemeentelijk monument en werd in 1920 gebouwd in opdracht van de eigenaar 
van Landgoed Westerhout in Beverwijk, jonkheer Gerard Salomon Boreel (1855-1938). Hij was 
luitenant-ter-zee, burgemeester van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin en lid van provinciale- en 
gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Monumenten in Wijk aan Zee

Tentoonstelling van Sipke van der Schaar in
Museum Kennemerland verlengd tot 19 augustus 
De waardering voor de schilderijen van Sipke van der Schaar in Museum Kennemerland is groot. 
En terecht. Tevens zijn er enkele ‘nieuwe’ werken aangeboden. Twee goede redenen om de tentoon-
stelling van deze begaafde kunstenaar met twee maanden te verlengen: tot 19 augustus. 
Nu met extra aandacht voor zijn productie in en om Wijk aan Zee. Wel zijn er per medio juni enkele 
wisselingen aangebracht: tien van de in totaal tachtig schilderijen hebben plaats gemaakt door recent 
beschikbaar gesteld werk. De nadruk ligt nu vooral op taferelen in en om Wijk aan Zee.

Op 20 juni is onze nieuwe burgemeester Martijn Smit samen met de wethouders de Rudder, Erol, van 
Weel en Dorenbos op werkbezoek geweest in Wijk aan Zee. Dit was een spoedcursus kennismaken met 
ons dorp en diverse Wijk aan Zeeërs. In ruim 3 uur tijd werd er gesproken met o.a. de organisatoren van 
de kerstboom op het plein, leden van SaWaZ, het Rondje Wijk aan Zee, het bestuur van de Moriaan en 
de Dorpsraad. Dit ging gepaard met een rondwandeling door het dorp. Als afsluiting hebben de burge-
meester en wethouders deelgenomen aan de maandelijkse seniorenmaaltijd in de Moriaan.

Kennismaking met de nieuwe burgemeester

Petitie Kustbeschermers Bestemmingsplan
35 woningen in de Dorpsduinen, 17 meter hoge gebouwen bij Heliomare en de extra verkeersdrukte 
die  200 nieuwe woningen met zich meebrengt. Deze en andere naar voren gebrachte bezwaren van-
uit het dorp, hebben hoegenaamd geen gehoor gevonden in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan 
van Wijk aan Zee.

Op 27 juni was er een informatieavond in de 
Moriaan over het bestemmingsplan van Wijk aan 
Zee. Ook de Kustbeschermers waren er aanwe-
zig met flyers en het voorstel: max 100 nieuwe 
woningen en geen bebouwing in de duinen”. 
Iedereen kan tot uiterlijk 27 juli zijn zienswijze 
(bezwaren) bij de gemeente kenbaar maken.  
Het bestemmingsplan ligt ter inzage in de Mori-
aan of op de website van de gemeente: 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien; 
zoeken op Wijk aan Zee.

Dit plan zal zeker 20 jaar geldig blijven! Dus wil 
je mee beslissen over de toekomst van ons dorp, 

dan moet je dat zo snel mogelijk inspreken (dat 
kan ook mondeling!)

De Kustbeschermers Wijk aan Zee zullen in juli 
de ondertekende petities aanbieden en ook een 
zienswijze indienen. Zij zijn met name tegen de 
bebouwing van de Dorpsduinen en de voorge-
stelde bebouwing bij Heliomare. Zij willen daar 
moderne veel natuurvriendelijker bebouwing en 
beslist geen 17 meter hoog! 

Wil je meer informatie, reageren en/of meeden-
ken, kijk dan op 
www.kustbeschermerswijkaanzee.nl.

De kunstenaar woonde een deel van zijn leven 
in Velsen, Beverwijk en Heemstede. In de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw was Ken-
nemerland nog voor een flink deel ongerepte 
natuur. Daarin vond Van der Schaar zijn in-
spiratie. Hij was ook een groot liefhebber van 
zee en strand en bracht met zijn familie vele 
vakanties door in Wijk aan Zee en hij schil-
derde er dorps- en zeegezichten.
Zeker de inwoners van Wijk aan Zee weten 
de in maart geopende tentoonstelling ‘Sipke 
van der Schaar in Kennemerland’ te vinden. 
Logisch, want kunstschilder Van der Schaar 
(1879-1961) portretteerde zijn favoriete, des-
tijds ongerepte badplaats veelvuldig. 
Voor de dorpelingen een feest van herkenning. 
Zelfs de afgebeelde paarden op de dorpsweide 
zijn door bewoners herkend en van naam 
voorzien.

