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 Snelheid, teamspirit en 24/7 klaarstaan 
Binnen een kwartier na alarmering moet de reddingboot in het water liggen, klaar om uit te varen. Snel aanwezig kunnen zijn, is dan ook een vereiste 
voor de vrijwilligers van het boothuis van de KNRM in Wijk aan Zee. Maar het gaat ook om geoefendheid, teamspirit en saamhorigheid.  “Een jongens-
droom die is uitgekomen”, aldus één van de vrijwilligers, Dennis Schuijt die als teamleider bij de boot 24/7  klaarstaat om in actie te komen. Samen met 
een team van zo’n dertig andere vrijwilligers.

“We hebben een team vrijwilligers, dat zich inzet 
als bemanningslid, als schipper of ‘opstapper’, 
voor de boot en voor de walploeg. De walploeg 
zorgt voor de ‘Seatrack’, het indrukwekkende 
voertuig dat de reddingboot ‘de Donateur’ naar 
het strand brengt om vlot uit te kunnen varen, 
maar ook voor het Kusthulpverleningsvoertuig 
en natuurlijk voor het boothuis zelf.  Alles ziet er 
spik en span en professioneel uit, dag en nacht 
gereed om bij een alarmering in actie te komen”, 
aldus Schuijt. “Per jaar hebben wij zo’n twintig 
tot dertig acties. Wij zien dat het weer abrupt 
kan omslaan,  daarom zijn we continue aan de 
gang. Door de toename van de surfers en kiters 
is er veel werk bijgekomen.” Terwijl het geprek 
plaatsvindt, gaan de piepers af, met de melding 
‘persoon vermist’. Er blijken twee meisjes vermist 
te zijn en de vrijwilligers komen in actie.

Van navigeren tot hoisten
Het knrm station is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Want de komende periode zal een 
aantal mensen moeten stoppen omdat zij de leef-
tijdsgrens van 55 jaar hebben bereikt. “We zien 
een andere lichting van mensen”, vertelt Wout 
Booij, operationeel leider van het station Wijk 
aan Zee. “Nieuwe mensen komen via mond-
op-mond reclame erbij. Een nieuwe vrijwilliger 
draait bij ons eerst een jaartje mee om kennis te 
maken met alle facetten: de boot, de ‘Seatrack’ en 
het Kusthulpverleningsvoertuig. Dan ga je een 
opleidingstraject waarin  alle belangrijke zaken 
worden geleerd zoals navigeren, motortechniek, 
wegwijs aan boord en eerste hulp op zee. Daarna 

volgen de specialisaties zoals ‘onderwaterescape-
training’ en het zogenaamde hoisten: het ophij-
sen met een helikopter. Dit oefenen we minimaal 
één keer per jaar. Ook oefenen we regelmatig met 
de WRB de andere oefeningen op zee, maar ook 
op het land en bij de Noordpier.” “Elke opstap-
per moet de boot kunnen varen, iedereen moet 
multifunctioneel inzetbaar zijn”, vult Schuijt 
aan. “Daarom oefenen we iedere maandagavond 
en zaterdagmiddag. Nieuwe mensen, het liefst  
tussen de 20 en circa 35 jaar, zijn welkom, maar 
daarboven mag ook.” 

Jongensdroom
“voor mij is de knrm een jongensdroom die 
is uitgekomen. Ik vond het ontzettend mooi om 
erbij te komen”, aldus Schuijt. “Je deelt de mooie 
dingen met elkaar, maar ook de nare dingen.” 
“Zoals de actie rondom het ongeluk van de 
Cesna dit jaar”, vult Booij aan. “Het toestelletje 
is circa 4 km op zee gecrasd. De fotograaf in het 
toestel was er zelf uitgekomen en is zwaar onder-
koeld aan boord gebracht, maar de piloot heeft 
het niet gered. De beelden zijn naar en hebben 
een grote impact op onze mensen. Daarom is het 
goed dat we er daarna goed over kunnen praten 
en elkaar daarin steunen.” “Een mooi voorbeeld 
van het voorkomen van erger, is de stranding van 
de aztec maiden vorig jaar”, vertelt schuijt. “wij 
waren er al rond drie uur in de ochtend bij, de 
ankers van het schip hielden het niet meer en we 
zagen de bemanningsleden aan boord rennen, 
duidelijk in paniek. Het gevaar bestond dat zij 
van het schip zouden springen. We hebben een 

helikopter gealarmeerd en gelukkig is iedereen 
aan boord gebleven.” 

