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Parasol
Vermakelijk is het, als je mensen ziet klungelen
met niet zo ingewikkelde klusjes. Ik zat op het
strand, mijn parasol goed verankerd in het zand
met vijf haringen en scheerlijnen. Er stond een
stevig briesje dus vijf was geen overbodige luxe.
Er kwam een gezelschap aan, waarschijnlijk opa
en oma en een hele sliert kleinkinderen. Zij hadden zojuist een windscherm en twee strandstoelen gehuurd. De man probeerde dat hele pakket
te tillen, maar dat lukte niet zo goed. Het gezelschap stond stil en wachtte af wat opa zou doen.
Na enig nadenken legde hij de stoelen maar in
het zand en liep met de schare kinderen naar het
plekje wat hij had uitgekozen. Oma bleef met nog
wat tassen bij de stoelen staan. Opa was misschien vergeten dat zijn vrouw nog bij de stoelen
stond, want hij ging het scherm neerzetten. Een
van de kleinkinderen had de stok in zijn hand,
waarmee het scherm kon blijven staan. Maar dat
had opa niet door, want hij bleef de twee metalen
bogen uit elkaar halen, zodat het doek wijd open
stond en elke keer als hij los liet zakte het geval
weer in elkaar. Oma stond nog steeds op wacht,
zij had al een keertje “Edward” geroepen, maar
met zoveel tegenwind hoor je dat al na tien meter
niet meer. Oma besloot de stoelen de stoelen te
laten en liep naar opa. Na de zoveelste poging gaf
Edward de moed op en liep naar de verhuurder.
Twee van de jongens gingen aan de slag, maar
die hadden ook niet door dat je daarvoor de stok
moest gebruiken. Even later kwam opa terug
met een stok, net zo een waar zijn kleinkind nog
steeds mee in zijn handen stond. Hij had kennelijk goede instructie gekregen, want het lukte,
maar nu stond de naam van een bierfabrikant op
zijn kop. Het scherm werd weer gesloopt, omgekeerd en weer vastgezet. Toen was het tijd voor
de stoelen, oma was al begonnen. Het waren stoelen met een zonnescherm boven je hoofd. Dat
was het volgende probleem, de stoelen werden
omgekeerd, weer recht gezet, maar eindelijk lukte
het. Even erderop probeerde een man een parasol
in het zand te steken, die waaide meteen om.
"Gebruik dan ook haringen en scheerlijn", dacht
ik. Ineens werd het heel licht, toen was ik aan de
beurt, want mijn parasol was met vijf haringen
en al weggewaaid, ik moest rennen, want de wind
had nog wat plannen met het de parasol.
Tekst: Georges van Luijk.

Nieuw bestemmingsplan
Er is een nieuw bestemmingsplan voor Wijk aan
Zee opgesteld met een bijbehorende Milieueffectrapportage. Een plan met veel mogelijkheden.
Het is een bijzonder bestemmingsplan, omdat
het verder gaat dan een gewoon plan. Er kan
veel meer afgestemd worden met het oog op
ontwikkelingen. Ook kan in dit plan aandacht
worden besteed aan het feit dat er sprake is van
een beschermd dorpsgezicht. Onderdelen uit
andere regelingen kunnen worden geïntegreerd
in dit plan. Er worden mogelijkheden gecreëerd
om woningbouw te realiseren die moet passen in
de specifieke omgeving. Het college van burgemeester en wethouders is op 26 juli 2016 akkoord
gegaan met de vrijgave van dit omvangrijke
document, maar met het oog op de vakantie werd
nog even gewacht met publicatie. Het ligt in de
bedoeling om het plan officieel aan te kondigen
op 31 augustus a.s. Vanaf 2 september 2016 moet
dan alles ter visie liggen. Er volgt een uitgebreide
informatieavond in Wijk aan Zee, die staat (onder voorbehoud) gepland op 20 september in de
Moriaan.

Schoon strand?

Er worden veel inspanningen gedaan om
het strand schoon te houden. Er staan
voldoende grote vuilnisbakken. Bergen
afval die we op het strand produceren
worden daarin verzameld en daarna
netjes afgevoerd.

