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Wereldberoemd 
Wijk aan Zee

Wijk aan Zee is een populaire vestigingsplaats. Of het nu voor het werk is, om  
romantische redenen of uit liefde voor het dorp: de bewoners zijn een samenraapsel  

uit landen over de hele wereld! Ook dat is wat Wijk aan Zee zo’n bijzonder dorp maakt  
om - tijdelijk of voor langere tijd - in te wonen.                   Tekst: Georges van Luijk

Wie kent hem niet: Haydar van snackbar 
Onder de Toren. Al twaalf jaar staat hij daar 
zijn oer-Hollandse patat en kroketten te 
bakken. Tweeëntwintig jaar geleden is hij in 
Nederland gekomen, maar niet echt uit vrije 
wil. Haydar is een Koerd, en zoals bekend 
hebben die het niet gemakkelijk in Turkije. 
Zijn broer belandde voor vijfeneenhalf jaar 
in de gevangenis nadat hij een ‘verkeerde’ 
mening had geuit. Toen hij eruit kwam werd 
hij meteen weer gezocht, maar dook onder. 
Haydar wilde naar de militaire academie, 
maar werd niet toegelaten vanwege het 
verleden van zijn broer. Toen Haydar een 
paspoort aanvroeg, kreeg hij te horen dat 
hij die alleen zou krijgen als hij zijn broer 
zou verraden. Dat was voor hem reden te 
vluchten. Via Italië, Zwitserland en Duits-
land is hij in Nederland gekomen. “Of ik 
me thuis voel in Wijk aan Zee? Natuurlijk, 
anders had ik het hier geen twaalf jaar uitge-
houden!” 

in 1967 zou haar man, die bij een staal-
bedrijf werkte in Düsseldorf, voor een 
paar weken uitgezonden worden naar de 
Hoogovens. Het was een schitterende zomer 
en haar man vroeg of zij meeging. “Holland, 
wat moet ik nou in Holland. Het enige wat 
ik daar kende was Venlo waar wij, zoals veel 
Duitsers, boodschappen gingen doen”. De 
wegenkaart werd erbij gehaald en Wijk aan 
Zee werd opgezocht, waar woonruimte was 
geregeld in een zomerhuis aan de Zeestraat. 
Wijk aan Zee stond er niet op, dus moest 
dan wel heel klein zijn. In eerste instantie 
bleef Elfe in Duitsland wonen, maar toen de 
keus gemaakt moest worden waar dochter 
Sonja naar school moest viel de keus toch  
op Nederland. Elfe heeft twintig jaar als 
docent Duits op het Ichtus college gewerkt. 
Toen zij een paar jaar geleden besloot de 
Nederlandse nationaliteit aan te vragen, 
zei de ambtenaar dat zij dan wel eerst een 
inburgeringscursus moest volgen...

Roderick James uit Australië werkt al tien 
jaar bij Danieli Tata, en reist de hele wereld 
over. Van Zuid-Afrika en China, India, 
Korea, Europa, Verenigde Saten, Canada 
tot Brazilië. En daar gebeurde het dat hij de 
mooie Carla Jorge ontmoette, die met haar 
net zo mooie dochter Caroline naast hem 
kwam wonen. De eerste keer dat ze elkaar 
zagen, sloeg de vonk over. Toen Roderick 
terug moest naar Australië bleef de liefde 
in stand. Ze besloten samen te gaan wonen, 
maar de vraag was: waar? In Australië, 
Brazilië of Nederland? Ze hadden berekend 
dat naar Nederland de kortste procedure 
zou zijn. maar als twee buitenlanders zich 
in Nederland vestigen zijn er meer regels 
dan als één van de twee een Hollander is. 
En er was een kind, en dat heeft nog het 

langst geduurd. Het bevalt ze goed in Wijk 
aan Zee. Ze houden van het strand. Carla: 
“Je moet er wel wat voor doen, maar contact 
leggen met de Wijk aan Zeeërs gaat goed”. 
Roderick: “Ik  maak me toch wel zorgen om 
de toekomst, als er straks minder kinderen 
op school zitten, weinig winkels, en res-
taurants die niet vol zitten. Ik heb de hele 
wereld gezien, en ik kan je verzekeren dat er 
niet één plaats zo dicht bij de zee ligt waar 
de huizen zo goedkoop zijn als in Wijk aan 
Zee. Zo’n dorp moet toch veel meer kun-
nen leven. Wijk aan Zee is zo internationaal, 
meer dan je denkt, doe er wat mee, omhels 
de buitenlanders. Ik heb een jaar in Hoorn 
gewoond en voelde mij daar niet op mijn 
gemak omdat het niet internationaal is. 
Daarom voel ik mij hier thuis.”

Scott Corbett en Kirsty Campbell  gingen 
in 1995 een reis door europa maken. scott 
was  zijn baan kwijtgeraakt bij een grafisch 
bedrijf in Aberdeen, en omdat er geen uit-
zicht was op een nieuwe baan, gingen de 
twee op zoek naar een baan op het vaste-
land van Europa. Ze vestigden zich uitein-
delijk in Nederland en hebben de eerste vier 
jaar in Amsterdam gewoond. Kirsty werkte 
bij een internationale busonderneming en 
Scott als fietsenmaker. Vanuit Amsterdam 
zou  Scott met collega’s gaan vissen op de 
Noordpier, maar door het superkoude weer 
zijn ze het restaurant op de pier niet uit-
geweest. maar vanaf dat moment ging hij 
wel regelmatig wandelen op het strand met 

kirsty. uiteindelijk kochten ze in 1999 een 
huis aan de Julianaweg. Ze kregen samen 
drie dochters. De kinderen spreken Ned-
erlands en engels, maar geen gaellic, “Dat 
komt nog wel”, zegt Kirsty, maar ik krijg 
het wel te horen van de kinderen als ik een 
Nederlandse taalfout maak. Op de vraag of 
het ze bevalt in Wijk aan Zee, is het ant-
woord “Ja. Heimwee krijg ik hier niet, als 
ik het duin inloop en kijk naar de Schotse 
Hooglanders voel ik me thuis”, aldus Kirsty.

