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Mag ik u nadrukkelijk wijzen op het hiernaast 
neergeschreven initiatief van twee (inmiddels 
ex-) leraren: een cd voor de in 2006 overleden 
Tara. Tara was pas 5 jaar oud en had natuurlijk 
nog een heel leven voor zich horen te heb-
ben. Persoonlijk heb ik mij altijd een beetje 
verbonden gevoeld met de familie van Tara, 
omdat Luc, de vader van mijn kinderen, vier 
maanden eerder overleed. Toen Tara stierf wa-
ren wij nog volop bezig met het verwerken van 
ons eigen verdriet. Hoewel wij Tara niet heel 

goed gekend hebben, vonden mijn jongens het 
vanzelfsprekend dat we afscheid gingen nemen 
en naar haar uitvaart gingen. Zij wisten - 4 en 
6 jaar oud - immers precies wat het was, om 
iemand zo nabij te verliezen. Ook voor ons is 
het alweer bijna tien jaar geleden. Maar net als 
de familie van Tara vergeten wij onze geliefden 
nooit. Luc niet én Tara niet.  Wij gaan de cd 
bestellen. U ook?
             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

VAN DE REDACTIE

Heliomare op eerste rang bij Sail
Ruim vierhonderd patiënten en cliënten van Heliomare met een groot aantal begeleiders en vrijwilligers mochten de ‘Sail-In parade’ vanaf een bijzon-
der mooie locatie bekijken, op de kade van MEO B.V. aan het Noordzee kanaal in Velsen-Noord. Een plek waar de boten vanaf de sluizen prachtig te vol-
gen waren. Het ontbrak aan niets. Prachtig weer, een schitterende plek, perfecte catering, heerlijke poffertjes, muzikale omlijsting van de muziekdocent 
van Heliomare die samen met personeel en cliënten zeemansliederen zong. Alles is in het werk gezet om de patiënten en cliënten deze dag mee te laten 
maken. Met dank aan alle sponsors en vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten. Foto: Rob Glas.
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“Ik heb nog les gehad van Jos Stam, de vader van 
Jeroen, aan de ‘Bisschoppelijke Kweekschool’ 
in Beverwijk. Wij zijn vrienden sinds wij elkaar 
hebben ontmoet in 1973 in café ‘Het Lantaarntje’ 
in de Zeestraat in Beverwijk. Dat was een plek 
waar studenten en verpleegsters kwamen, maar 
ook bouwvakkers. Er kwamen ook regelmatig 
een paar Ieren en die hadden cassettebandjes 
meegenomen met muziek van de ‘Dubliners’. 
Tante Hennie, die achter de bar stond zette een 
bandje op en gelijk waren wij helemaal maf 
van die muziek. Vijf jaar later werd ‘Haddock’ 
opgericht. Wij struinden alle cafés in de IJmond 
af en daar werden wij wereldberoemd. In het 
begin klonk het voor geen meter, wij waren al blij 
als we gelijk eindigden. Ons idee was: perfecti-

onisme is zo saai. Wij hadden een grote schare 
trouwe aanhangers.” 
“Ik heb ooit voor een mooi vak gekozen”, zegt Je-
roen. “Dat was onderwijs geven aan kinderen, ze 
leren schrijven en lezen, maar niet om een groot 
deel van de dag achter de computer te zitten om 
de administratie te doen. Maar dat was wel waar 
ik de laatste jaren mee bezig was. Het vak waar-
voor ik gekozen had, was niet meer wat het was 
en ik had het altijd met zo veel plezier gedaan. 
Vlak voor de zomervakantie heb ik afscheid 
genomen van de leerlingen en van de ‘Vrijheit’, 
waar ik van 1 april 1999 tot 1 augustus van dit 
jaar heb gewerkt. Ik heb nu in ieder geval meer 
tijd voor dingen waar je niet aan toekomt als je 
werkt. Ik heb al eens een kinderboek geschreven: 

‘Bizarre tocht door het verloren oord’. Wie weet 
volgen er meer. Omdat ik wist dat Theo bezig 
was met het Tara-Project had ik mijn leerlingen 
gevraagd mij als afscheidscadeau een envelop 
met geld te geven voor dat project. De kinderen 
kwamen allemaal met een envelop en bij elkaar 
was het € 188,-, wat vond ik dat geweldig. Tara 
was 5 jaar toen zij stierf, haar tweelingzusje Shan-
non heeft bij mij in de klas gezeten, daar had Tara 
ook moeten zitten.” 
“De ouders Ron en Karin Krap van Tara en Shan-
non zijn goede kennissen van mij”, zegt Theo. 
“Daarom wilde ik als herinnering aan Tara een 
cd maken. De hoes is een tekening van Tara met 
mijn kop erachter. Op zondag 30 augustus wordt 
de cd gepresenteerd in café ‘de Zon’, waar ook 
Jeroen een muzikale bijdrage zal leveren. Het zal 
een op Ierse leest geschoeide middag  worden, 
om 15.00 uur zullen wij muziek gaan maken. De 
cd kost € 10,00 en als je een gesigneerde cd wilt, 

Drieëntachtig jaar pedagogische ervaring hebben zij tezamen, Theo Bos en Jeroen Stam, allebei le-
raar en beiden sinds kort uitgewerkt. Allebei verlangen zij terug naar hun leerlingen. Theo is gestopt 
omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en Jeroen omdat hij de administratieve druk 
niet meer aankon. De levens van deze twee heren zijn op een bijzondere manier met elkaar verbon-
den: door het maken van een cd voor de in 2006 overleden 5-jarige Tara Krap.