Er komt weer een melding binnen: de vermis-
sing blijkt loos alarm te zijn, de meisjes zijn weer 
terecht. gelukkig maar. “tja, je moet altijd klaar-
staan en ook het thuisfront moet achter je werk 
als vrijwilligers staan”, is de reactie van Booij, “op 
welk tijdstip dan ook.” 

                   ~ Sonja Waschkowitz ~   

We hebben er lang op moeten wachten, het 
lekkere zomerweer, maar nu is de zon dan ein-
delijk volop aanwezig. Daarmee is het strand 
van Wijk aan Zee ook weer drukbezocht. 
grote stromen bezoekers zoeken wat ontspan-
ning en verkoeling aan het strand. gelukkig 
is er nu een kwallenradar (zie pagina 3) zodat 
de bezoekers niet meer onverwacht verrast 
kunnen worden door een school van die glib-
berige prikkers. En als er kwallen gesignaleerd 
zijn, is er altijd wel weer wat anders te doen op 

of om het strand. Even uitpuffen bij een van de 
leuke strandtenten bijvoorbeeld. Of, aan het 
eind van de dag, bij een van de leuke restau-
rantjes of op vrijdag de Smaakmarkt. Het gaat 
goed met Wijk aan Zee, er gebeurt weer van 
alles. Wie wil er nu eigenlijk nog op vakantie 
naar het buitenland, als we alle ingrediënten al 
voor de deur hebben? Fijne vakantie!

              ~ Marian van den Hul ~



Wijk aan Zee heeft Mannenkoor
sinds het jutterspad van 30 juni 2013 heeft 
Wijk aan Zee een mannenkoor. Het koor heet 
wazmank (wijk aan zees mannen koor). Het 
was de bedoeling om het gezelschap direct na de 
drukbezochte optredens weer op te doeken. maar 
het enthousiasme in het koor was dermate groot 
dat de wazmankers hebben afgesproken door te 
gaan. De repetities zijn in de achterzaal van café 
De Zon. Steeds op donderdag en beginnend om 
20.00 uur. De repetities van wazmank zijn niet 
elke week, maar zullen gemiddeld eens per drie 
weken zijn. Het ritme kan door omstandigheden 
worden aangepast.
wazmank wil zich bezighouden met repertoire 

dat een link heeft met het Wijk aan Zee, maar 
ook met andere muziekstukken waarin het koor 
zich kan vinden. Regelmatig zal de repetitieavond 
worden vervangen door een workshop. 
mannen uit wijk aan zee of omgeving kunnen 
zich aansluiten. Er is geen ervaring of deskundig-
heid nodig, maar wel enthousiasme en inzet om 
met elkaar vooruit te komen.
Het koor komt op 29 augustus voor het eerst 
bijeen. mannen die zich willen aansluiten kun-
nen zich aanmelden door een mailtje te sturen 
naar albertusdus@hotmail.com. Bellen kan ook: 
06-52639729. wazmank is een gemengd man-
nenkoor, dus er is plek voor elk man.