Het Museum Kennemerland heeft drie werken 
van Van der Schaar in bezit, de ruim tachtig 
schilderijen, aquarelles en pasteltekeningen in 
de expositie komen vrijwel geheel uit particu-
lier bezit en zijn nog nooit in het openbaar ge-
toond. Dankzij speurwerk van twee kleindoch-
ters van de schilder zijn werken uit binnen- en 
buitenland bij elkaar gebracht. 

Naast het thema “Kennemerland” wordt in 
de expositie aandacht besteed aan Van der 
Schaar’s werk als oriëntalist. Hij maakte grote 
kunstreizen naar Noord-Afrika en Palestina. 

Zijn kennis van de oosterse kunst gebruikte hij 
bij het maken van illustraties in bijbeluitgaven. 

Van deze tentoonstelling is een mooie cata-
logus verschenen, die wordt aangevuld met 
verrassende ontdekkingen over de regionale 
geschiedenis in de periode dat Van der Schaar 
hier woonde en werkte. 

De tentoonstelling Sipke van der Schaar in 
Museum Kennemerland is geopend op woens-
dag, zaterdag en zondag van 14 – 17 uur en is 
gevestigd op Noorderwijkweg 2a.

Het woord ‘museum’ klinkt verheven en geleerd. Het gaat over geschiedenis, cultuur en erfgoed. Moeilijk? 
Niet na de korte zomercursus ‘Ontdek Museum Kennemerland’. De cursisten leren de fijne kneepjes over 
gebouw, collectie, depot, bibliotheek, noem maar op.  Deelname kost per avond 10,- euro, inclusief koffie/
thee. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op woensdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur. 
Na afloop zijn de deelnemers wegwijs in het museum en wie weet vinden zij het leuk om hun kennis op 
anderen over te brengen. Bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer. 
Voor informatie en aanmelding:  Ineke van Santen – ctjvan.santen@gmail.com
Onderwerpen en data:
19/7  Blazoenen en uitleg bibliotheek
02/8  Buitenplaatsen en uitleg beeldbanken
16/8  Archeologie
30/8  Algemene collecties en depot
13/9  Collecties Kinheim tapijten en Velser aardewerk

Zomercursus ontdek Museum Kennemerland

7



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

Zaterdag 1 juli
La Baliza: Net FF Anders Bingo; 19.30 uur
Sonnevanck Swingt: Uncle Sue; 21.30 uur 

Zondag 4 juli
Dorpskerk Concertenreeks: 
Aanstormend talent Centrum van de Kunsten 
Beverwijk; 12.30 – 13.45 uur
Diverse woonhuizen in Wijk aan Zee: 
Jutterspad; vanaf 13.00 uur
Afsluitende jamsessie in Café de Zon; 17.00 uur
Vanuit de Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee; wan-
deling met gids rond het dorp; vertrek 14.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00 uur

Donderdag 6 juli
Sonnevanck: Muziek op Donderdag met: 
Freddy Koridon; 21.00 uur

Vrijdag 7 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
Surf Aid-Kit - DJ Johnny5; 17.00 – 21.30 uur
La Baliza: Workshop fototransfer op hout met 
high tea!; 19.30 - 22.00 uur.
Sonnevanck: AfterSmaakmarkt met 
DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 8 juli
Odulphuskerk concert van: 
organisten Dick Koomans, Yu Nagayama en 
violist Basil de Visser; 20.00 uur
Sonnevanck Bluesnight: La Bluesband; 22.00 uur

Zondag 9 juli
Dorpsweide: 
Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00 uur

Dindag 11 juli
La Baliza: Dorien’s reizende zangworkshop; 
20.00 - 22.00 uur

Donderdag 13 juli
Sonnevanck: 2e donderdag met: 
Kim en Daan; 21.00 uur

Vrijdag 14 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
Tommy Inc.!; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: AfterSmaakmarkt met 
DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 15 juli
Moriaan: Voorstelling DnD Dance: 
Cirque du Magique; zaal open 15.30 uur
Sonnevanck DinerClub: 
Homemade lemonade; 21.30 uur