Een cd voor Tara

wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De op-
brengst gaat naar ‘Kika’. Op 27 februari volgend 
jaar is het tien jaar geleden dat Tara stierf aan 
kinderkanker en tot die tijd staat bankrekening  
NL33RABO0308073207 open voor het Emma 
Kinderziekenhuis.” Cd’s kunnen besteld worden 
op temabos@casema.nl en in de Kop van WaZ.

~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~



De lekkerste saté van Wijk aan Zee!

Elke maand live muziek met bekende artiesten 
Ook in het weekend open voor een borreltje & bittergarnituur tot 00.00
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Dorpsgenoten
Douwe Buwalda

“Mijn vader was onderwijzer aan de lagere school 
en wij woonden ernaast. Na de lagere school 
ging ik in Drachten naar de ULO. Daarna wilde 
ik naar de HTS in Groningen, maar door de 
oorlog lag die school stil en heb ik eerst de HBS 
in Drachten gedaan. Na de oorlog kon ik alsnog 
naar de HTS. Ik zag een advertentie voor mensen 
met een technische opleiding van de AKU, de 
Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem, dat is wat 
nu AKZO NOBEL is. Er waren dertig gegadigden 
voor twee functies, ik kreeg de baan en kwam te 
werken in de fabriek in Ede. Een jaar later werd 
ik overgeplaatst naar de vestiging in Arnhem, 
waar ik een nieuwe opleiding moest opstarten 
voor de bedrijfsschool voor automatisering van 
meet-en regelapparatuur. In Ede lag ik in de kost, 
zoals dat toen heette, ik huurde een kamer en was 
onderdeel van het gezin waar ik woonde. Er was 
toen een geweldige woningnood, dus een huis 
kopen of huren was er niet bij. Doordat ik naar 
Arnhem ging, moest ik op zoek naar een nieuwe 
kamer. Ik zette een advertentie in het kerkblaadje 
en kreeg een brief van de weduwe Post met twee 
dochters, die een kamer over had. Eén van de 
dochters was Maartje en binnen de kortste keer 
waren wij smoorverliefd. Ik schreef twee weken 
later mijn moeder dat ik mijn toekomstige vrouw 
had ontmoet, ik wist het zeker, deze vrouw is het 
doel van mijn leven. Maar ik had een probleem, 
als je verloofd bent, kun je niet onder één dak 
wonen bij je toekomstige vrouw. Dat was toen-

tertijd een schande. Het was 1954, de seksuele 
revolutie zou nog tien jaar op zich laten wachten. 
Ik heb anderhalf jaar ergens anders gewoond, in 
1955 zijn wij getrouwd en trok ik in het huis van 
mijn schoonmoeder. Later is mijn schoonmoe-
der hertrouwd en is bij haar nieuwe man gaan 
wonen. Wij bleven in dat huis wonen.”
“Een aantal grote bedrijven met een eigen oplei-
ding, waaronder de AKU, de Staatsmijnen, Shell 
en de Hoogovens hebben de koppen bij elkaar 
gestoken om te praten over samenwerking. Mij 
werd gevraagd om het onderdeel meet- en regel-
techniek voor mijn rekening te nemen. Samen 
met een aantal mensen van die andere bedrijven 
is een heel opleidingstraject ontwikkeld, voor 
het nieuwe vak Meet- en Regeltechniek. Ik heb 
een aantal studieboeken meegeschreven voor 
het landelijke examen en examenprogramma’s 
vastgelegd. Wij vergaderden dan bij het ene be-
drijf en dan weer bij een andere. Toen ik een keer 
bij de Hoogovens was, werd mij daar gevraagd 
om een vervolgopleiding te creëren voor hoger 
opgeleiden. Dat was een uitdaging waar ik geen 
nee tegen kon zeggen. Ik had er wel een voor-
waarde aan verbonden, dat ik binnen een half 
jaar een woning zou krijgen, tot die tijd reed ik 
op de motorfiets elk weekeinde naar Arnhem. 
Elke zondagavond was het een tragedie, een 
huilende vrouw en kinderen als ik weer wegging. 
Toen ik na een half jaar nog steeds geen woning 
had, ben ik naar mijn leidinggevende gestapt. Het 

was direct geregeld, ik kon kiezen uit een woning 
in Beverwijk en één in Wijk aan Zee. Natuurlijk 
koos ik voor Wijk aan Zee. Ik had Maartje zo 
goed en zo kwaad als mogelijk uitgelegd hoe het 
huis eruitzag, maar zij zag het pas voor het eerst 
toen wij met de verhuiswagen kwamen aanrij-
den, het was intussen 1961. In 2002 is Maartje, 
de vrouw van mijn leven gestorven. Fokke, mijn 
oudste zoon woont in Wageningen, Albert-Jan 
in Heemskerk en Douwe, de jongste in Wijk aan 

Zee. Ik woon hier heerlijk, in mijn tuin heb ik 
achterin een rusthoekje, een overkapping met 
een fauteuil en verwarming. Daar zit ik als ik 
mijn hoofd wil leegmaken. Ik had tijdens de ziek-
te van Maartje door het hele huis een intercom 
verbinding gemaakt, zodat ik altijd kon horen als 
zij mij nodig had. Ook in mijn rusthoekje kon ik 
alle geluiden in huis horen.”