Hij spreekt opvallend goed Nederlands, 
woont al vier jaar in Wijk aan Zee, en heeft 
het goed naar zijn zin. Tomasz: “Ik vind dat 
als iemand zich voor langere tijd in een land 
vestigt, hij zich moet aanpassen en moet 
zorgen dat hij de taal spreekt, ik heb Neder-
lands op straat leren spreken, maar iedereen 
begrijpt me, misschien moet ik nog eens 
een cursus doen voor de perfectie. Ik woon 
graag in Wijk aan Zee, en ken hier niemand 
die mij ooit iets verkeerds  heeft gezegd, of 
me heeft aangedaan. Ik vind het een leuk 
dorpje, met aardige mensen. Ik werk als 
planner bij een uitzendbureau in Bever-
wijk, gespecialiseerd in vrachtafhandeling 
op Schiphol. Ik maak de werkroosters en 
deel chauffeurs in. Het is verantwoordelijk 
werk, als een cliënt belt moet je direct van 
alles regelen. Ik kies de mensen uit, wie de 
chauffeur wordt, want wij brengen en halen 
alle mensen naar en van het werk.” Hij heeft 
geen plannen om naar polen terug te gaan. 
tomasz: “ik blijf hier zolang geert wilders 
het goed vindt.”

Felipe komt uit Brazilië, en omdat de werk-
gelegenheid in 2000 weinig toekomst bood, 
besloot niet alleen hij, maar zijn hele gezin 
naar spanje te verhuizen. maar toen daar 
de werkloosheid alleen maar groter werd, 
en er geen enkel uitzicht op een baan was, 
heeft hij elders in Europa gezocht naar een 
baan. Hij vond die in londen als afwasser in 
een Italiaans restaurant. Door goed te kijken 
heeft hij leren koken en werd gepromoveerd 
tot kok. Na jaren vond hij dat hij toe was aan 
een nieuwe uitdaging, zocht op internet, en 
vond een baan in Nederland als chauffeur. 
Hij brengt personeel van en naar hun werk. 
Felipe woont in een huis met vier anderen 
van allemaal verschillende nationaliteiten. 
Hij heeft er geen enkel probleem mee, en de 
communicatie gaat zonder veel moeite. “Ik 
vind Wijk aan Zee een lieflijk, rustig dorpje 
met open en vriendelijke mensen. Ik vind 
het hier oke. In mijn vrije tijd fiets ik veel 
en knutsel aan de auto, en ik ga verder vaak 
vissen op de pier.”

“Ik blijf hier zolang Geert Wilders het goed vindt”

Koerdistan: 
Haydar Arslan

Duitsland:
Elfe Kruppke

Australie & Brazilie: Roderick James & Carla Jorge

Schotland: 
Scott Corbett & Kirsty Campbell

Polen:
Tomasz Paluszkiewicz Brazilië: Felipe Cordeiro
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Toen Judith de opleiding aan de Hogeschool voor 
de Kunst in Amsterdam begon was het de bedoe-
ling om actrice te worden, maar gaandeweg de 
opleiding ontdekte zij dat haar liefde toch meer 
lag bij het regisseren en doceren. “mijn droom is 
om iedereen aan het spelen te krijgen, spelen is 
voor mij echt iets doen zonder te denken, hup d’r 
voor gaan, ‘Homo ludens’, de spelende mens”.

Eenmalige voorstelling
De eerste kennismaking in Wijk aan Zee met 
judith dateert uit 1999, het eerste jaar van Cul-
tural Village, Judith regiseerde toen ‘Cassandra, 
of het einde der tijden’. Dit werd gespeeld in het 
Onk Hotel, dat voor een eenmalig optreden was 
gebouwd uit steigerpijp door Wil Spoor op het 
terrein van ‘Een Zee van Staal’. Zij heeft daar een 
voorstelling gemaakt met uitsluitend onervaren 
mensen, geen toneelspelers van een amateurto-
neelclub, nee, de mensen werden zo van de straat 
geplukt in Beverwijk en Wijk aan Zee, en voor de 
leeuwen geworpen. Het werd een overweldigend 
succes. Enkele jaren geleden heeft zij met een 
groepje van twintig kinderen een circusvoorstel-
ling gemaakt, voor de nieuwjaarsborrel in de 
moriaan. judith werkt bij de stichting welzijn 

Beverwijk, in een functie van ‘Kinderwerker’,  een 
afschuwelijke naam vindt zij. momenteel is zij 
bezig met een circusproject in de Stek, een voor-
malige peuterspeelzaal. “De kinderen hoeven 
niets, ik bied de mogelijkheid om iets te maken, 
bijvoorbeeld een dierenmasker, of we maken een 
toneelstuk, of we spelen de sterkste man. met 
mijn achtergrond van theaterdocent ga ik theater 
en kinderwerk integreren. Door het theater in 
te zetten met kinderen kun je ze hun droom 
laten waarmaken, je kunt ze iets laten zijn dat ze 
anders niet zijn. Ik zorg dat ze ook meer zelf-
vertrouwen krijgen. En het is vooral de leeftijds-
groep van acht tot twaalf jaar die daar gevoelig 
voor is. Dat is ook de leeftijdsgroep waar ik het 
prettigst mee werk. Omdat ze zo onbevangen zijn 
en zóóó eerlijk.”

Iedereen kan spelen
“Ik hou van de spontaniteit en kwaliteit van een 
acteur. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, 
maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen theater 
kan spelen. Iedereen houdt van spelen. Of ze nou 
ADHD hebben of gedragsproblemen, ze houden 
allemaal van toneelspelen. Ik was laatst bezig 
met een groepje van acht kinderen. Ze moesten 

spelen dat zij uit hun nestje moesten vliegen, één 
meisje bleef zitten. Toen ik zei dat zij eruit moest, 
zei zij dat zij in haar nestje wilde blijven zitten. 
Dat moet je dan waarderen. Dat is toch geweldig”. 

Wereldverbeteraar
“Van kleins af aan heb ik altijd wereldverbeteraar 
willen zijn, en dat heb ik nog steeds. Ik ben ook 
altijd een communist gebleven, voor mij is ieder-
een gelijk, en ik kan niet tegen autoriteit”. 

Wilt u Judith in levende lijve zien spelen kom 
dan op 3 juni naar het julianaplein, tijdens ‘Dorp 
in de markt’ zal judith een éénpersoons circusact 
opvoeren.  
 ~ Georges van Luijk~

In het Zuid-Limburgse Kerkrade-Herzogenrath werd zij geboren, en via 28 verhuizingen 
door Zeeland, Drenthe, België is zij uiteindelijk in Noord-Holland beland, Judith Hijden-
daal, theaterdocent. 