Gift Vondeloord voor jongeren SIG
Donderdag 18 augustus kregen de teamleider en de bewoners van het Anneko van der Laanhuis namens camping Vondeloord een cheque overhandigd van 350 euro.
Aanleiding was een initiatief van Geeske Schoen,
die al jaren op camping Vondeloord komt.
Zij heeft een bingo georganiseerd en wilde de
opbrengst graag doneren aan een lokaal project,
waarop zij contact heeft gezocht met het Anneko
van der Laanhuis, wat naast de camping ligt.
Geeske kwam samen met Yvonne den Adel de
cheque persoonlijk overhandigen.
Het Anneko van der Laanhuis is een woonproject
van de SIG. Er wonen 18 kinderen en jongeren
met een verstandelijke en/of sociaal emotionele
beperking, verspreid over 3 woongroepen. De
vierde woongroep biedt tijdelijke opvang aan

kinderen bij crisissituaties in bijvoorbeeld de
thuissituatie van een kind.
De kinderen en jongeren hebben zelf kunnen
meedenken waaraan zij dit bedrag graag willen
besteden. Genoemd werden onder andere een
schommelstoel voor buiten en een leuk uitje. Namens alle bewoners en medewerkers danken wij
Geeske en alle andere betrokkenen van camping
Vondeloord voor dit mooie initiatief!
Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk? www.sig.nu of
teamleideranneko@sig.nu
Foto: Angela van den Bos

Wandeling door de Sint Odulfstraat
Op 31 augustus is onder leiding van wethouder
Jacqueline Dorenbos een wandeling gemaakt met
bewoners en omwonenden van de Sint Odulfstraat.
Dit als presentatie van de plannen van de
herinrichting van de straat. Eerder zijn er twee
informatie- en inspraakavonden geweest. Uit de
plannen van de gemeente en de wensen van de
bewoners is de gemeente tot een definitief plan
gekomen. De uitvoering gaat in het najaar van
start. De aanleiding van alles zijn de werkzaamheden aan het riool, waar zoals in andere
delen van het dorp ook gelijktijdig herinrichting
plaatsvond.
De meerderheid van de bewoners was het er met
elkaar over eens dat de straat door middel van
twee uitneembare paaltjes afgesloten kon worden. Dit om kerende auto's in het smalle straatje

te voorkomen, zoals dat nu dagelijks vele malen
gebeurt. Alle aanwonenden krijgen een sleutel
zodat zij zelf de straat toegankelijk en afgesloten
kunnen maken. De paaltjes komen op de hoeken
van de Voorstraat en de Kerksteeg, het deel Kerksteeg - Rijckert Aertzweg blijft vrij.

In Wijk aan Zee wappert ook dit jaar de
Blauwe Vlag, een internationale milieuonderscheiding voor schone stranden. Ons
strand is dus hartstikke schoon. Toch? Nee,
zegt stichting De Noordzee die al 13 jaar
lang zwerfvuil van de stranden plukt met
duizenden vrijwilligers. ‘De Noordzeestranden zijn de afgelopen jaren amper schoner
geworden. Er worden gemiddeld 380 stuks
afval gevonden per honderd meter.’
Is dat waar? Ligt er ondanks alle maatregelen
echt zo veel troep?
Op een dag in het hoogseizoen ben ik het
strand bij de Zwaanstraat opgegaan voor
een steekproef. Het lijkt op het eerste gezicht
schoon. Maar als ik wat dichterbij kijk zie ik
al binnen 50 meter een verzameling: doppen, nylon draden, dekseltjes van milkshakes, blikjes, flessen, lollystokjes, plastic
bekertjes en veel, heel veel sigarettenpeuken.
Daarbij ook stukken PVC pijp en twee stuks
in het zand achtergelaten ondergoed en een
oranje plastic handschoen. Het is duidelijk
dat veel van dit afval hier op het strand
geproduceerd wordt.
In België hebben ze een uitvouwbaar peukenbakje bedacht die massaal wordt uitgedeeld voor mensen die op het strand willen
roken. Ook hier blijven we opruimen en
elkaar aanmoedigen om niets anders in het
zand achter te laten dan je voetafdrukken.
Voor een werkelijk schoon en hygiënisch
verblijf op het strand is het voorlopig nog
aan te raden om te gaan liggen op een ligstoel, handdoek of... op een Blauwe Vlag.
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij

Omdat er enkele parkeerplaatsen zullen moeten
verdwijnen, worden op de Rijckert Aertzweg
extra parkeerplaatsen gemaakt. Hierdoor zal het
voetpad een stukje worden verplaatst naar het
naastgelegen duin van de Sint Odulphuskerk.
In de plannen is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor ambulances en vuilniswagens.
Een belanrijk punt in de plannen zijn de afwegingen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid
te garanderen.
Tekst: Georges van Luijk

VAN DE REDACTIE
Zo zeg! De komkommertijd is zeker voorbij. Enorm veel input van buitenaf, hiervoor dank.
Vooral van de sportverenigingen. We gaan weer lekker beginnen met sporten!
We kunnen weer terugkijken naar twee maanden fantastische smaakmarkten. Geweldig
gedaan door onze vrijwilligers. Ik kan alleen maar zeggen, dat het weer een heerlijk warm
gevoel is geweest, deze zomer, om te wonen in Wijk aan Zee.
Helaas ook heel slecht nieuws voor de Wazmankers. Edwin Gommers, één van de leden is
plotseling overleden. Sterkte jongens!
Angela van den Bos, Jutter@live.nl