“In Heemskerk ben ik opgegroeid. Toen ik met 
mijn voormalige vriendin en mijn broer Nardus 
en diens vriendin had bedacht gezamenlijk 
een groot huis te kopen om met zijn vieren in 
te wonen, viel de keus op een woning aan de 
Julianaweg in Wijk aan Zee. Op het moment 
dat wij moesten beslissen en een bod moesten 
doen waren wij op vakantie in Italië. Zonder 
het huis te hebben gezien hebben wij in overleg 
met mijn broer een bod gedaan. Het bod werd 
geaccepteerd en wij hadden een huis. maar niet 
zomaar een huis, het was een huis waar nog 
jaren aan renovatie, achterstallig onderhoud en 
verbeteringen moest worden gepleegd. Twee jaar 
woonden wij in het zomerhuis in de tuin. Omdat 
mijn broer en vriendin andere inzichten hadden, 
zijn wij voor een jaar naar IJmuiden verhuisd. 
In IJmuiden kon ik niet aarden en wilde terug 
naar Wijk aan Zee. Een mooi dorp om te wonen, 
muziek te beleven, en wat nog belangrijker is, een 
plek waar je je kinderen wil zien groot worden”.  

Sindsdien woon ik al zo’n twaalf jaar in Wijk aan 
Zee.
“Toen ik veertien was ben ik gestopt met muziek 
maken. Twintig jaar geleden hoorde ik Bruce 
Springsteen met het liedje ‘The River’ mond-
harmonica spelen, ik heb direct een mondhar-
monica gekocht, en heb net zolang geoefend tot 
ik het na kon spelen. Ik deed een cursus op de 
muziekschool, maar veel deed ik er niet mee. 
Toen mijn broer elf jaar geleden weer begon met 
pianospelen heb ik het ook weer opgepakt, en 
toen ontstond het gekke idee om een bandje op 
te richten, en dat werd nuH, met rené jongen 
zang, David van Aalderen gitaar en viool, Ton 
wilbrink bas, martin de vlugt sax, nils van Dijk 
drum en Nardus Sevinga piano. Ik speel mond-
harmonica, of zoals de Engelsen zeggen, de ‘Blues 
Harp’, en geef de muziek een ‘bluesy’ sound. 
muziek is voor mij heel belangrijk, het is mijn 
drijfveer, het geeft me energie. Ik kan ook best 
een paar weken zonder, maar dan pak ik toch 

Geboren in 1971 in Heemskerk als zoon van een muziekleraar, heeft hij al vroeg verscheidene 
instrumenten leren bespelen. Bugel, trompet en de hobo waren voor Cervus Sevinga als kind de 
instrumenten die hij met de paplepel heeft ingekregen. En nu speelt hij mondharmonica, ook een 
blaasinstrument.

cervus Sevinga
Muzikanten uit Wijk aan Zee

onder het podium in De moriaan ligt een 
enorme berg blaasinstrumenten, te wachten om 
opnieuw bespeeld te worden. Het zijn de oude 
instrumenten van muziekvereniging Arion. Ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 1999 
werden nieuwe instrumenten gekocht. De oude 
werden opgeslagen in De moriaan. De muziek-
vereniging wil de instrumenten weer in gebruik 
gaan nemen voor mogelijke nieuwe leden. Ooit 
was Arion een muziekvereniging met een groot 
korps, met meer dan 45 leden, maar vandaag de 
dag zijn er nog maar veertien over. Het is een 
landelijk fenomeen, alle muziekverenigingen 
hebben het moeilijk. 

Arion hoopt belangstellenden te trekken door 
een muziekinstuif te organiseren, op maandag-
avond 2 september in De moriaan. Hiervoor zijn 
de instrumenten uit de opslag gehaald, en kan 
iedereen de instrumenten uitproberen. Trompet, 
saxofoon, fluit, trommel, bariton, alles is aanwe-
zig. De bijeenkomst wordt begeleid door Karin 
Ravenstijn, muziekdocent bij het centrum van 
Centrum Voor De Kunsten Beverwijk. Potentiële 
nieuwe leden worden extra in de watten gelegd. 
Ze hoeven het eerste halfjaar geen contributie te 
betalen, en arion wil (een deel van de) muziek-
lessen bij Karin Ravestijn vergoeden.