Creatief Wijk aan Zee

Judith Hijdendaal

Hoe zag Wijk aan Zee er in het midden 
van de vorige eeuw uit? Wat werd er toen 
gedaan gedaan met de grond? Wat waren 
de agrarische activiteiten? In het kader van 
de voorbereidingen voor de film De boer 
op stelden de makers zich deze vragen. De 
seniorenkring heeft zich hierover gebo-
gen. En er zijn twee avonden belegd met 
dorpsbewoners die daar wat over konden 
vertellen. Daaruit kwam naar voren dat wie 
in 1950 van Beverwijk naar wijk aan zee 
fietste aan weerszijden van de weg tuinderi-
jen en landbouwactiviteiten zag. Hetzelfde 
gold voor het gebied ten oosten van de 

Reijndersweg en in het gebied waar nu het 
voetbalveld ligt.
op donderdag 19 april zal in de achterzaal 
van De Zon aandacht worden geschonken 
aan dit thema. journaliste marian van den 
Hul zal een aantal mensen interviewen 
die daar meer van weten, onder meer Bets 
Durge en Jan van Amersfoort, die als laatste 
op boerderij Berg en Kroon agrarische actief 
was in het dorp.
Iedereen met belangstelling voor dit thema 
is van harte welkom. Café De Zon, aanvang 
20.00 uur.

~ Bert Kisjes ~ 

Het boerenverleden 
van Wijk aan Zee

Deze keer staat ons redactionele stukje een 
keer op pagina 3, omdat we op onze voorpa-
gine alle ruimte wilden geven aan onze - van 
origine van het buitenland afkomstige - dorps-
genoten. Toen we dit onderwerp in de redactie 
bespraken kwam iedereen onmiddellijk met 
opvallend veel namen. We hadden er de hele 
Jutter mee kunnen vullen, maar we hebben ons 
beperkt tot één pagina. 

Voor mij is het voor het eerst dat ik het redac-
tionele stuk schrijf. In een redactioneel stukje 
mag je meer je eigen gedachten en mening 
beschrijven. Kijken of dat lukt.
Op het weiland zie ik allerlei werkmensen 
bezig met allerlei materiaal in verband met het 
project: Afkoppelen en herinrichten Wijk aan 
Zee, het noordelijke deel. Hoe zit het ook al 
weer met die afkoppeling en herinrichten? Ik 
heb het er een en ander over gelezen en nog 
steeds is het mij niet helemaal duidelijk.
Ik heb van die dagen dat ik mijn nieuwsgierig-
heid niet kan bedwingen. Vandaag is zo’n dag.
Binnen 30 seconden sta ik bij het weiland en 
spreek ik een meneer. Hij is zo vriendelijk mij 

uit te leggen waar men mee bezig is op het 
weiland. Ter hoogte van het Rea college, naast 
het bushokje, wordt een ondergronds bas-
sin gebouwd, waar overtollig hemelwater in 
terecht kan. Wanneer er veel water valt, zoals 
bij heftige regenbuien of wanneer het dagen 
achtereen regent, loopt het overtollige water 
over een muurtje, uiteindelijk in een breeddia-
meter buis, onder de weg, richting het weiland 
naar een ander bassin (ondergronds). Als er 
zich nog meer water aandient, loopt ook dit 
water over een muurtje in dat bassin naar een 
lager gedeelte van het weiland. Dit alles onder 
de grond. Wellicht is het tweede bassin niet 
eens nodig i.v.m. de andere maatregelen die de 
afgelopen jaren zijn genomen, met dank aan 
alle huishoudens die toegestaan hebben het 
hemelwater thuis af te laten koppelen. Stopt de 
regenval, dan zal onder invloed van de zwaar-
tekracht, het water weer vanzelf terugvloeien.
Dit alles om te voorkomen dat onze kelders, en 
straten onderlopen bij heftige regenbuien en de 
riooloverstort op het strand kan verdwijnen. 
met tevredenheid over de oplossing m.b.t. het 
overtollige hemelwater, sluit ik dit stukje af.

~ Trudi Duin ~  

VAN DE REDAcTIE

De serie gaat verder...
In het vorige nummer van De Jutter kon-
digden wij aan dat de serie Wijk aan Zeese 
kunstenaars was beëindigd, en dat wij met 
een nieuwe serie interessante mensen zou-
den starten. Dit dorp zit vol met interes-
sante mensen. De beeldende kunstenaars 
hebben we nu gehad, maar wat dacht u 
van de vele muzikanten, schrijvers, dich-
ters, toneelspelers, en kookkunstenaars. 
Allemaal creatieve mensen, en creatieve 
mensen geven kleur aan de maatschappij. 
Het is opvallend dat deze mensen bijna 
allemaal van ver naar Wijk aan Zee zijn 
gekomen. Het dorp heeft aantrekkings-
kracht, en het is ook niet bijzonder dat 
juist een dorp als Wijk aan Zee zich in 
1999 heeft uitgeroepen tot Cultureel Dorp 
van Europa. In dorpen kunnen meer en 
andere dingen dan in een stad. Pas als een 
deel van de stad zich een dorp in een stad 
voelt leeft het anders, bijvoorbeeld in Am-
sterdam. Kijk naar de Jordaan, het KNSM 
eiland, en Tuindorp, dit zijn dorpen in een 
grote stad. Daar zie je ook dat er saam-
horigheid is en er kleine dingen worden 
georganiseerd. Wijk aan Zee heeft zoveel 
leuke dingen, van Zeepkistenrace , Ezels 
en Kwasten, Juttersfestival,  Jutterspad, 
Cultureel Dorp, en heel veel muziek. Dit 
maakt Wijk aan Zee tot zo een bijzonder 
en levend dorp.

op 9 april (2e paasdag) houden we voor 
de derde keer het succesvolle ‘Hoge Duin’ 
Paastoernooi voor de jeugdhandbal. Dit 
jaar voor de C jeugd, D jeugd en E jeugd. 
We hebben daarbij van de volgende teams 
inschrijvingen ontvangen.
- DSS / Heemskerk
- meervogels / akersloot
- Zaanstreek / Zaandam
- Volendam / Volendam
- HCV / Velsen Noord
- VOC / Amsterdam
- CSV / Castricum
En natuurlijk ons eigen S.V. Wijk aan Zee.