Collecteren KWF
In de week van 5 t/m 10 september wordt er
gecollecteerd door de KWF. Helaas zijn er in
Wijk aan Zee onvoldoende vrijwilligers om langs
de deuren te gaan. Mocht je deze organisatie een
warm hart toedragen en in deze week bereid zijn
om je hier een uurtje of 2 voor in te zetten? Meld
je dan aan via www.kwf.nl. Of direct bij het wijkhoofd Patricia van der Aa. email: patricia_van_
der_aa@hotmail.com, telefoon: 06-14193806.
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Dorpsgenoten

Evert Hoogewerf
In 2003 is Evert Hoogewerf met zijn vrouw
Marriёt en de kinderen in misschien wel
het mooiste huis van Wijk aan Zee komen
wonen, La Viola. Intussen zijn dochter
Noortje en zoon Joost het huis uit, zoon Luuk
studeert kunstgeschiedenis en woont nog
in het zomerhuis. Evert en Marriёt hebben
vijf kleinkinderen, de jongste is twee en de
oudste tien jaar.

!
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SONNEVANCK
SWINGT

ELKE DONDERDAG-,
VRIJDAG- EN
ZATERDAGAVOND

LIVE
MUZIEK

volg ons op facebook

hotel-sonnevanck.nl

“In 1986 ben ik voor mezelf begonnen met een
ontwerpbureau, vanuit mijn slaapkamer. Hoogewerf Engineering had op het laatst 50 medewerkers. Hoe groter je groeit, hoe minder vaak je een
ontwerppotlood in je handen hebt. Uiteindelijk
zit je alleen nog maar achter je bureau, wetende
dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt.
Eind 2012 heb ik de zaak verkocht en sinds 1
augustus j.l. ben ik definitief gestopt met werken
in het bedrijf. Het is een beetje een ambivalent
gevoel bij het idee dat geen van mijn kinderen bij
mij zijn gaan werken en de zaak hebben overgenomen. Aan de ene kant is het jammer dat ze
het niet hebben gedaan, maar aan de andere kant
heb ik nu met de zaak afgerekend. Ik heb er niets
meer mee te maken, ik hoef me geen zorgen te
maken of de kinderen het goed doen en de kinderen hoeven niet voor mijn pensioen te zorgen.
Ik heb tijd voor mezelf en kan me meer gaan
inzetten voor o.a. de Dorpsraad waar ik penningmeester mag zijn.”
“Naast de Dorpsraad heb ik nog een hobby, ik
jaag. Ik ben lid en bestuurslid van Wild Beheer
Eenheid (WBE) Wijcker- en Langemeer, dat is
een fusie van de WBE Wijckermeer in Beverwijk
en de WBE Uitgeest. Een Wild Beheer Eenheid
heeft o.a. de plicht om schade aan gewassen bij
de boeren te beperken, de schadebestrijding.

Hiernaast hebben wij de verplichting om in het
kader van de vliegveiligheid de ganzenoverlast
voor Schiphol te beperken. In de periode van half
oktober tot eind december, de echte jachtperiode,
wordt er voornamelijk gejaagd op de hazen, eenden en fazanten. Wij gaan ook het veld in zonder
geweer om een telling te doen, wij kunnen door
onze ervaring bepalen hoeveel dieren er in een
gebied zitten. Jagen is niet alleen schieten, maar
ook genieten van de natuur, wij zijn een beetje
natuurbeheerder. Vanzelfsprekend is veiligheid
voor ons uiterst belangrijk, als je door het veld
loopt moet je ogen aan alle kanten hebben.”
“Tot wij in Wijk aan Zee kwamen, woonden wij
in Beverwijk. Wij hadden een groot huis aan de

Vondellaan, wij wilden kleiner wonen en op het
juiste moment hoorden wij dat La Viola te koop
stond. Het huis is gebouwd in 1903 in opdracht
van een Amsterdamsche dame. Het huis heette
toen Suze Villa. Het huis moest flink worden opgeknapt, maar wij wilden niets van de authenciteit van het sfeervolle huis aantasten. De keuken
wilden wij twee meter groter, dat hebben wij
laten aanbouwen. In de keuken is niets wat kant
en klaar in de winkel is te krijgen, alles is op maat
gemaakt. Voor de Keukenbuitenmur hebben wij
speciaal stenen laten bakken, die hetzelfde zijn
als de oorspronkelijke.”
“Ik heb nog wel ideeёn om wat te doen, zo zou
ik best nog wel eens een project willen doen,

waar een bedrijf mijn jarenlange expertise kan
gebruiken. Maar ook zou ik heel graag jonge
ondernemers op weg willen helpen. En nog wel
wat meer voor het dorp willen doen. Ook geniet
ik van mijn leefomgeving, van mijn kinderen en
kleinkinderen, zij zijn hier graag. Wij hoeven
niet te zeggen, ‘uitkijken voor het verkeer' Elf
jaar heb ik een geweldige band gehad met mijn
hond Jip, mijn Flatcoated Retriever, maar van de
week is hij gestorven, ik mis hem. Behalve Jip mis
ik ook de gesprekken die je maakt met andere
hondeneigenaren die je op straat tegenkomt. Op
naar een nieuwe hond, mijn manier om van het
dorp en haar omgeving te genieten.”
Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink
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Krantenbezorger

WaZmank heeft zijn
Johnny Cash verloren

Op zo'n lieve krantenbezorger kun je toch
niet boos worden.