~ Tekst: Marian van den Hul ~ 

Blazen en trommelen op de muziekinstuif

zondag 18 augustus is weer de jaarlijkse kunst- 
en boekenmarkt in wijk aan zee van 11.00 tot 
17.00 uur op het julianaplein. vele kramen bie-
den een diversiteit aan kunstvormen en boeken. 
De kunstmarkt zal een paar keer bezocht worden 
door straattheater Het mobiele naaiatelier. 
Het mobiele naaiatelier verrast het publiek met 
versieringen op hun eigen kleding. Het reizende 
atelier werd in 2003 opgericht door karin arts 
en mariken Biegman-van geel. sindsdien gingen 

de mensen in vele landen uit de kleren voor 
de dames! De kleding wordt vermaakt op een 
naai-mobiel: het achterwiel van een fiets drijft de 
naaimachine aan, een fraaie manier van naaien. 
Trek iets aan wat je verfraaid wilt hebben en kom 
naar de markt. 
Het belooft een erg leuke middag te worden met 
demonstraties, straattheater en alle verschillende 
kunstvormen en boeken die aangeboden worden 
op de kramen. 

Kunstmarkt en Boekenmarkt 

weer mijn mondharmonica”.
“nuH speelt hoofdzakelijk jazz, blues en ne-
derlandstalige liedjes, maar dan op de Wijk aan 
Zeese manier. We maken ook eigen nummers. 
Het eerste liedje waar we ooit mee zijn begon-
nen was zelfgemaakt en heet ‘Aangespoelde Ziel’. 
We treden niet veel op, maar we zijn regelmatig 
te zien en horen in Sonnevanck, Paasdal en Ca-
mille. Voor nu is er een zomerstop en zijn er geen 
optredens gepland. 
Cervus werkt als projectmanager bij het bedrijf  
‘ZON energie’ in Spanbroek. Dat is een bedrijf  
voor duurzame energievoorzienig  voor de 

collectieve woningbouw. Levering van warmte, 
koude en warmtapwater voor appartementgebou-
wen, opgewekt met warmtepompen en zonnecol-
lectoren. Dit doen zij nationaal en inernationaal, 
sinds kort zijn zij ook in Servië actief op de 
duurzame energiemarkt. Twee jaar geleden is hij 
begonnen met een opleiding technische bedrijfs-
kunde, waarvan hij juist het tweede jaar positief 
heeft afgesloten. Cervus heeft twee kinderen.
wilt u de muziek van nuH eens horen, ga dan 
naar www.nuh.cc, of naar onze facebookpagina.

Georges van Luijk

een verborgen schat, bestaande uit gouden 
guinea, oude engelse munten, zou in het 
verleden in Wijck op See verborgen zijn. Waar 
zou de schat begraven kunnen liggen? georges 
van Luijk zal zijn fameuze Piratengeschiedenis 
voorlezen, die in de Jutter gepubliceerd is.
op zondag 4 augustus om 12.30 uur luisteren 
‘De Trawanten’ het verhaal op met trommels, 
trekzakken en doedelzakken in de Dorpskerk op 

het Julianaplein. 
Langs de 5,5 km wandelroute ‘Rondje Wijk 
aan Zee’ vertellen sporen uit het verleden meer 
verhalen over de geschiedenis. Zoals de Radar-
bunker met foto’s uit de 2e wereldoorlog. Folders 
zijn in de Dorpskerk verkrijgbaar.
kerk open van 12.00 uur tot 15.00 uur.
radarbunker open van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.

in de dorpskerk: ‘Het mysterie van de Gouden Gunjes’ 

Smaakmarkt groot succes
De Smaakmarkten op het Julianaplein zijn een 
groot succes. Elke markt heeft andere accen-
ten, maar één ding hebben ze gemeen:  ze zijn 
drukbezocht. De Smaakmarkt is een nieuw 
fenomeen, dat dit jaar voor het eerst in Wijk aan 
Zee plaatsvindt. Een combinatie van eettentjes, 
muziek en marktkraampjes  maakt de markt voor 
jong en oud een aantrekkelijk. De Smaakmarkten 
worden gehouden op initiatief van het Toeristisch 
informatiepunt (=De tip), in samenwerking met 
SaWaZ, Cultureel Dorp, en werkgroep Smaak-
markt. Ook in augustus kunt u nog een kijkje 
nemen, een hapje eten of onder het genot van een 
drankje de sfeer op u in laten werken. op 2, 9, 16 
en 23 augustus, telkens van 17 uur tot 21.30 uur.