Zondag 16 juli
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Kop van WaZ: Tekenworkshop: Perspectief door 
Rien Doorn; 14.00 - 16.00 uur.
Timboektoe: Noordpier Sessie: Morgan O’Kane 
& Leadbeaters; 16.00 – 18.00 uur

Dinsdag 18 juli
Moriaan: Senioren Barbeque; 17.00 uur.
Graag vantevoren aanmelden:
0251-374320

Woensdag 19 juli
Sporthal Heliomare: Concert aan Zee met 
Symfonisch Blaasorkest van Tata Steel; 20.00 uur
Donderdag 20 juli
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; 21.00 uur

Dorpskerk
       
Zondag 2 juli
Ds. M. Visser te Heemskerk

Zondag 16 juli 
Ds. S. Schippers

Zondag 23 juli 
Zomerdienst in Dorpskerk 
voorgangers 
J. de Wildt en mevr. J. van Wieren
                                                 
Zondag 30 juli
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.)

Kerkdiensten 
Odulphusparochie
Zaterdag 1 juli
19.00 uur themaviering
voorganger J. de Wildt
Themakoor 

Zondag  9 juli
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p. Roland Putman
Odulphuskoor

Zaterdag 15 juli
19.00 uur woord- en communieviering
voorganger  p. Kiki Kint
samenzang

Zondag 23 juli 
Zomerdienst in Dorpskerk 
voorgangers 
J. de Wildt en mevr. J. van Wieren

Vrijdag 21 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van: 
Seaside Big Band; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: AfterSmaakmarkt met 
DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 22 juli
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck Swingt: Breezy; 21.00 uur

Zondag 23 juli
Hoge Duin: Vertrek van de rondleiding 
Atlantikwall; van 11.30 - 14.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00 uur
Donderdag 27 juli
Sonnevanck: SeventySevenSessie; 21.00 uur

Vrijdag 28 juli
Julianaplein: Smaakmarkt - Zomercarnaval met 
Flor Latina; 17.00 – 21.30 uur
Sonnevanck: AfterSmaakmarkt met 
DJ La Rue; 21.00 uur

Zaterdag 29 juli
Sonnevanck swingt: Supermoon; 22.00 uur

Zondag 30 juli
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis Rondleiding; 14.00 uur

Orgel- en vioolconcert in de 
Odulphuskerk  

Zaterdag 8 juli vindt in de Odulphuskerk een 
bijzonder concert plaats. De landelijk bekende 
organisten Dick Koomans, Yu Nagayama en 
violist Basil de Visser brengen een aantal  stuk-
ken voor orgel en viool ten gehoor uit de barok 
en klassieke periode. Het zijn werken van de 
bekende componisten Mozart en Bach, maar ook 
van bij het grote publiek minder bekende namen 
als Georg Phillip Telemann, Johan Peter Kellner 
en John Stanley. 
Het concert is een muzikaal “dank je wel” van de 
organisten en violist aan de Odulphuskerk. Ruim 
een jaar geleden ontdekte het drietal de kerk. Zij 
waren met name onder de indruk van de schit-
terende akoestiek van het gebouw en vroegen en 
kregen van het bestuur van de kerk toestemming 
hier opnames te maken voor hun nieuwe cd die 
mede door de bijzondere klankkast van het  van 
Assendelftorgel  geslaagd is. Het orgel stamt 
uit de achttiende eeuw en staat onder monu-
mentenbescherming. Dick Koomans verzorgt 
in opdracht van Monumentenzorg het speciale 
onderhoud dat dit monument periodiek nodig 
heeft en kende het dus ook beroepshalve.

De kerk is open vanaf 19.30 uur. Het concert 
begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. 
De toegang is gratis maar na afloop wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd die geheel ten goede 
komt aan het onderhoud van de kerk, en er wordt 
een kopje koffie of thee geschonken.

Concert aan Zee
Heliomare en TATA organiseren een uniek 
concert. Op 19 juli om 20.00 uur verzorgt het 
Symfonisch Blaasorkest van TATA Steel een 
prachtig concert in de sporthal van Helio-
mare. Het orkest bestaat uit 80 personen. In 
de sporthal is plaats genoeg voor patiënten en 
bezoekers van Heliomare, maar zeker ook voor 
de inwoners van Wijk aan Zee. De kaarten zijn 
gratis, wel graag even aanmelden met hoeveel 
personen u komt, dan worden er voldoende 
stoelen klaar gezet.
Aanmelden via: tatasteelconcert@heliomare.nl
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