Edwin Gommers
4 februari 1949 -19 augustus 2016

Afgelopen maandag vond ik in mijn brievenbus
niet de Volkskrant, maar Dagblad Kennemerland. ‘Wat gaan we nou krijgen,’ dacht ik. Toen ik
de krant opende, zag ik een briefje, met de hand
geschreven: Geachte abonnee, er zijn vandaag te
weinig Volkskranten geleverd. Excuus voor het
het missen daarvan. Als troost krijgt u een Dagblad Kennemerland. m.v.g. uw bezorger.
Ik vond het heel attent, dat hij of zij mij maandagvroeg al wilde troosten. Gelijk hoopte ik dat
de bezorger niet tientallen briefjes heeft moeten
schrijven.

Geheel onverwacht is Edwin Gommers op maandag 15 augustus op de intensive care van het Medisch Centrum Alkmaar opgenomen. Op vrijdag
19 augustus is hij in de ochtend overleden.

Georges van Luijk.

Workshops KOP van WaZ
Vanaf september zijn er weer nieuwe workshops
in de KOP van WaZ: Tekenen door Rien Doorn
en Aquarel door Barbara Guldenaar.
Open inloop 4 september: surrealistisch denken
en tekenen in de KOP van WaZ, onder begeleiding van Rien Doorn, Tekenaar. Rien Doorn
laat zich inspireren door Escher en Dali, laat jij
je inspireren door Rien. Geen restricties, wel
illusies, geen werkelijkheid, wel onrealistisch.
Elke ervaring is welkom; voor de beginnende en
ervaren tekenaar.
Zondag van 14 uur tot 16 uur. De bijdrage is 10
euro. Niet nodig om in te schrijven, kom gewoon
binnen en teken!! Voor vragen neem contact op
met Rien: riendoorn@mac.com

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

Op 11 september leert Barbara Guldenaar je werken met tekenmaterialen zoals potlood, houtskool en kleurkrijt en met schildersmaterialen als
inkt, aquarel en gouache. De materialen worden
afzonderlijk gebruikt maar ook door elkaar heen.
Aan bod komen de werking van lijnen, vlakken
en compositie maar ook het specifieke karakter
van kleur. Zorg in ieder geval voor een kunstenaarsoutfit! Zondag van 14 uur tot 16 uur. De
bijdrage is 15 euro.
KOP van WaZ, Voorstraat 12, 1949 BH Wijk aan
Zee, www.kopvanwaz.org
Altijd open op vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

Naast dat Ton en Annemarieke (zij stond eerder
al in het keukenraam) samen deel uitmaken van
Wazco, delen ze ook liefde voor koken. Het was
Annemarieke die Ton bombardeerde tot toetjesman nadat hij een keer een heerlijk toetje had
verzorgd. “Maar eigenlijk maak ik helemaal niet
zo vaak toetjes.” Maar als hij toetjes maakt, dan
houdt hij van spannende recepten en experimenten. “Ik hou ervan als een toetje warm en koud
tegelijk is en ik maak graag nieuwe dingen. Als
er mensen komen eten vind ik het leuk om een
gerecht uit te zoeken dat ik nog nooit eerder heb
gemaakt.”
Ton Duin is een echte amateur kok. Het begon allemaal zo’n 25 jaar geleden, toen hij net
geopereerd was en zes weken thuis zat. “Elke dag
maakte ik iets nieuws”, vertelt hij. “Ik vind het
belangrijk dat het eten niet alleen lekker is, maar
ook gezond en zo vers mogelijk. Ik gebruik nooit
pakjes of potjes. Thuis ben ik meestal degene die
kookt en met het familiediner met kerst maak ik
het hoofdgerecht.”
Om zijn titel Toetjesman eer aan te doen heeft
Ton voor een toetje gekozen, warm en koud:
bananentoetje met ijs en amandel-karamelsaus.
“Het lastige zit ‘m in de saus, de rest is heel
gemakkelijk. Maar wil je echt een héél gemakkelijk toetje, doe dan een bolletje vanille-ijs in
een glaasje en doe daar een sterke espresso bij,
héérlijk!”
Bananentoetje voor 4 personen