Een sterk deelnemersveld, dus het belooft  
een dag met goed en mooi handbal te wor-
den! Hierbij nodigen wij iedereen uit, op 9 
april 2012 op onze sportvelden ‘t Doolhof 
om onze jeugd aan te moedigen. 
 
De 1e wedstrijd start om 9.30 en de finales 
zullen voor de D jeugd rond 13.15 en voor 
de C jeugd rond 14.30 gespeeld worden.
 wij hopen 9 april 2012 veel dorpsgenoten 
te kunnen verwelkomen!

Namens S.V. Wijk aan Zee
Jeroen Limmen en Hella Fenenga

met veel plezier geven wij (werkgroep 
Jutterspad)  bij deze door dat het Jutters-
pad ook dit jaar weer zal plaatsvinden op 
zondagmiddag 1 juli aanstaande. 
vanaf ongeveer 13.00 tot 16.00 uur bent u  
van harte welkom in de verschillende huis-
kamers, tuinen en andere locaties. 

Muziek aan huis
Verschillende muziekanten, bekend en 
debuterend, brengen graag hun muziek ten 
gehore in de bijzondere ambiances, die ter 
beschikking worden gesteld door bewoners 
van Wijk aan Zee. De gastheren en -dames 

ontvangen u graag en bieden u verschillende 
drankjes en hapjes aan.

Bruisende afsluiting
gasten, de muziekanten en de gastvrouwen 
en -heren gaan er ongetwijfeld weer een 
onvergetelijke middag van maken met een 
bruisende afsluiting in café de Zon.
We brengen u de komende maanden verder 
op de hoogte van de deelnemende bands, 
zangers en zangeressen en de diverse loca-
ties. Houd uw agenda vast vrij, want dit is 
een evenement dat u beslist niet wilt missen!

~ Trudi Duin ~    

Jutterspad zondagmiddag  
1 juli 2012

Derde Hoge Duin Paastoernooi

3



4



Vanaf zijn dertiende levensjaar is hij door zijn 
broer verleid en besmet met het vissersvirus. 
Hij is begonnen op het binnenwater, daarna 
als visser op de pier/strand en inmiddels vist 
theo al 50 jaar. Hij laat zich lijden door het 
weer. “Bij land en noordenwind valt er geen 
vis te vangen. Hetzelfde geldt voor een flinke 
storm. tot windkracht 6 Beaufort is het zelfs 
bij west- en zuidwestenwind slecht visvan-
gen. Vooral bij zuidwestenwind, mits het niet 
te veel waait, is het goed visvangen”, vertelt 
theo. “gelukkig komt negen van de tien 
keer de wind uit het zuidwesten. Ook is het 
belangrijk een goed stuk strand op te zoeken. 
Je moet een mui vinden. Die is te herken-
nen aan de geulen op het strand. Als je een 
mui gevonden hebt, begin je bij hoog water 
te vissen. Bij laag water stroomt het water en 
dus ook de vissen weer terug in de zee. Ik lees 
in de kranten wanneer het eb en vloed is en 
weet dus op welk tijdstip ik waar moet zijn. 
Ik ben gek op het vissen op zeebaars. De vis 
maakt het ons niet gemakkelijk en maakt het 
daarmee een beetje tot een kunst om het dier 
binnen te halen. Als ik de vis vang, maak ik 
het schoon op het strand, laat het een dag 
besterven en maak het dan klaar. Heerlijk! Er 
is een snelle manier om de vis uit het lijden 
te verlossen en die pas ik dan ook toe. In de 
winter vis ik graag op kabeljauw. Ook een 
heerlijke vis om te eten. Alle ondermaatse 
vissen gooi ik terug in het water. Dan doen 
alle hobbyvissers die ik ken. De zeemeeu-
wen moet je goed in de gaten houden. Die 
pikken de vis uit je handen. Waar je ook een 
beetje beducht op moet zijn, is onweer. Dan 
kan de windkracht zomaar van een 4 tot een 
8 komen en dan kan het gevaarlijk worden. 
Vooral als je op de blokken bij de pier zit. De 

rust bij het vissen, de vis die zo lekker is om 
te eten en mijn liefde voor de zee zijn mijn  
redenen om te blijven vissen.”

Theo’s visrecept
Je neemt:
• 2 scharren van samen 400 gr
• roomboter 50 gr
• viskruiden, zout en peper
• 1 citroen
Kruid de vis, laat het een paar uur intrekken.
roomboter in de pan en je bakt de vis in  5 
minuten op de ene kant en in 5 minuten op 
de andere kant, gaar. Dan citroensap erop en 
smullen maar. Ik eet het graag met wat stok-
brood en kruidenboter. 

~ Trudi Duin ~ 

Visliefhebbers 
uit Wijk aan Zee
Tot ongeveer 1800 was Wijk aan Zee een vissersdorp. Het ontbreken van een haven bleek  
funest te zijn voor het bestaansrecht als vissersdorp. Toch zijn er nog altijd vissers die de Noordzee 
gepassioneerd bevissen. Theo Kok is een van die vissers.