~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Marian van den Hul ~

Al vijftig jaar woont Douwe Buwalda aan de Dorpsduinen in Wijk aan Zee, maar geboren is hij in 
het Friese Ureterp aan de Vaart. Aan de Drachtster Compagnonsvaart om precies te zijn. Het dorp is 
ontstaan door veenafgravingen en zoals alle veenkoloniën is ook de bouw van dit dorp begonnen met 
het graven van de vaart. In eerste instantie was dat kanaal er om water af te voeren waardoor het 
moeras kon ontwateren en in tweede instantie om het veen te vervoeren naar de afnemers. 

Rondje Wijk aan Zee met Ierse muziek in de Dorpskerk
Rondje Wijk aan Zee presenteert op zondag 6 september zanger-schrijver Auke Hofstra en Suzanne 
Peraino met Ierse en eigen ‘Tunes’ in de Dorpskerk.  Auke en Suzanne leerden elkaar kennen via 
de Ierse traditionele muziek. Auke speelt gitaar en mandoline en Suzanne is een bevlogen fiddler. 
Samen zullen ze een keur aan liedjes brengen, die als ze niet door Auke zelf  geschreven zijn, toch 
duidelijk in een ‘eigen’ jasje worden gestoken. Aanvang 12.30 uur, de Dorpskerk is open om 12.00 
uur. De toegang is gratis, bijdrage wordt op prijs gesteld. Om 14.00 uur staat Arthur Verhagen klaar 
voor een rondwandeling met een bezoek aan de Radarbunker. Deelname is gratis. De Radarbunker 
is van 13.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Dit jaar organiseert ‘Rondje Wijk aan Zee’ tot 
eind oktober vooralsnog de laatste rondleidin-
gen langs bunkers die deel uitmaken van de 
voormalige verdedigingswerken uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het zijn drie excursies vanuit hotel 
Het Hoge Duin, waarbij ook het onderliggend 
bunkercomplex wordt bezocht en twee excursies 
die beginnen in paviljoen Schoos, inclusief het 
voorliggende manschappenonderkomen. 
Daarnaast worden bij beide rondleidingen een 
Kuver manschappenonderkomen, 2 manschap-
penbunkers van het type M151, een radarbunker 
type V143, een overdekte loopgraaf met onder-
komen en tot slot een keukenbunker bezocht. 

Bij aanmelding wordt een ‘hand-out’ geleverd 
waarmee men zich inhoudelijk kan voorberei-
den. Alle rondleidingen starten om 11.30 uur in 
bovengenoemde locaties en er wordt alle keren 
op de betreffende zondag één excursie gehouden. 
Het maximale aantal deelnemers per ronde is 
±22, terwijl een minimum van 12 wordt aange-
houden. Aanmelden is verplicht. Informatie en 
aanmelden via ‘info@rondjewijkaanzee.nl’. 
Data rondleidingen: 
Hotel het Hoge Duin: op 23 aug, 27 sept en 25 
okt (kosten € 12,00 pp). 
Paviljoen Schoos: op 13 sept en 11 okt (kosten 
€ 9,00 pp).

Rondleiding Atlantikwallbunkers

De discussie werd geopend met een inleiding 
door de Duitse gespreksleider. Al snel was duide-
lijk dat in Duitsland niet alleen naar euthanasie 
maar ook naar stervensbegeleiding heel anders 
wordt gekeken dan in Nederland. Dat ligt onder 
andere aan het oorlogsverleden en de kerk, dat 
een zware stempel drukt op de meningsvorming 
in Duitsland. De gespreksleider noemde één van 
de schandvlekken van het Duitse volk, de eutha-
nasie in psychiatrische inrichtingen tijdens de 
tweede wereldoorlog. Daar zijn vele duizenden 
patiënten geëuthanaseerd. 
De dood van een bekende televisiepresentator 
heeft Duitsland wel aan het denken gezet. De 
populaire Udo Reiter die aan een ongeneeslijke 
ziekte leed, had op televisie verklaard dat hij tot 
dan toe een volwaardig leven had gehad en zo 
ook wilde sterven en niet als een kasplantje, dat 
door anderen moest worden opgepoetst. Moge-
lijkheid tot euthanasie was er niet en uiteindelijk 
heeft hij zelfmoord gepleegd. Toen niet lang 
daarna een bekende profvoetballer zelfmoord 
pleegde was de schok wederom groot. Hannelore, 
de vrouw van de voormalige Bondskanselier Hel-
muth Kohl heeft zich ook van het leven beroofd. 
De kerk is in Duitsland heel machtig en het ziet 
er niet naar uit dat die de strijd tegen euthanasie 
ooit zal opgeven. Stervensbegeleiding zoals wij 
dat kennen komt daar bijna niet voor. Kunnen 
hier de stervenden thuis of in een hospice rustig 
met geliefden en vrienden afscheid nemen, in 
Duitsland sterven de meeste mensen in een 
ziekenhuisbed en mogen er vaak maar een paar 
mensen tegelijk aan het bed staan. De laatste tijd 
komen er ook bij onze Oosterburen hospices. 
Daarna kregen drie personen uit onze kring het 
woord. Een met ervaring in de verpleging en 
thuiszorg, een met ervaring uit haar opleiding tot 
psychosociaal therapeut. En een die vertelde hoe 