Voor een afspraak bij
inki’s pedicure

Nodig:
4 bananen
4 eetlepels honing
4 eetlepels versgeperst citroensap

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

Ton Duin in het Keukenraam

Rondje Wijk aan Zee: muziekvoorstelling
Rondje Wijk aan Zee presenteert op zondag 4 september in de Dorpskerk, de muziekgroep Onstuimig Schuim met ‘De Verwoestende geboorte van de Suydersee!’ De bunkers zullen deze dag
ook geopend zijn en kunnen aansluitend bezocht worden.
Ergens in de donkere middeleeuwen, tussen de
jaren 800 en 1300, moet een klein binnenmeer,
het Mare Flevo, zijn uitgegroeid tot een onafzienbare watervlakte: de Suydersee. Een uitgestrekte
veenmassa werd verslonden door de golven.
Eilanden als Kreyll, Nagele en Schokland ontstonden en gingen weer ten onder… alleen Urk bleef
fier overeind.
Muziek en verhalen
De maritieme folkgroep Onstuimig Schuim
vertelt in een nieuw programma verhalen, omlijst
met liederen en muziek, over de onbekende,
ongelijke strijd van het volk van de Lage Landen
tegen de steeds verder oprukkende Zuiderzee.

Zondag 4 september in de Dorpskerk, Julianaplein Wijk aan Zee. Aanvang 12.30 uur
De toegang is gratis, maar er wordt met de pet
rondgegaan, zodat het publiek zelf de waardering
kan bepalen.
Aansluitend kunt om 14.00 uur het Rondje Wijk
aan Zee wandelen en de verschillende bunkers
bezoeken. De wandeling van circa 2 ½ uur langs
bunkers, fundering Vuurbaak, Een Zee van Staal
en Lunet, laten u kennis maken met de historie
en natuur van het Zeedorpenlandschap.
De wandeling kan ook met behulp van de app
gemaakt worden: app.rondjewijkaanzee.nl. Kijk
ook op www.rondjewijkaanzee.nl/ en Facebook.

½ liter vanille-ijs

Verwarm de oven voor op 250 graden.
Pel de bananen en leg ze elk op een stuk aluminiumfolie van ongeveer 25 bij 35 cm.
Verdeel de honing en het citroensap over de
bananen en vouw de folie losjes om de bananen,
maak de uiteinden goed dicht.

Hoewel Edwin niet in Wijk aan Zee woonde,
maar in Velsen-Noord, was het een echte WaZmanker. Edwin had een stem die niet te onderscheiden was van die van Johnny Cash, waardoor
Edwin regelmatig de solo-zanger was. Onder de
WaZmankers gaan de mailtjes rond met termen
als fijnmens, prachtmens, geweldige stem en daar
is alles van waar. Edwin is maar 67 jaar geworden
en WaZmank zal hem missen, en niet alleen als
zanger.
De volgende regels zijn de eerste en de laatste
regels uit het lied van Armand; 'Iemand'.
Dit was een solo van Edwin.
Soms weet ik dat ik sterk ben
En dat ik alles aankan
Want als er iemand van je houdt
Heb je ’t nooit meer koud
Als er iemand om je geeft
weet je waarvoor je leeft .
Tekst: Georges van Luijk

Leg de pakketjes op een bakplaat en bak ze 5
minuten in de oven.
Leg de pakketjes op een bordje en schep er een
bolletje vanille-ijs bij.
Amandel-karamelsaus
75 gram blanke amandelen
100 gram suiker
2 dl slagroom
1 dl appelsap
3 eetlepels rum
Hak de amandelen grof. Verhit de suiker in een
droge steelpan op een matig vuur tot hij begint te
smelten; laat de suiker dan al roerende karamelliseren tot hij begint te bruisen. Roer de amandelen erdoor en bak die al roerende even mee;
pas op dat de karamel niet verbrandt. Draai het
vuur laag en roer de room, het appelsap en de
rum erdoor (pas op voor spatten). Breng de saus
al roerende aan de kook en blijf roeren tot alle
karamel volledig is opgelost.
Laat de saus afkoelen.
In plaats van rum kunt u ook amandellikeur,
cognac, armagnac of calvados nemen.
Tekst en foto: Stephanie Dumoulin

Tekenen en schilderen
De teken- en schilderclub komt weer bijeen op
donderdag 15 september a.s.
We komen samen 12 weken van 13.30 tot 16.00
uur in het achterzaaltje van de Moriaan.
Reeds meerdere jaren bestaat de club uit een
hechte groep van 11 enthousiaste leden. We
schilderen en tekenen met acryl, waterverf en
houtskool zonder echte begeleiding. We inspireren elkaar.
Nico Mijnen
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Sportinstuif 55+

Sport in Wijk aan Zee

SV Wijk aan Zee Heren 1 speelt
4 september 2016 om 14.00
Thuis tegen Volendam
De Doolhof in Wijk aan Zee

Sportinstuif op de woensdagmiddag.
voor iedereen die 55 plus is maar nog fit is en fit
wil blijven. We starten weer met partijtjes badminton; tafeltennis of koersbal op:
woensdagmiddag 21 september
van 13.30 uur tot 14.45 uur in De Moriaan!