Gesprek van de maand 
Wat zie je er goed uit man, wat een paar dagen 
mooi weer al niet kan doen met de mens! 
– Natuurlijk speelt de zon een belangrijke rol, 
maar er is meer. Elke maand valt er een mooie 
Jutter op de mat, die is nog altijd tien keer mooier, 
informatiever en Wijk aan Zeeër dan dat achter-
lijke gratis krantje, dat gewijd was aan de opening 
van het nieuwe stadskantoor.
Wat je zegt…
– En daarnaast bruist Wijk aan Zee van de initi-
atieven en activiteiten, en daar word ik blijt van, 
zoals mijn grootmoeder zaliger pleegde te zeggen. 
Vertel, heb ik iets gemist dan? 
– Dat mag je zeggen, onlangs is unaniem besloten 
dat de crisis aan Wijk aan Zee voorbij gaat.
Zegt wie, de dorpsraad zeker….
– Nee, de Nieuwe Ondernemersvereniging. 
Nieuw, wat was er mis met de huidige onderne-
mersvereniging?
– Nou, ik heb mij laten vertellen dat er onvol-
doende focus en gebrek aan visie was, maar er nu 
weer een frisse wind waait en alle neuzen dezelfde 
kant op staan. 
O, zoiets als Vernieuwde Dreft zeker. Waaruit 
bestaat de Nieuwe Ondernemersvereniging?
– Nou voor 95% uit oude leden 
Dat zeg ik…
–. Nee joh, dat maakt niet uit, want ze hebben 
een nieuwe voorzitter. Als die net als PSV met zijn 
nieuwe trainer meer uit het spelersmateriaal gaat 
halen, zal de bedrijvigheid in Wijk aan Zee toe-
nemen en is de crisis bezworen. Dit soort geluiden 
geeft de burger moed.
Nou, gelukkig hoeven ze zich alleen te richten op 
de korte termijn.
Hoezo?
– Op 21 december eindigt volgens de Maya’s de 
wereld.
Ik zie daar niet zoveel voordelen in. Kunnen de 
ondernemers van Wijk aan Zee niet een paar 
dagen uitstel regelen? De kerstsamenzang wil 
ik natuurlijk wel meemaken. Waarom gaat de 
wereld dan eigenlijk?
– Nou, ik heb me laten vertellen dat dan de aarde 
vergaat doordat alle planeten en de zon in 1 grote 
conjunctie samen komen met Bert Kisjes.
Tja, dat overleeft niemand!
– Inderdaad, die man is een levende legende. Als 
hij in Noord Korea had geleefd, dan was hij uitge-
roepen tot De Grote Geweldige Leider. 
Weet jij trouwens hoe ze Kisjes in Japan noemen?
– Nee?
Fukushima Bertje, omdat hij Wijk aan Zee al 
dertig jaar overspoelt met een tsunami aan acti-
viteiten. Sinds kort doen we mee aan de wedstrijd 
Kern met Pit
– Zal mij benieuwen waar de fall out terecht gaat 
komen
Nou, over nieuwe geluiden gesproken, Bert maakt 
nu een televisieserie met als titel ‘De boer op’. Hij 
heeft alleen een probleem.
Welk probleem dan?
– Hij stelt onmogelijke eisen aan zijn camara-
ploeg. Uit betrouwbare bronnen kan ik melden 
dat zij alles hebben opgenomen en nu ook met een 
serie zullen komen.
Hoe gaat die serie dan wel niet heten?
– M’n rug op!
Nou, in ieder geval nemen de Maya’s ons het 40 
jarig jubileum van De Moriaan niet af.
– En het 40 jarig jubileum van de volleybal
Ik heb gehoord dat ze dat gaan vervroegen van 4 
september naar 21 april
– O, hoe dat zo?
Het bestuur is bang dat er in september niet ge-
noeg leden meer zijn om het jubileum te vieren.
– Over jubilea gesproken, we hebben er mooi een 
gemist vorig jaar.
Welke dan?
Wijk aan Zee 125 jaar badplaats met vijf jaar 
ervaring.
– Eeuwig zonde!

~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~

Jarenlang was hij het gezicht van de Spar, 
niet alleen in Wijk aan Zee, maar ook 
landelijk, als voorzitter van Spar Neder-
land. Nu is Jaap Durge een van de drijvende 
krachten van de Dorpsraad. Specialiteit: 
ouderen. “Ik ben een geboren Wijk aan 
Zeeër, zoals ze wel zeggen: met zwemvliezen 
tussen de tenen. Ik ging hier naar school, en 
ging vervolgens bij mijn vader in de kruid-
enierswinkel werken. Ik ontmoette Ellie en 
samen kregen we drie kinderen. uiteindelijk 
hebben we de supermarkt overgenomen, 
en hebben de winkel 45 jaar gedraaid. De 
Spar deed het goed, maar had wel duidelijk 
meer ruimte nodig. Toen de kans kwam 

om de winkel naar een nieuwbouw aan de 
overkant te verhuizen, greep ik die kans met 
beide handen aan. Het duurde nog een paar 
jaar voor het nieuwe gebouw er stond. Toen 
vond ik het een mooi moment om de zaak 
over te dragen aan een opvolger. Wel met 
pijn in mijn hart, want ik vond het moeilijk 
om dat los te laten. De winkelruimte is nog 
altijd van ons, die verhuren wij aan de hui-
dige Spar-exploitant.”

Vrijwilligerswerk
Toen ik de winkel niet langer hoefde te 
draaien, kreeg ik tijd voor andere dingen. Ik 
ben me gaan inzetten voor de Hospice, help 

mee bij het anneko van der laanhuis, en 
sinds een paar jaar zit ik in de Dorpsraad. 
Ik vind het leuk om mee te denken over 
ontwikkelingen in Wijk aan Zee. Dit dorp 
betekent heel veel voor mij. Ik heb verschil-
lende keren de mogelijkheid gehad om een 
prachtige  grote supermarkt elders in het 
land te krijgen. maar dan zei ik steeds: nee 
jongens, laat mij maar lekker in Wijk aan 
Zee. Ik vind het heerlijk hier. Kan op een 
duintop zitten mijmeren, of zeilen in mijn 
catamaran op zee. Je bent zo in Amsterdam 
of Haarlem als je wat drukte wilt, en gaat 
daarna weer terug naar de rust van Wijk aan 
Zee. Natuurlijk gebeurt hier ook wel eens 
wat. Onze supermarkt is een aantal keer 
overvallen. maar toch vind ik het hier veilig. 
mensen kennen elkaar.”

Buurtzorg
“In de Dorpsraad hou ik mij bezig met de 
oudere bewoners van Wijk aan Zee. Ik heb 
al een eerste succes je geboekt. Vanuit een 
aantal ouderen kwam de vraag of er geen 
eigen buurtzorg in Wijk aan Zee kon ko-
men. Ze waren niet tevreden over de zorg 
die ze op dat moment kregen. Ik heb met 
verschillende partijen gesproken, en uitein-
delijk is dat gelukt. 
Wat de toekomst van Wijk aan Zee betreft, 
zou ik het mooi vinden als we weer een 
reguliere camping zou komen. Ik weet niet 
waar, maar het zou fijn zijn als er ooit een 
plekje voor komt. Verder staan de ontwik-
kelingen in een dorp nooit stil. Het is net 
een supermarkt, je blijft werken aan de 
ontwikkeling.” 

~ Marian van den Hul ~

Dorpsraadslid Jaap Durge
“Een dorp is net een supermarkt, 
je blijft werken aan de ontwikkeling” 
De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te 
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen, maar  
één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.