zijn vrouw veertien jaar geleden na een lange, 
zware, pijnlijke kansloze strijd tegen kanker 
uiteindelijk koos voor euthanasie. Hij legde uit 
dat hij de dood van zijn vrouw niet heeft ervaren 
als moord, maar om op menswaardige manier 
afscheid te kunnen nemen van leven en vrienden 
en familie. Het was een strijd die al verloren was. 
De doctoren hadden haar al verteld dat zij hoog-
uit drie pijnlijke maanden te leven had. Er volgde 
een levendige discussie waar alle aanwezigen 
enthousiast aan deelnamen. 
Na de discussie is een excursie gemaakt naar de 
restanten en het monument van KZ Langenstein. 
Dit is een voormalig concentratiekamp. Om-
dat de geallieerden de Duitse oorlogsindustrie 
regelmatig bombardeerden, werd besloten om 
voor de Juncker vliegtuigfabriek een ondergronds 
gangenstelsel te maken waar de vliegtuigmotoren 
konden worden gebouwd. Voor de bouw van 
dertien kilometer gangen werden gevangenen uit 
het kamp Buchenwald per trein naar Langenstein 
gebracht. Vandaar liepen ze de laatste kilometers 
door het dorp en de bossen van Langenstein. De 
gids in het bezoekerscentrum vertelde dat haar 
oma bijna elke nacht het gestamp van honderden 
voeten kon horen en dat zij zich dat geluid haar 
leven lang heeft herinnerd. Aanvankelijk was de 
gemiddelde tijd dat een gevangene in leven bleef 
acht weken, aan het eind was dat nog maar zes 
weken. Op 18 april 1945 hebben de Amerikanen 
het kamp bevrijd. Het is duidelijk dat de mensen 
die wij gesproken hebben met een groot schuld-
gevoel zitten. Na de oorlog viel Stroebeck in het 
deel van Duitsland wat DDR werd. En daar wordt 
door mensen verschillend gedacht. De een zegt: 
“Er veranderde niets, we werden nog onder-
drukt”. Terwijl een ander zegt: “Zolang je je maar 
aan de regels hield, had je het goed”. 

~ Tekst: Georges van Luijk ~

Bezoek Seniorenkring Wijk aan Zee aan Seniorenkring Stroebeck
Regelmatig heeft de Seniorenkring van Wijk aan Zee een uitwisseling met die van het Duitse Stroe-
beck. De gastgever dit jaar was Stroebeck en koos als thema ‘Stervensbegeleiding en stervenshulp’.
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Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

Probeer onze gemarineerde kipfi let 
op Turks brood. € 5,- euro met alles 
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

Tijd vliegt voorbij… TASTOE
alweer andere openingstijden!!! 

Openingstijden september 2015

Woe, do, vr       13.00  - 16.30 uur
Za                       11.00  - 15.00 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
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‘Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen’
Lisa van Beemderlust (22) en Steven Korpel (27) wonen een half jaar in Wijk aan Zee. Ze zijn sinds 
kort een eigen bedrijf gestart ‘Angellighthealing’. ‘Healing, coaching, meditation, readings’, staat er 
op hun kaartje. “Voor ons is dit geen werk, maar onze hobby”, vertelt Steven enthousiast.

Ze hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke 
interesse. Steven: “Ik was er net achter gekomen 
dat ik hooggevoelig ben en reageerde op een  
facebookpagina die hierover gaat. Lisa reageerde 
hier ook op en zo kwamen we in contact. Ik was 
net bezig met reiki en tarotkaarten. Lisa ook.” 
Lisa: “Het bleek dat we elkaar hierin konden 
ondersteunen, we vullen elkaar echt aan.  Al snel 
was duidelijk dat we samen verder wilden, niet 
alleen beroepsmatig maar ook privé.”
De naam van hun bedrijf is angellighthealing. 
Lisa: “We hebben allebei veel met engelen, 
daarom hebben we het bedrijf zo genoemd.” Met 
hun bedrijf willen ze mensen helpen het beste uit 
zichzelf te halen. Steven: “Vaak komen mensen 

met een vraag, maar weten ze het antwoord 
eigenlijk al. Dan kun je ze helpen het antwoord 
te vinden. Het hangt van de vraag af of dat met 
hulp van reiki, een reading of meditatie gaat.” 
Lisa: “Ik geloof in de wet van de aantrekking, alle 
gedachten die je hebt, geven vorm aan je leven.” 
Steven: “Als je bijvoorbeeld in de ochtend je teen 
stoot, dan denk je: dit wordt een rotdag. Dan heb 
je grote kans dat dat het ook wordt. Je trekt rot-
dingen aan, dat wordt dan je uitgangspunt.” Lisa: 
“Je kunt zoveel bereiken als je er zelf in gelooft.”
Steven: “Het kan ook zijn dat je lichaam en geest 
niet in balans zijn, je hebt bijvoorbeeld rugpijn. 
Lichamelijke klachten zijn vaak een teken dat er 
iets niet goed is, er zitten bijvoorbeeld bepaalde 