11 september 2016 om 14.00
Uit tegen SVW’27
Sportpark De Kabel in Heerhugowaard

De kosten voor een half jaar (ca. 13 keer) zijn
€ 30,00
We beginnen altijd precies om 13.30 uur met een
kwartier opwarm oefeningen;
daarna kunt U zelf kiezen of U een of meerdere
aktiviteiten wilt doen.

tijdens en na afloop van het toernooi.
Nu is er die kans!

Tot ziens in de Moriaan!

Vrijdag 14 oktober organiseert de volleybalvereniging van Wijk aan Zee, WVV'72 alweer het
vierde StratenVolleybalToernooi.
Het recreatieve toernooi is in het leven geroepen
om de Wijk aan Zeeërs kennis te laten maken
met de dorpsvereniging, waar het elke woensdagavond gezellig volleyballen is.
Ondertussen begint het toernooi nu met zijn
vierde editie een vaste plek te krijgen op de sportkalender van Wijk aan Zee

Inschrijven
Iedere straat in Wijk aan Zee kan zich met een
team inschrijven. Mocht je geen stratenteam bij
elkaar kunnen krijgen, schrijf je dan toch in zodat we je bij een ander team kunnen toevoegen.
Ook de stratenteams van vorig jaar zijn weer
benaderd om wederom een gooi te doen naar de
titel.

Trots op beweging in ons dorp Wijk aan Zee.

Ko aan Zee.

Het liefst zouden wij vanuit Sportdorp u gelijk alles vertellen over onze ontdekkingen en de mooie
sportieve initiatieven die er zijn in ons dorp. Er
is zoveel te doen en we wisten niet eens van het
bestaan af. Maar vanaf september komt daar
verandering in.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

Stratenvolleybaltoernooi Wijk aan Zee

Voorstraat/Zeecroft verdedigt titel Stratenvolleybaltoernooi Wijk aan Zee.

Start nieuwe website
Imko s Puur Zee

18 september 2016 om 14.30
Uit tegen De Rijp
Sportpark De Rijp in (jawel) De Rijp

Kom gerust 21 september even vrijblijvend en
gratis kijken en/of meedoen.

Hotel Villa de Klughte

Op 1 september laten we u graag kennis maken
met de nieuwe website van Sportdorp aan Zee:
www.sportdorpaanzee.nl Op de website ziet u in
één oogopslag aan welke sporten u kunt deelnemen. Van sportverenigingen tot zelf opgezette
wandelgroepjes. Voor diegene die het liefst veilig
thuis in de stoel zit, maar wel denkt ‘eigenlijk
zou ik ook eens wat meer moeten bewegen’. Het
maakt niet uit wie je bent of welke leeftijd je hebt.
Sporten en bewegen is voor iedereen toegankelijk
in Wijk aan Zee.

Wie wordt de winnaar van 2016?
Vorig jaar is de combinatie Voorstraat/Zeecroft
eeuwige roem ten deel gevallen na een spannende finale tegen het Neeltje Snijdershof. Hun
naam prijkt nu, na de Relweg in 2013 en de Tappenbeckstraat in 2014, op het winnaarsbord van
het StratenVolleybalToernooi.
Er waren na het toernooi van vorig jaar weer veel
positieve reacties, ook van mensen die de volgende keer graag met hún straat wilden meedoen,
niet in de laatste plaats om het gezellige karakter

In de eerste week van september start er weer een
nieuwe cursus Praktisch Mediteren.
In deze korte - op onder meer Haptonomie en
Mindfulness gebaseerde - cursus leer je stapsgewijs hoe je meditatie praktisch kunt integreren in
je dagelijks leven. Ook op je werk, op de fiets of
lopend langs het strand dus. In Wijk aan Zee zijn
de lessen deze keer op dinsdagavond: 6 lessen
van 1½ uur, van 6 september t/m 11 oktober, van
20.00 - 21.30 uur. Locatie: De Zwaanstraat 17,
1949BC (Bij mooi weer mogelijk op het strand).
Kosten: € 87,Kun je deze keer niet? De laatste cursusronde
voor dit jaar start de week van 21 oktober (na de
herfstvakantie).
Meer informatie, aanmelden, of gratis proefles?
www.haptonomie-time-out.nl,
info@haptonomie-time-out.nl,
Fb Haptonomie-Time-Out,
06-53675676 (Paulien Pinksterboer)

Een team bestaat uit tenminste 6 spelers waarvan
er minimaal drie dames tijdens de wedstrijd in
het veld moeten staan. Om de wedstrijden gelijkwaardig te laten verlopen mogen er maximaal
twee ervaren volleyballers in het veld staan.
Het toernooi is op vrijdagavond 14 oktober,
vanaf 20.00 uur in de Moriaan. De zaal gaat om
19.30 uur open.
Voor informatie en/of inschrijvingen:
beidehandjes@outlook.com
Of kijk op facebook.com/volleybal.wijkaanzee.1

Yoga voor iedereen
Even ertussenuit, op adem komen? Je geest ontspannen, je lichaam rekken en strekken?
Woensdag 14 september gaat het nieuwe seizoen
‘Yoga voor iedereen’ weer van start.