Handig: de kwallenradar
Denk je lekker in het koele zeewater te kunnen 
te kunnen dobberen, drijven er ineens allemaal 
grote puddingvormen om je heen: kwallen. Voor-
al bij oostenwind zie je ze regelmatig in zee of op 
het strand. Nu is er een manier om van tevoren te 
weten of er kwallen zijn: de kwallenradar. Op de 
site kwallenradar.nl kun je precies zien waar de 
kwallen zich bevinden. Ook is er informatie wat 
je moet doen als je ‘gebeten’ bent door een kwal. 
Er is ook een app voor de mobiele telefoon, waar-
door we ons nooit meer door de kwallen hoeven 
te laten verrassen. 

de beste strandtent van europa
De engelse kwaliteitskrant The guardian heeft 
een top 10 gepubliceerd van de beste strandten-
ten van Europa. De krantenlezers mochten hun 
favoriete strandtent voordragen. Naast sfeervolle 
barretjes en café’s in Sicilië, Portugal, Spanje, 
ierland en Frankrijk, krijgt ook de kust in wijk 
aan Zee een eervolle vermelding.  
niet alleen de kust, maar ook wijk aan zee 
wordt aangeprezen in de beschrijving. Eigenaar 
Ton Kroeze is dan ook met recht heel trots op de 
plek in de europese top 10. 
u kunt de top 10 van The guardian bekijken op 
onze facebookpagina. 
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Hier & daar
Klusje
Er komt binnenkort een hulpdienst van 
vrijwilligers die klusjes gaan doen voor oude 
mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bood-
schappen doen, een schilderijtje ophangen, 
de heg knippen of een ander karweitje waar 
de oudere te fragiel voor is. Dat is natuurlijk 
heel mooi maar toch zou ik graag zien dat er 
óók een hulpdienst komt voor jongere mensen 
die alleen wonen. Mannen die alleen wonen 
en gordijnen gerepareerd willen hebben of 
een keer goed advies nodig hebben, daar is 
helemaal niets voor geregeld. En ook niet voor 
vrouwen die alleen wonen en soms tobben 
met elektra of het plaatsen van een schutting. 
En omdat het nu eenmaal zo is dat mannen 
sterker zijn en vrouwen slimmer, zou dat mooi 
uitgeruild kunnen worden. 
Natuurlijk kunnen ze het allemaal zelf wel. 
Als het moet. Alleen hebben ze een ietsje hekel 
aan nou juist díe klussen waar ze de natuur-
lijke aanleg voor missen. En zou het leven niet 
leuker worden als alles piekfijn in orde zou ko-
men? Dus hierbij alvast een voorzetje voor de 
Vraag & Aanbodlijst: zware spullen sjouwen, 
fietsen repareren, overhemden strijken, bomen 
snoeien, knopen aanzetten, computercrashes 
oplossen, kledingadvies, de cv bijvullen, tips 
voor de inrichting van het huis, oplossingen 
bieden voor de grote levensvragen, broeken 
inkorten of een appeltaart bakken. Enzovoort.

marjan procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

toerkaravaan vinden. Ik ben naar de camping 
gegaan die vooraf afgesproken was. En  eenmaal 
op de camping voelde ik dat het goed kwam.
De groep bestond ongeveer uit zestig mensen, in 
leeftijd variërend van eind twintig tot halverwege 
vijftig. De bagage werd vervoerd in vrachtwa-
gens, er was een staf met een Tourleader, een 
medische staf met twee verpleegkundigen, twee 
fietsenmakers, en twee koks. Je moest wel je eigen 
was doen.  Wij hebben zeven landen doorkruist. 
kenia, tanzania, malawi, zambia, Botswana, 
Namibië en Zuid-Afrika. De reis heeft ongeveer 
twee maanden geduurd. na afloop was ik zo 
uitgeput dat ik nog een week in Zuid-Afrika ben 
gebleven om te herstellen. mijn vriendin stond 
me bij de finish op te wachten en die schrok toen 
zij me zag, zij herkende mij bijna niet. Er was een 
dag dat ik tweede stond in het algemeen klas-
sement, en ik voelde me in topvorm. Ik ging die 