emoties in je geest vast. Alles begint met een 
gedachte, dat wordt een emotie en kan weer een 
blokkade worden. Reiki is een energiesysteem, 
een kanaal voor universele energie, ik laat wit 
licht door mijn handen gaan en kan daarmee 
blokkades in je energiebanen opruimen. Zie het 
als een soort grote schoonmaak, een reiniging. 
Lisa: “Soms kun je er gewoon niet meer bij, dan 
heb je emoties zo diep weggestopt, bijvoorbeeld 
als je ooit mishandeld bent. Wij beginnen dan 
met het vinden van vergeving.  Je moet van jezelf 
houden en jezelf niet langer in de slachtofferrol 
zetten. Je kunt alleen gekwetst worden als je dat 
toelaat. De eerste stap is van jezelf houden.”
Steven: “Met mediteren kun je leren alles van je af 
laten glijden. Kom je thuis van je werk en was je 
collega onaardig? Meestal neem je dat vervelende 
gevoel mee naar huis. Met meditatie leer je dat 
los te laten. Er zijn verschillende soorten medi-
tatie. Het is niet alleen maar stil zitten, maar ook 
op een andere manier naar jezelf kijken.”
Lisa en Steven wonen nu een half jaar in Wijk aan 
Zee. Steven: “Het is echt een prachtige plek. We 
houden allebei van rust en de natuur. We komen 
uit de stad, maar het stedelijke leven past niet 
meer bij ons. Het is belangrijk dat je omgeving 
weerspiegelt hoe jij in het leven staat. Dat vinden 
we hier.” Lisa vult aan: “Mensen staan hier ook 
heel open voor zaken als reiki, dat is bijzonder 
om te merken.”
Naast hun eigen bedrijf hebben Steven en Lisa 
momenteel nog reguliere banen. Steven werkt 
bij een bedrijf dat zich bezig houdt met zonne-
panelen. “Ik wilde wel een baan waar ik achter 
kan staan. Voor mij is het belangrijk dat ik werk 
bij een bedrijf dat een bijdrage levert aan een 
betere wereld.” Lisa werkt in de thuiszorg. “Ik 
werk veel met oudere mensen, die hebben zoveel 
levenservaring, daar kun je heel veel van leren.” 
Op termijn is het de bedoeling dat ze hun banen 
opgeven en helemaal doorgaan met hun eigen 
bedrijf. Maar dat gaat nu nog niet. Lisa en Steven 
krijgen over een paar maanden een hele nieuwe 
uitdaging: het ouderschap.  

~ Tekst en foto: Marian van den Hul ~

Angellighthealing:

Cursussen Dorpsraad
Yoga
Op dinsdag 8 september 2015 start de cursus 
Yoga in de Moriaan. Cursusleidster is Nanon 
Lahnstein. Aanvangstijd is 20.00 uur. De kosten 
bedragen € 51,- voor 14 lessen.  Kom gerust een 
keer kijken en eventueel meedoen.

Bodyshape
Op woensdag 26 augustus 2015 is de cursus 
Bodyshape in de Moriaan gestart. Cursusleid-
ster is Inge de Snaijer. Aanvangstijd is 19.30 uur. 
De kosten bedragen € 54,65 voor 15 lessen. U 
bent welkom om te komen kijken en eventueel 
meedoen. 

Schilderen en tekenen
Op donderdag 10 september 2015 gaat de 
schilder- en tekengroep weer van start onder 
begeleiding van Nico Mijnen. Ook deze activiteit 
heeft plaats in De Moriaan en begint om 13.30 
uur. Prijs € 22,50 voor 12 bijeenkomsten. Heeft u 
zin om eens te kijken doe dat rustig. Misschien 
ontdekt u wel een verborgen talent.

Bewegen voor ouderen
In het kader van Ouderen Vitaal willen wij 
een cursus bewegen voor ouderen starten. Wij 
zoeken ouderen die hieraan mee willen doen. 
De lessen bestaan uit een warming up en daarna 
oefeningen om de spieren soepel te houden of 
zo nodig weer soepel te krijgen. Dit alles duurt 
45 minuten. Als u belangstelling hebt, neem dan 
contact op met Wil de Korte, tel. 375048 of email: 
1949bd75@planet.nl. Zodra we 12 mensen heb-
ben starten we op woensdag in De Moriaan om 
9.30 uur. De cursusprijs  is € 50,- voor 14 lessen.

Yoga voor iedereen
Even ertussenuit, op adem komen? Je geest 
ontspannen, je lichaam rekken en strekken? 
Woensdag 9 september gaat het nieuwe seizoen 
‘Yoga voor iedereen’ weer van start. De lessen zijn 
van 18.30 tot 19.45 uur in het gezondheidscen-
trum in Wijk aan Zee. Voor informatie vraag bij 
de fysiotherapie of neem contact op met Karin 
Bakker-Seltmann: k.seltmann@hotmail.de of 
06-51949229

Wandelen in Wijk aan Zee
Wilt u graag wandelen, maar komt het er niet 
van? Wilt u graag wandelen, maar niet alleen? 
Fysiotherapie Wijk aan Zee biedt een stok achter 
de deur met een wekelijkse wandelgroep.  Wij 
wandelen op papier van Wijk aan Zee naar Hoek 
van Holland (65,76 km). In werkelijkheid wande-
len we in onze regio 4 tot 5 kilometer per week. 
Op 3 september starten wij om 17.00 uur in de 
praktijk, Dorpsduinen 6. Prijs €10,00 euro per 
maand. Vanaf 3 september elke donderdag van 
17.00 uur tot 18.00 uur en het gaat altijd door! 

Hatha en ontspanningsyoga
Heb je moeite om te ontspannen? Ben je op 
zoek naar meer balans in je dagelijkse leven? Per 
15 september start het nieuwe seizoen Hatha 
en ontspanningsyoga door gediplomeerd Yoga 
docente Marjolijn Adriaansche. De lessen zijn 
voor ieder niveau geschikt. Iedere dinsdagavond 
leer je ontspannen met verschillende yoga- en 
ademhalingstechnieken in een kleine groep. Doe 
mee en leer hoe je de oefeningen iedere dag zelf 
kunt toepassen. Bel voor meer info 06-14816976 
of kijk op www.yoga-bewustzijn.nl

Mediteren voor iedereen
De nieuwe - op Haptonomie en Mindfulness 
gebaseerde - cursussen Praktisch Mediteren voor 
Iedereen starten weer. In zes wekelijkse lessen 
van 1½ uur leer je stapsgewijs hoe je meditatie 
praktisch en op je eigen wijze kunt integreren in 
je dagelijks leven. In Wijk aan Zee zijn de lessen 
op woensdagavond (20.00 -21.30), van 9 sep-
tember t/m 14 oktober. Gemiste lessen kunnen 
worden ingehaald, in Heemskerk of Beverwijk. 
De hele cursus kost 86,- Aanmelding, proefles of 
info: Paulien Pinksterboer: 06-53675676 of 0251-
272660 of  info@haptonomie-time-out.nl. 