Twijfels? Dan gaan wij daar verandering in brengen. In de bijlage van de Jutter zit een enquête
van Sportdorp aan Zee. Dit zijn de vragen die wij
binnenkort bij u aan de deur komen stellen en
komen ophalen. Wij zijn benieuwd naar uw interesses, uw motivaties, en uw ideeën! Wij sluiten
graag zo veel mogelijk aan bij uw wensen. Tot
ziens bij het invullen van de enquête aan de deur!

Praktisch Mediteren

Voetbal

De lessen zijn van 18.30 tot 19.45 uur in het
gezondheidscentrum in Wijk aan Zee.
Voor informatie vraag bij de fysiotherapie of
neem contact op met Karin Bakker-Seltmann:
k.seltmann@hotmail.de
of bel: 06-51949229

Kinderyoga: plezier en bewegen
Nu ook in Wijk aan Zee: Kinderyoga voor
kidneren in de leeftijd van 8-12 jaar).
Altijd een gratis proefles.
Vanaf 14 september kunnen kinderen in Wijk
aan Zee op kinderyoga. Yogadocent Kalinka
van Wees start in haar eigen praktijk een les
voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. De yogales
wordt gegeven op woensdagmiddag van 16.00
tot 17.00 uur.
Kinderyoga is een fijne mix van plezier maken,
bewegen en aandacht trainen. Spelenderwijs
wordt het zelfvertrouwen, de concentratie en
lichaamsbewustzijn versterkt.
Kinderen leren op een vriendelijke en ontspannen manier zich te concentreren.
Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld,
zonder meteen te hoeven oordelen over wat zij

(of anderen) denken, voelen of ervaren.
Het sterkt hun zelfvertrouwen!

Voor wie?
De yogalessen zijn geschikt voor alle kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Geschikt
ook voor kinderen die willen werken aan hun
zelfvertrouwen, concentratie of een soepel en
fit lichaam willen.
Yoga is ontzettend goed voor kinderen die
veel sporten. Het vermindert namelijk de kans
op blessures. De groep is klein (maximaal vijf
kinderen).
Meer info
Wil je meer weten? Kijk dan op de website van
Kalinka, www.gelukkeling.nu/kinderyoga
of stuur een e-mail naar:
kalinkavanwees@gmail.com.

25 september 2016 om 14.00
Thuis tegen Hercules Zaandam
De Doolhof in Wijk aan Zee
Het nieuwe seizoen voor SV Wijk aan Zee
is in augustus weer begonnen met drie
bekerwedstrijden en in september zal de
competitie weer officieel aanvangen.
Als vereniging hebben wij er enorm veel
zin in om er weer een sportief en gezellig
seizoen van te maken. Daarbij kunnen we
wel wat extra vrijwillge hulp gebruiken om
onderstaande vacatures op te vullen:
- Elftalleider selectie 1ste elftal (voetbal)
- Redacteur/uitgever programmablad
- Kantine personeel (o.a. medewerkers
smikkelhoek)
- Onderhoudsmensen
- Scheidsrechters
- Elftalleider selectie 2de elftal (voetbal)
- Lijnentrekker
Ben je net in het dorp komen wonen, of
heb je nu net iets meer tijd beschikbaar
dan vorig jaar?
Dan hopen we graag van je te horen om
te kijken of we iets voor elkaar kunnen
betekenen.
Neem hiervoor contact op met Jeroen van
Wijk, 0613760336
En anders tot zondag, langs de lijn!