Op de fiets dwars door afrika
Toen ik een afspraak met haar maakte voor een zaterdagmiddag, zei Din van Helden, ‘Niet te vroeg, 
want ik fiets die dag eerst nog even naar Den Haag’. Wat voor de meeste mensen al een aardige rit is 
met de auto, is voor haar een tussendoortje op de fiets. U begrijpt het, dit artikel gaat over een fiets-
tochtje. Een fietstochtje is wel heel voorzichtig uitgedrukt, Din fietste dwars door Afrika, een afstand 
van 7000 kilometer.

dag van start met de intentie om de eerste plaats 
te behalen. Halverwege de dag was het afgelopen 
met me, ik was helemaal kapot, de tourleader 
beval me; ‘get in the truck’ maar ik wilde niet op-
geven, en ben na een tijdje rust weer doorgegaan, 
en heb de ambitie om eerste te worden laten 
varen. Wel heb ik nog een etappe gewonnen. 
Ik ben niet zo’n klimmer en er was een dag van 
zware beklimmingen, ik was bang dat ik het niet 
zou redden. maar toen dacht ik aan mijn motto: 
‘going through it and embrace what is there - ga 
dwars door de problemen en omarm wat er is’. 
Dat is mijn motto, in dagen van veel beklimmin-
gen, kou, rul zand, modder, lange fietsdagen van 
soms wel 210 kilometer, windkracht zes tegen, 
150 kilometer dwars door woestijnen, ik moet 
erdoorheen, door modder en zand, en ik omarm 
wat er is, tegenwind, regen en kou, warmte, pijn 
in mijn lijf en nog veel meer. Het heeft me gehol-
pen en ik heb die dag de beklimmingen gehaald”. 
“Behalve die keer in Kenia ben ik nooit echt bang 
geweest, hoewel ik hele stukken in mijn eentje 
heb gereden, het was een wedstrijd, we reden niet 
in een colonne. Wel stond er een keer een leeuw 
op drie meter afstand van mijn tentje, en er liep 
ook een keer een olifant dwars door ons kamp.  
In Zambia waren demonstraties die bloedig 
verliepen, wij kwamen bij een dorpje en werden 
door de politie van de weg gehaald. We hebben 
een paar uur moeten wachten voordat wij onder 
politiebegeleiding verder mochten. Het hele 
dorpje stond in brand, er werd door de politie 
in het wilde weg geschoten, mensen werden in 
elkaar geslagen. gewonden werden geschopt 
terwijl ze onder het bloed op de grond lagen.” 

Dansen en zingen
“ik kende afrika al redelijk goed. maar dit is zo 
een intense manier van reizen. Je staat zo open 
voor het land en heb het gevoel dat ik de landen 
doorleefd heb. Hèt gouden moment was wel dat 
ik gezang hoorde en toen ik ging kijken zag ik 

een groep vrouwen die me uitnodigden mee te 
doen, ik heb staan dansen en zingen, geweldig 
was dat.”

Din liet mij een stukje film zien van het moment 
dat zij door de wedstrijdleiding werd gesom-
meerd af te stappen. Daar stond een vrouw die 
er tien jaar ouder uitzag dan zij is, in tranen deed 
zij haar verhaal. Din had van een aantal vrienden 
een klein aandenken meegekregen en die zaten 
in een zakje. Die had zij steeds bij zich, en wilde 
de voorwerpen alleen aanraken en voelen als zij 
er helemaal doorheen zat. Nu was het moment 
aangebroken om het zakje te openen, en een voor 
een haalde zij de voorwerpen eruit en dacht aan 
haar vrienden. 

De emotie die ik daar zag was voor mij zo intens 
dat ik de tranen in mijn ogen had, ik had zo te 
doen met die vrouw op het filmpje, en tegelijker-
tijd eerbied voor de vrouw die mij het filmpje liet 
zien. Din je bent een held.