Uitnodiging ‘Achter de Duinen’ 
Alle inwoners van Wijk aan Zee zijn van harte 
uitgenodigd op donderdag 24 september bij een 
concert van het Symfonisch Blaasorkest van 
Tata Steel o.l.v. Marije Koopmans. Het concert 
wordt aangeboden door Tata Steel en is bedoeld 
voor patiënten en medewerkers van Heliomare, 
inwoners van Wijk aan Zee en medewerkers van 
Tata Steel. De entree is gratis. U heeft echter wel 
een toegangskaart nodig. Deze kunt u halen bij 
de receptie van Heliomare. Het concert wordt 
gegeven in de sporthal van Heliomare, Relweg 
51 in Wijk aan Zee. Om 19.30 uur is de sporthal 
open. Het concert wordt gehouden van 20.00 
uur tot 21.00 uur. Voor meer informatie: www.
tatasteelorkest.nl

Een Snotneus?
Als een snotneus (of sinusitis) zich heeft aange-
diend, keert het vaak weer terug. Vastzittende 
beenderen van het gezicht kunnen verklaringen 
zijn voor terugkerende klachten. De vastzittende 
beenderen zijn belemmerend voor het herstel, 
want hierdoor stagneert de doorstroming van de 
kaakholten en van de voorhoofdsholte. Een pro-
bleem wat dus steeds weer terugkeert. Herkent u 
dit? Dan hebben wij goed nieuws! Wij kunnen u 
snel helpen met het toepassen van Craniosacraal 
Therapie (Cranio) en Manuele Lymfdrainage. 
Zonder gebruik van medicatie en met verbluffen-
de behandelresultaten. Met behulp van een zachte 
en pijnloze aanraking worden uw aangezichts-
beenderen behandeld zodat de doorstroming 
weer opgang komt. Er wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan en u kan hieraan mee-
doen. Vanaf 29 september kunt u bij ons terecht 
voor deze specifieke Cranio behandeling. Voor 
Manuele Lymfdrainage kunt u nu al terecht. Loop 
binnen of bel: 0251-375976. 
Mail: info@fysiowijkaanzee.nl 
www.fysiowijkaanzee.nl 

Intocht van Sinterklaas 
Helaas de vakanties zijn voorbij en de kinderen 
weer naar school. De smaakmarkt was dit jaar 
weer een groot succes en trok veel publiek. Ook 
hebben we in Wijk aan Zee kunnen genieten van 
een prachtige editie van Sail 2015. Het is nu dus 
weer tijd om voorbereidingen te treffen voor het 
Sinterklaas- en Kerstfeest in ons dorp.

Intocht 21 november
Dat betekent, zorgen dat we dit jaar de intocht 
van de Goed Heilig man, zaterdag 21 november, 
weer mogelijk kunnen maken en een tweetal 
leuke voorstellingen hebben voor de kinderen. 
Ook zetten we ons weer in om de fruitmanden 
te verzorgen voor de bejaarden, alleenstaanden, 
langdurig zieken en mensen die in dit jaar een 
bijzondere tegenslag hadden te verwerken. 
Dit kunnen wij niet alleen realiseren en dus 
zullen er binnenkort (vanaf eind september 
t/m 15 november) leden van het Sinterklaas- en 
Kerstcomité bij u langskomen met de lijst en u 
vragen om een bijdrage. Zij delen aan de mensen 
met kinderen een kleurplaat uit. Als deze is 
ingekleurd kan hij worden ingeleverd uiterlijk op 
19 november 2015, bij Ed van de Watering, de 
Primera winkel in ons dorp. Sinterklaas en zijn 
pietermannen zoeken de mooiste uit en die kun-
nen een prijs verdienen. Deze wordt uitgedeeld 
op de dag dat Sinterklaas zijn intrede doet in ons 
dorp. 
Dus mensen leg vast een leuk bedragje voor ons 
klaar, u weet dat het goed wordt besteed. 

Mocht u als inwoner van Wijk aan Zee nog 
vragen hebben over het Sinterklaasfeest, dona-
ties of de kaartverstrekking, dan kunt u contact 
opnemen met ons op telefoonnummer 374518, 
tot uiterlijk 18 november 2015.

Het Sinterklaas- en Kerstcomité

Fietsen voor Rondje Wijk aan Zee 
Op zondag 13 september organiseert de Ra-
bobank IJmond de jaarlijkse sponsor fietsdag. 
Vereniging Rondje Wijk aan Zee doet ook mee 
en start om 10.00 uur bij Sporthal de Walvis. Het 
is echter niet noodzakelijk om tegelijkertijd als 
groep te starten. Je kunt ook een andere startloca-
tie kiezen en op eigen gelegenheid fietsen. Iedere 
deelnemer die de fietsroute van 30 kilometer 
uitrijdt verdient € 12,50 voor de clubkas. 
Per vereniging kunnen 40 personen deelnemen 
en dus een maximale bijdrage van 500 euro bij 
elkaar trappen. 