Tijdens de opening is het bijbehorende 
boekje te verkrijgen. Een bijzonder plaatjes 
en praatjesboek. Erik: “Eén man tussen elf 
vrouwen. Hoe is hij daar terechtgekomen? 
Zoveel vrouwen was aanvankelijk niet de 
bedoeling. Toen ik de namen opnoemde van 
wie ik ging schilderen werd mij gevraagd: 
“Je gaat toch niet allemaal vrouwen schil-
deren?”. Dat vond ik een goed idee. De 
mannelijke collega had ik al gevraagd. Hij 
stelde het zelf voor toen ik over de portret-
serie begon. Daarna is ook het idee ontstaan 
om vrouwen van jong tot oud te schilderen. 
Om iets te vervolmaken moet je het een 
beetje bederven (Delacroix). Daarom is hij 
erbij.” De jongste geportretteerde is 8 jaar en 
de oudste 82 jaar. Het is een boeiend portret 
geworden van de schilder en zijn modellen. 
vanaf 17.00 uur is iedereen welkom. tijdens 
de opening wordt de filmclip Expressions 
van Ron Bergman vertoond.
kop van waz (voorstraat 12) is open op donder-
dag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 en zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De serie portretten 
blijven hangen tot de volgende vrijdag de 13e...

Vrijdag de 13e
Op vrijdag de 13e april is de opening van  
de tentoonstelling; Dertien in één Dozijn.  
Een serie portretten van Erik Meijer.
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Dansen
Dansen deden we vaak met z’n twee
In een locatie van het dorp Wijk aan Zee
Eerst in het gebouw café de Zon
Daar is het waar het begon

Dan in de kelder van Kennemerduin
Met een laag plafond maar lekker ruim
Toen dat over was gingen we naar Vinkentouw
Op de Julianaweg, het was een leuk gebouw

Daar dansten we als lieve lust
Tot we waren uitgeblust
We deden alle dansen mee das beslist
Foxtrot, Engelse wals, Samba en de Twist

En zo zweefden we door alle zalen
Konden er veel plezier uit halen
Maar aan alles komt een eind in dit leven
Hebben elkaar veel liefde en plezier gegeven

 ~ Jaap Scholten ~

op zondag 3 juni organiseert Cultureel Dorp 
een markt op en rond het Julianaplein. Wijk 
aan Zee heeft in de tachtiger en negentiger 
jaren voor het dorp op moeten komen. Cul-
tureel Dorp is toen in het leven geroepen en 
heeft in 1999 het dorp gevierd en sindsdien 
gefascineerd gebleven door het fenomeen 
dorp. Er zijn in heel Europa contacten gelegd 
met dorpen. uiteindelijk  kreeg wijk aan 
Zee prijzen voor dorps-ontwikkeling en won 
daarmee ook contacten met actieve en wak-
kere dorpen in Nederland. 

De kracht van het dorp
Het mag dan zo zijn dat de grote stad een 
grote aantrekkingskracht heeft en dat de 
jeugd daar in de meeste gevallen zijn op-
leiding zal volgen. Het dorp heeft toch zijn 
kracht en aantrekkelijkheid niet verloren.  
Het is vooral kwestie zich ook hier aan de 
nieuwe tijd aan te passen.
Cultureel Dorp organiseert op 3 juni een 
‘Dorp in de markt’. Op die markt komen 
allerlei producten en initiatieven uit Neder-
landse dorpen bij elkaar. Op de markt staat 
het dorp centraal. Daar zal blijken dat er 
leven  en toekomst is in dorpen. Wat krijgen 
we op die markt te zien? Producten die op het 
land groeien. Vooral lokale producten, d.w.z. 
producten waarvan je weet waar ze vandaan 
komen. Hoewel de markt overwegend Neder-

lands is zal er ook iets van de internationale 
verbinding te zien zijn die Wijk aan Zee heeft 
in de vorm van wijnen uit Cultural Village 
dorpen. Verder verwachten we presentaties 
van interessante initiatieven van andere dor-
pen. Zelfs Velsen Noord zal er zijn met zijn 
buurtbus. Sommige dorpen zullen laten zien 
hoe zij met energie bezig zijn. We verwachten 
uit het hele land dorpen met initiatieven. Er 
zullen drie workshops zijn over de onder-
werpen coöperatie, buurthuizen en krimp. 
De Verenigingen voor Kleine Kernen , de 
Stichting Netwerk Platteland en de Stichting 
Plattelandsjongeren werken hier aan mee.

De markt als ontmoetingspunt
Waarom een markt? De markt is van ouds-
her de plek waar van alles wordt uitgewisseld. 
mijn grootvader ging naar de markt in de 
stad  om er een koe of een schaap te kopen. 
maar als hij terugkwam had hij ook van  
allerlei nieuws gehoord. Al in de vierde eeuw 
voor Christus was de markt van Athene (de 
Agora) de plek waar het allemaal gebeurde. 
Dat was het hart van de stad. maar de markt 
is al lang niet meer de plaats waar boer en 
tuinder hun producten proberen te verkopen.  
Bijna alle etenswaren komen in verpakte 
vorm op schappen in een supermarkt terecht. 
En op de weekmarkt hopen de mensen pro-
ducten te vinden die nog net even goedkopen 

zijn. De gulden is daar een daalder waard.
maar er zijn ook nog markten waar mensen 
heen gaan om het nieuwste van het nieuwste 
te vinden. Dat zijn bijvoorbeeld de hiswa op 
botengebied, de huishoudbeurs, de horecava 
en de boekenbeurs. De nieuwe ‘Dorp in de 
markt’ wordt een markt van dat type, een 
plek waar je dingen vindt die met een dorp te 
maken hebben. Het nieuwste van het nieuw-
ste. Tot dusver moest je voor dingen over 
dorpen naar conferenties toe. Daar hoorde 
je over dorpen praten. maar een markt is 
waarschijnlijk een veel natuurlijker plek om 
daarover te horen.