Inschrijven Wijckloop
Zondag 2 oktober organiseren Heliomare, het
Rode Kruis Ziekenhuis en ViVa! Zorggroep de
Wijckloop: een hardloop evenement voor jong en
oud over het strand en door de duinen.
Voor de afstanden, starttijden en inschrijving:
www.wijckloop.nl

Cursussen Dorpsraad
De cursussen van de Dorpsraad voor de herfst
2016 hebben de volgende startdata:
Yoga
13 september in Dorpshuis de Moriaan.
Kosten € 51,- voor 14 lessen.
Cursusleidster Nanon Lahnstein.
Bodyshape
31 augustus in Dorpshuis de Moriaan.
Kosten € 54,65 voor 15 lessen.
Cursusleidster Inge de Snaijer.
Tekenen en schilderen:
Donderdag 15 september
Kosten € 22,50.
Onder begeleiding van van Nico Mijnen;
Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden bij Tineke Vos:
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Vrijdag 2 september:
Sonnevanck
Crazy Piano met: Annemieke de Boer
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 3 september:
Zeeduin/Fletcher
Barbecue met live muziek van: Paulien Jonker;
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanc
Live muziek: Sixty Pound
aanvang 21.30 uur.
Zondag 4 september:
Dorpskerk: Onstuimig Schuim met het muziekverhaal “De Verwoestende Geboorte van de
Suydersee”
aanvang 12.30 uur.
Küverbunker in Gaasterbos
Openstelling van 13.00 - 16.00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin
Openstelling van 13.00 - 16.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal
Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
Kop van WaZ
Inloop workshop surrealistisch denken en tekenen; van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 7 september
Moriaan Wvv72 recratie volleybal
aanvang: 20.00 iedere woensdag
Donderdag 8 september:
Sonnevanck
Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 9 september:
Sonnevanck DinerClub: sing & songwriter
Freddy Koridon
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 10 september:
Open monumentendag.
Timboektoe: Madnes Afterparty
aanvang 21.00 uur
Sonnevanck Bluesnight: Bluesox
aanvang 21.30 uur
Zondag 11 september:
Open monumentendag.
Dorpsweide
Kofferbakmarkt
van 8.00 – 16.00 uur.
Kop van WaZ
Workshop werken met teken- en
schildersmaterialen door Barbara Guldenaar
van 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 14 september:
De Moriaan
Vergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 15 september:
Sonnevanck
DDDD Leo & Friends
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 16 september:
Sonnevanck
Crazy Piano met: Annemieke de Boer
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 17 september:
Sonnevanck Bluesnight: Gethouse blues
aanvang 21.00 uur.
Dinsdag 20 september:
De Moriaan
Seniorenmaaltijd
aanvang 17.00 uur.
Donderdag 22 september:
Sonnevanck
SeventSevenSessie
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 23 september:
Sonnevanck Swingt
Singeltjesklubb
aanvang 21.00 uur
Zaterdag 24 september:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck swingt met: Lemon
aanvang 21.00 uur.

Zondag 25 september:
Hoge Duin
start rondleiding Atlantikwall
van 11.30 - 14.15 uur.
Vrijdag 30 september:
Sonnevanck DinerClub Del Norte
aanvang 21.00 uur

ST. Eloy startviering
Ieder jaar na de zomervakantie beginnen we met
een feestelijke startviering.
Dit jaar is dat op zondag 4 september om 10.00
uur in de Odulphus kerk .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 Pater Roland Putman en diaken Marcel de Haas voorgaan
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 2 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.

Dorpskerk
04 september
Ds .B. Griffioen te Badhoevedorp .
18 september
Oec. Vredesdienst in R.K. kerk,
aanvang 9.30 uur.

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zondag 4 september
10.00 uur startvieringviering
voorgangers p. R. Putmangez en p. M. de Haas
Koren Odulphus Eloy parochies
Zondag 11 september
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor
Zaterdag 17 september
19.00 uur woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas: jeugdkoor
Zondag 18 september
9.30 uur Oec. Vredesviering
voorgangers p. R. Putman en Drs. M. Lindeman
Odulphuskoor
Zondag 25 september
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p. R. Putman
Odulphuskoor

Oecumenische bijbelkring en Internationale Vredesweek
Maandag 5 september start weer een nieuwe serie
gesprekken rond de bijbel. Inleider is deze avond
pastor Nico Smit over het thema de zaligsprekingen. Aanvang 19.30 uur, Plaats van samenkomst
de consistorie van de dorpskerk. U bent van
harte welkom.
Internationale Vredesweek
Van 17-25 september is de jaarlijkse Internationale Vredesweek. Thema van dit jaar :Vrede
verbindt. De Raad van Kerken IJmond heeft verschillende activiteiten gepland in samenwerking

met de geloofsgenootschappen in de IJmond. In
Wijk aan Zee wordt traditiegetrouw de vredesweek gestart met een oecumenische viering die
het jaarthema aan de orde stelt.
Op woensdag 21 september komt oud-minister
Jan Terlouw naar de IJmond om over het thema
te spreken. Hij doet dat in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap aan de Jean Monetstraat, Heemskerk. Volg voor nadere bijzonderheden rond alle activiteiten de berichten in de
plaatselijke media en de site van de Raad van
Kerken IJmond.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners
van zomerhuizen 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
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Angela van den Bos, Heleen Vink
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 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: Angela van van den Bos
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op
bankrekening: 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
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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: 0611035327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 06-20631119
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 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