Doe je ook mee en wil je vanuit Wijk aan Zee 
met ons mee fietsen? Meld je dan aan via info@
rondjewijkaanzee.nl of op 13 september om 10.00 
uur bij de Walvis of bij een van de andere startlo-
caties. Meer informatie op 
www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/
ijmond/rabobank_fietsdag.
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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  
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Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Trudi Duin, Georges van Luijk, Heleen Vink, 
Sonja Waschkowitz
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Advertenties: Marian van den Hul  0251-375171
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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/Heleen Vink
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.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Julianaplein 9 1949 AT Wijk aan Zee
Tel. 0251-375956, of 0653392877 

info@vanamersfoortmakelaardij.nl

 Te koop 
Burg.Rothestraat 18l   

2 kamerapp.
met keuken, 

douche, toilet en 
patio op het zuiden. 

Vraagprijs 
€  69.000,--  k.k.

Restauratie Dorpskerk
Vorig jaar zomer is er een begin gemaakt met een 
grootscheepse restauratie van de oude Dorps-
kerk in het centrum van ons dorp. De kern van 
het gebouw stamt uit ongeveer 1420 en er is in 
de eeuwen daarna veel met de kerk gebeurd. 
In 1936-1937 heeft de laatste grote restauratie 
plaatsgevonden, waarbij het gebouw haar huidige 
uitstraling kreeg. In de loop der jaren heeft er 
regelmatig onderhoud plaatsgevonden maar was 
voor grote ingrepen geen geld meer.

Eénmalige rijkssubsidie
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
in het kader van het afbouwen van de rijkssubsi-
dies op restauraties besloten een aantal monu-
menten in Nederland nog éénmaal een grote 
subsidie te gegeven voor het inhalen van (achter-
stallig) onderhoud. Ook onze Dorpskerk viel in 
de prijzen. De firma Ripperda Vastgoedbehoud 
uit Haarlem heeft een plan gemaakt waarbij alle 
onderdelen van het gebouw die mankementen 
vertonen worden aangepakt. Dit betreft voeg- en 
metselwerk, dak- en gootwerk en een deel van 
het pleisterwerk van het interieur. Zomer 2014 
is de eerste fase van de restauratie uitgevoerd. 
Toen zijn aangepakt het dak en het loodwerk, de 

verwijdering van de pleisterwand achter het orgel 
en vele kleinere voorbereidende ingrepen. Begin 
september gaat de kerk opnieuw voor een maand 
dicht voor de afronding van het project. Doordat 
nu aan de muren en ramen gewerkt gaat worden 
zal er meer zichtbaar zijn van de voortgang. 
In totaal zullen de kosten uiteindelijk op onge-
veer € 140.000 komen te liggen. De Rijksover-
heid heeft een subsidie van 60% op dat bedrag 
verleend.  De rest van de kosten, zo rond de € 
50.000 moet betaald worden door de leden van 
de Protestantse gemeente in Wijk aan Zee. 
We hebben in ons dorp nog zo’n 62 bij de kerk 
betrokken leden die dit zullen moeten ophoes-
ten. Dat is veel geld, maar we weten dat we nu 
eenmaal de verantwoordelijkheid hebben voor 
een beeldbepalend gebouw in het centrum van 
ons dorp dat vele stormen in de voorbije eeuwen 
doorstaan heeft. 

Eigen bijdrage
Mocht u een bijdrage willen leveren aan het be-
houd van de Dorpskerk, dan staat daar rekening-
nummer NL45.INGB.00076.59.979 voor open, 
t.n.v. Vrienden der Kerk te Wijk aan Zee. U kunt 
dan restauratie Dorpskerk als doel vermelden. 

Marcel Lindeman

Natuurvrienden of vandalen? 
Al geruime tijd heb ik mij erover verbaasd en 
mij eraan geergerd, dat voor de bezoekers van 
‘De Banjaert’ andere regels gelden dan voor de 
bewoners van Wijk aan Zee. Aan de rand van de 
parkeerplaats in het duin staat een bord: ‘Verbo-
den toegang, met uitzondering voor bezoekers 
van de Banjaert’. Maar vanaf dit jaar hadden de 
gasten van de Banjaert een nieuwe speelplek 
ontdekt, het duin achter camping Vondeloord 
en de Banjaert. Met vele tientallen gaan ze daar 
spelletjes doen, ze nemen attributen mee en 
hossen urenlang het duin plat. Er hebben zich op 
deze manier al nieuwe paden ontwikkeld. Deze 

maand stond er wel vijftig man op de top van 
het duin voor een groepsfoto. Als een Wijk aan 
Zeeër een stap buiten de paden doet heeft hij een 
bon te pakken. Navraag bij de Banjaert leverde 
geen reactie op, wij moesten ons maar richten 
tot het PWN. Daar kregen wij een reactie dat het 
absoluut niet is toegestaan om buiten de paden te 
komen. Sindsdien hebben wij geen spelen in het 
duin meer gezien.
Een even grote ergernis was het omploegen 
van de Blauwe Zeedistel bij de strandopgang 
Schoos. De Blauwe Zeedistel is één van de meest 
beschermde en bedreigde plant langs de kust, een 
prachtige plant. Ik stond regelmatig te genieten 

van die planten langs het pad vanaf Schoos naar 
het strand, maar wat zag ik een tijdje geleden? 
Alle Zeedistels waren weg en was er helm aan-
geplant. De enige plek in Wijk aan Zee waar de 
Zeedistel in een grote groep bijeen stond was to-
taal verdwenen, niet één was er over. Wij belden 
met het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier, die verwees ons naar de gemeente 
Beverwijk, die had de opdracht gegeven. De 
Strandcoordinator van de gemeente vertelde ons 
dat het allemaal zou goed komen. Hij had gelijk, 
de Blauwe Zeedistel is terug.