Muziek en dans
Op deze marktdag hopen we mensen van 
buiten naar Wijk aan Zee toe te halen met 
belangstelling voor het thema. Aan mu-
ziek en dans zal het niet ontbreken. uit het 
Tsjechische Bystré komt een dansgroep van 
de School voor de Kunsten aldaar met de 
voorstelling ‘Schaken’. Het is een prachtige 
voorstelling waar twintig dansers op een 
groot schaakbord de strijd uitbeelden die de 
stukken spelen en zoals dat in de hoofden van 
de spelers plaatsvindt. 
De markt is een initiatief van Cultureel Dorp 
van Europa. Netwerk Platteland en de Vereni-
ging voor kleine Kernen werken er aan mee. 
ook jaap Bond, gedeputeerde van de provin-
cie noord Holland zal de markt bezoeken.  

~ Bert Kisjes ~

Mountainbike cursus in Wijk aan Zee
Enkele enthousiaste hardlopers hebben 
een paar jaar geleden met veel plezier een 
hardloopcursus gevolgd onder leiding van 
Daniëlle gerritsen en jan tewis van der 
goot, van de praktijk voor Fysiotherapie in 
Wijk aan Zee. Dit wordt vervolgd met een 
mountainbike cursus, verzorgd door menno 
molenaars, jan tewis van der goot en ralph 
Schmidt. Er wordt aandacht besteed aan 
trainingsopbouw, rompstabiliteit (‘core-
stability’) en mountainbike uitrusting. Ook 
de getrainde mountainbiker mag meedoen. 
De trainingen beginnen en eindigen bij 
de praktijk aan de Dorpsduinen 6. op vijf 
zondagochtenden wordt er gemountain-
biked, waarvan vier nabij Wijk aan Zee en 

één ochtend op het mountainbike parcours 
van schoorl (15km). tot 10:30 uur fietsen 
we off-road. Iedere deelnemer dient in het 
bezit te zijn van een mountainbike, een 
helm (verplicht!) en een duinkaart. Bij erg 
slecht weer zal er niet gemountainbiked 
worden, dit ter  beoordeling van de leiding. 
Om er zeker van te zijn dat de tocht door-
gaat kunt u de dinsdag voor de fietsdag 
bellen naar het telefoonnummer van de 
praktijk. Deelname is op eigen risico.
informatie: in de praktijk of bel 0251-
375976, email: info@fysiowijkaanzee.nl
Data: 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 
mei (schoorl) 2012, Begintijd 9:00 uur
eindtijd rond 11:00 uur. Bijdrage €15,-.

creatieve schrijvers gezocht!
De Jutter zoekt vrijwilligers die het leuk 
vinden incidenteel of regelmatig artikelen te 
schrijven. u hoeft echt geen ervaren schrij-
ver te zijn, enthousiasme is veel belangrijker. 
lijkt het u leuk om over het dorp te schrij-
ven? meld u dan aan bij jutter@zonnet.nl.

Raindropchess leren
Raindropchess is schaken voor de hele 
familie. Het is snel, gezellig en leuk. Door de 
kaarten maak je altijd kans en bovendien is 
het daardoor snel te leren.
Raindropchess is verrassend leuk. Snelle 
potjes met gelijke kansen en optimale 
vrijheid op het spelbord.
Ontwikkel strategisch inzicht en beleef 
de perfecte balans tussen tactiek en kans. 
Een spel om het schaken te ontdekken. 
De toegankelijkheid, de snelle potjes, de 
dynamiek en de kans om te kunnen winnen, 
maken deze nieuwe manier van schaken tot 
een geliefd en speelbaar strategiespel voor 
jong en oud.

maandag 23 april wordt dit leuke spel 
geïntroduceerd in de Rel voor iedereen 
van 8 t/m 12 jaar van 15.15 tot 16.30 uur. 
Ook ouders zijn van harte welkom. Je 
krijgt uitleg en maakt kennis met dit spel. 
Bij voldoende animo gaan we echte Rain-
dropchess-club oprichten.

Dorp in de Markt in Wijk aan Zee

Bewegen is leuker als je het in groepsverband doet, dat stimuleert.

Neem bijvoorbeeld de Beweeggroep Ouderen: 

Op woensdagmorgen van 9.30  tot 10.15 uur in De Moriaan

Na een warming up van een minuut of tien, worden alle spieren en gewrichten van top 

tot teen onder handen genomen. Daarna oefeningen om het evenwicht te bevorderen.

Als je een beetje wankel op de voeten staat kun je een stoel gebruiken als steun.

Tot slot van het programma een spel. Na de inspanning tijd voor een gezamenlijk 

kopje koffie. Doe mee, kom over die drempel! 

De groep nodigt u van harte uit om eens te komen kijken… en mee te doen!
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Agenda
Zaterdag 31 maart
aloha: openingsparty met live please 21.00 u
sonnevanck: southern train vanaf 21.30 u
Zondag 1 april
De moriaan: rommelmarkt vanaf 12.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 
Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 4 april
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan 
zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 Fm
Vrijdag 6 april
De Rel: workshop Tenen lezen kosten 
€ 12,50; 19.30 – 22.00 u. opgave derel@live.nl
sonnevanck: kevin en esmee vanaf 21.30 u
Zaterdag 7 april
sonnevanck: geloof mij nou…niet, 21.30 u
SunSeaBar: Openingsparty Happiness@
SunSea
Zondag 8 april
Dorpsweide: kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
NoordPier: start seizoen Watertaxi IJmuiden
strand: paaseieren zoeken 14.00 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk 
aan zee 16.00 – 18.00 u. 104.5 Fm
De kust, paasschatgraven en hardloopwed-
strijd, voor kinderen t/m 12 jaar, 14.00 u
Maandag 9 april
Doolhof: Hoge Duin Handbaltoernooi (bij 
slecht weer in Sporthal Heliomare) 
Woensdag 11 april
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Zaterdag 14 april
sonnevanck: Damp vanaf 21.30 u
rummicub open Drive, 12.30 u, moriaan
Zondag 15 april
Wapen van Wijk aan Zee: Song Contest  
SunSeaBar: Spectaculaire Zonnebrillenshow
Donderdag 19 april
italiaanse Film&FooDavond 18.30 – 23.00 u 
Opgave derel@live.nl. 
Café De Zon, het boerenverleden van Wijk 
aan zee, aanvang 20.00 u.
Zaterdag 21 april
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en 
Arion gebruikte kleding en schoenen
De moriaan: volleybal wvv’72 40 jaar 
jubileumfeest voor alle (oud-)leden 14.00 u
sonnevanck: trouble no more vanaf 21.30 u
Zondag 22 april
Wapen van Wijk aan Zee: Song Contest  
Maandag 23 april
De rel: raindropchess15.15-16.30 u
Dinsdag 24 april
De rel: spirituele healing avond, 20.00 
- 22.00 uur. inloop vanaf 19.30 uur, € 11,- 
incl. koffie/thee. Opgave derel@live.nl
Zaterdag 28 maart
sonnevanck: linke Binke vanaf 21.30 u
Maandag 30 april
Julianaplein: Koninginnedag