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

Vrijdag 4 september
Dorpskerk: Orgelconcert door Hans Kelder; 
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck: Live muziek: Minka & Luuk, pop & 
jazz; aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 5 september en zondag 6 september 
De Moriaan: Nederlands Kampioenschap Rum-
mikub.
Zaterdag 5 september
Sonnevanck: Live muziek: 5 After the sultans, 
Dire Straits Tribute; aanvang 21.30 uur.
Zondag 6 september
Dorpskerk: Live Muziek met: Auke Hofstra en 
Suzanne Peraino; van 12.30 - 14.00 uur.  
Radarbunker op het Vuurbaakduin: openstelling 
van 13.00 - 16.00 uur.
Vertrek vanuit de Dorpskerk: Rondwandeling 
met een bezoek aan de Radarbunker o.l.v. Arthur 
Verhagen; aanvang 14.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding;14.00 uur.
Timboektoe: NoordpierSessie met: Matsumoto 
Zoku (jap); van 15.00 - 17.00 uur.
Vrijdag 11 september
Sonnevanck: Live muziek: Savoy, swingende jazz; 
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 12 september
Sonnevanck: Live muziek: Bluesnight met Blue-
zofeel; aanvang 21.30 uur.
Zondag 13 september
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur.
Vertrek vanaf Duinpaviljoen Schoos: Rondlei-
ding Atlanticwallbunkers; aanvang 11.30 uur. 
Dinsdag 15 september
De Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
Vrijdag 18 september
Sonnevanck: Live: Paolo Passionato; 21.30 uur.

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 6 septmeber 
Ds M. Myburgh te Amsterdam.                             
Zondag 20 september      
Oec. Vredesdienst in R.K. kerk, 9.30 uur.
                                               
Sint Odulphusparochie
Zondag 6 september
9.30 uur  Woord en Communieviering 
voorganger  p. M. de Haas 
Jeugdkoor, themakoor en  gemengdkoor
Zondag 13 september  
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang
Zaterdag 19 september: Vredesweek
19:00 Woord en Communieviering 
voorganger p. M. de Haas    Jeugdkoor
Zondag 20 september: Vredesweek
09:30  Oeceumische viering met drs. Marcel Lin-
deman en dhr. Cor Castricum m.m.v koren 
uit de Dorpskerk en de Odulphuskerk.
Zondag 27 september
9:30 Woord -en Communieviering 
Voorganger p. M. de Haas  gemengd koor. 

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: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 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

Zaterdag 19 september
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Timboektoe: NoordpierSessie met:The Leadbea-
ters; van 15.00 - 17.00 uur.
Sonnevanck: Live muziek: St. Louis Slim, blues; 
aanvang 21.30 uur.
Vrijdag 25 september
Sonnevanck: Live muziek: Als de brandweer; 
vergeten covers van Genesis tot Andrew Gold; 
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 26 september
Sonnevanck: Live muziek: Jimmy’s gang; blues, 
soul & funk ; aanvang 21.30 uur.
Zondag 27 september
Vertrek vanaf Hoge Duin: Rondleiding Atlantic-
wallbunkers; aanvang 11.30 uur.

Inschrijving Wijckloop 
Op zondag 4 oktober wordt voor de 7e keer hard-
loopevenement de Wijckloop georganiseerd. De 
Wijckloop is een uniek hardloopevenement dat 
de afgelopen jaren veel fans heeft verzameld die 
met plezier een uitdagend parcours lopen door 
de duinen van Wijk aan Zee en Heemskerk. Het 
is een initiatief van medewerkers van Het Rode 
Kruis Ziekenhuis, Viva! Zorggroep en Heliomare.   
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor afstan-
den van 5km, 10km of 16km. De routes lopen 
grotendeels over onverharde paden door de dui-
nen. Bij de 10km en 16km lopen deelnemers ook 
over het strand en de route van 16km gaat tevens 
over de Kruisberg. Voor de jonge sportievelingen 
zijn er twee mooie parcours van 1 ½ en 3km. Ou-
ders en begeleiders mogen meelopen om aan te 
moedigen! Dat kan voordat hun eigen wedstrijd 
start. Voor de winnaars van alle hardloopaf-
standen zijn er leuke prijzen beschikbaar en alle 
deelnemers ontvangen een herinnering. 
De Wijckloop is een kleinschalig evenement. Het 
aantal plekken is beperkt. Inschrijven kan via 
wijckloop.nl of inschrijven.nl.

Startviering Odulphuskerk in Wijk aan Zee
Ieder jaar na de zomervakantie beginnen we met een feestelijke startviering. Dit jaar is dat op 
zondag 6 september om 9.30 uur in de Odulphuskerk. Het is voor iedereen en zeker voor alle 
vrijwilligers een stimulans om er het komende werkjaar weer tegen aan te kunnen. We beginnen  
met een viering waarin diaken Marcel de Haas voorgaat en het parochie-thema-en jeugdkoor hun 
medewerking verlenen. Na de viering is er in de tuin achter de kerk een gezellig samenzijn
met koffie/thee en wat lekkers. Er staan twee grote party tenten dus bij minder weer gaat het gewoon 
door. Er is een loterij en voor de kinderen zijn er activiteiten. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen er weer herinneringen opgehaald worden 
d.m.v. oude en nieuwe fotoboeken. U bent allen van harte welkom met de kinderen en wij hopen op 
een zonnige en gezellige start met elkaar.
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