Tip regio: 
Zondag 1 april
Forteiland IJmuiden: Rondleiding vanaf 
11. 00 u www.forteiland.nl
Zondag 8 april
Camille: nuH vanaf 15.00 u

De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kam-
peerterrein: www.banjaert.eu
Jeugd/servicepunt Bibliotheek: maandag 
en vrijdag van 14.00 – 16.30 u, dinsdag van 
14.00 – 18.00 u.
Duinpark Paasdal: woensdag t/m maandag 
10.00 – 21.00 u
KOP van WAZ: donderdag t/m zondag 
vanaf 12.00 u
De Moriaan 55+sport: woensdag van 13.30 
– 14.45 u badminton, tafeltennis, koersbal 
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag van 
13.00 – 16.30 u, zaterdag van 11.00 – 15.00 u 
en maandag 9 april extra open
NoordPier: watertaxi naar ijmuiden 10.10, 
13.25, 15.35, 17.35 u

Nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 april 
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis, 
Palmpasen
Zondag 5 april 
mevr. Ds. m. myburgh, 
witte Donderdag H.a. 19.00 uur 
Zondag 8 april  
mevr. Ds. m. myburgh, pasen   
Zondag 15 april  
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk                            
Zondag 29 april 
Ds. j.m.F. Bellwinkel  te muiden                                         
               
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Donderdag 5 april 
Witte Donderdag
19.00 uur  eucharistieviering  
voorganger p. E. Kaak  gemengd koor
Vrijdag 6 april goede vrijdag
15.00 uur  kruisweg   
voorganger p. E. Kaak
19.00 uur  themaviering themakoor
Zaterdag 7 april  Paaszaterdag
21.00 uur    paaswake   
voorgangers p. E. Kaak themakoor
en diaken N. Smit
Zondag 8 april  Eerste Paasdag 
9.30 uur eucharistieviering  
voorgangers p. matthew gemengd koor
en diaken N. Smit
Zondag 15 april
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. E. Kaak gemengd koor 
Zaterdag 21 april
19.00 uur  familieviering  
voorganger p. R. Putman  jeugdkoor
zondag 29 april
9.30 uur eucharistieviering  
voorgangers p. matthew gemengd koor
     
Oecumenische bijbelkring
maandag 2 april oecumenische bijbelkring, 
thema: boek Prediker. Inloop met koffie of thee 
om 19.30 uur, gesprek van 20.00 - 21.30 uur.
gespreksleider is diaken nico smit.
Iedereen is van harte welkom in de consistorie 
van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze avonden.

Open activiteiten De Rel
Kom vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te 
doen bij onderstaande activiteiten:

Wijkerstraatband - elke dinsdagmiddag van 
15.30 – 17.00 uur. 
Typisch Wijk aan Zee - elke eerste woensdag van 
de maand van 20.00 tot 22.00 uur vanuit de rel. 
Radio met live interviews, nieuws en live-muziek
Relhonk – regelmatig is de rel ‘s avond en in het 
weekend open voor jongeren. Kom gerust langs 
om een kijkje te nemen.
Disco SPOT (S) – vrijdag 20 april voor 8 t/m 
11/12 jarigen van 19.00 tot 21.30 uur. kosten € 
2,50 (incl limo en iets lekkers)
Raindropchess – maandag 23 april voor 7 t/m 12 
jarigen van 15.15 tot 16.30 uur. 
Ruimte huren voor een vergadering of een 
feestje? – mail naar derel@live.nl

Vacature
Radio Typisch Wijk aan Zee zoekt nieuwe 
vrijwilligers. Wil je presenteren, achter de 
schermen de inhoud mede bepalen, de 
gasten ontvangen of regisseren? Dat kan. 
leeftijd of ervaring is niet van belang. Ben 
je nieuwsgierig, kun je improviseren en 
ontmoet je graag andere bewoners/beleids-
makers/ondernemers van Wijk aan Zee? 
meld je dan aanbij: derel@live.nl

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk 0900-8844
alarmnummer nooDgevallen  112
ambulance  (023)515.95.00
Brandweer  (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts  375972
receptenlijn  088-0800169
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill  06-51575738
reinunie  (0255)566166
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting), 
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
wijkcoördinator  256479
geluidshinder vliegtuigen  020-6015555
of via mail  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.com
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Open drive rummikub
op zaterdag 14 april 2012 zal rummikub-
vereniging De Zandloper weer haar jaar-
lijkse open drive houden in Dorpshuis De 
moriaan te wijk aan zee.
er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 systeem 
en er worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld. 
tussen de tweemaal 5 spelletjes is er ruimte 
genoeg voor een drankje, hapje in de foyer 
van De moriaan. natuurlijk is er weer een 
heel mooie loterij en het mandraden met als 
prijs een goed gevulde mand zal ook niet 
ontbreken. 
De kosten voor de drive zijn € 2,50 per per-
soon. De loten kosten € 2,00 per mapje van 
5 nummers,  en 3 mapjes voor € 5,00.
De zaal is open om 12.30 uur en de drive 
start om 13.00 uur. u kunt zich opgeven, 
telefonisch bij : jacqueline Beekman tel. 020-
6454823 of per mail: jacquelinebeekman@
tele2.nl  of op 14 april aan de zaal tussen 
12.30 en 12.45 uur.

Afwassers gezocht
gevraagd afwassers vanaf 16 jaar bij strand-
paviljoen De kust. voor ’s avonds en in het 
weekeinde. tel. 06-13269221

Beterschap Joke!
We zijn blij dat ons redactielid Joke Faas 
weer is teruggekeerd in Wijk aan Zee. Joke 
werd op 3 januari aangereden in amster-
dam, waarbij zij een been en bekken brak. 
Hoewel nog niet in haar eigen huis, is Joke 
nu opgenomen in Heliomare voor het 
revalidatieproces. We wensen haar daar 
veel sterkte mee, en hopen dat ze snel weer 
helemaal ‘op de been’ is.
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