 ~ Tekst: Georges van Luijk  ~ 

“Nadat ik zeven marathons had gelopen, waarvan 
ik die van Terschelling de mooiste vond, wilde ik 
eens een mooie reis maken die ik wilde combine-
ren met een fysieke uitdaging. De keus was eigen-
lijk al gevallen op de mount everest marathon. 
maar toen ik twee jaar geleden met vakantie was 
tijdens een regenachtige zomer in een lemen 
huisje in Limburg, helemaal alleen, met een te-
lefoon die het niet deed, en als enig vermaak een 
outdoor magazine, met daarin een artikel over 
een Canadese organisatie die een fietsvakantie 
aanbood dwars door Afrika, ‘Tour d’Afrique’ was 
ik direct verkocht. ‘Dit is het’ dacht ik. Ik had al 
iets met Afrika, ik was al verscheidene keren in 
Afrika geweest en met mijn toenmalige vriend 
hadden we al plannen om eens met een Landro-
ver door Afrika te rijden. Ik heb anderhalf jaar 
getraind, waarvan het laatste jaar intensief. In 
Heliomare heb ik krachttraining gedaan.”

Een spannende start
“De reis was verdeeld in secties, dat betekent dat 
je kon vertrekken vanuit verschillende plaatsen. 
De eerste startplaats was Caïro, Egypte, en het 
eindpunt Kaapstad, Zuid-Afrika. Ik had gekozen 
voor Nairobi, Kenia als startplaats. In maart was 
het zover, ik ging eerst naar Zuid-Afrika voor een 
aantal afspraken die ik voor mijn werk had. En 
daarna vloog ik naar Nairobi. Voor de fietstocht 
begon, had ik daar al een angstige ervaring. 
De Nederlandse regering had net een negatief 
reisadvies afgegeven voor Kenia in verband met 
onrusten tijdens de verkiezingen, en ik stond 
daar in mijn eentje met mijn tentje op het vlieg-
veld, toen hoorde ik ook nog eens dat er sprake 
was dat de wedstrijdleiding Nairobi uit de route 
zou schrappen. Hoe kon ik als vrouw alleen in 
het pikkedonker, in een land dat ik niet ken de 

raadscafé in en over Wijk aan Zee
Op 11 september wordt in de foyer van De Moriaan een ‘Raadscafé’ georganiseerd. Raadsleden van 
de gemeente Beverwijk komen naar Wijk aan Zee voor een nadere kennismaking en willen graag 
horen van inwoners en andere belangstellenden wat er speelt.

Het raadscafé is een idee van de werkgroep Bur-
gerparticipatie en Communicatie. De bedoeling 
is dat er in een informele sfeer een uitwisseling 
tot stand komt  tussen inwoners en raadsleden. 
Voorzitter Brigitte van den Berg: “We hebben het 
raadscafé nu twee keer georganiseerd. De eerste 

keer was in Cineworld over ’De waarde van 
Beverwijk’. Een tweede bijeenkomst was in res-
taurant De Koster, met als thema ’De zorg, wie 
zorgt?’” Hoewel in eerste instantie een themabij-
eenkomst over milieu voor de hand leek te liggen 
voor Wijk aan Zee, is besloten het onderwerp 

deze keer vrij te houden. paul meiland: “Bezoe-
kers van het raadscafé kunnen vragen stellen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen.  We 
zijn erg nieuwsgierig wat daar uit gaat komen. 
Belangrijk is wel dat duidelijk is dat het gaat om 
een  uitwisseling van gedachten, dus  verwacht 
geen kant en klare oplossingen.” 
Naast vragen stellen en discussie is er ook ruim 
gelegenheid om raadsleden direct aan te spre-
ken. meiland: “De raadsleden lopen in de pauze 
gewoon in het ‘wild’ rond en kunnen aangespro-
ken worden. Niet iedereen vindt het prettig om 
zijn mening te laten horen op een moment dat 
het halve dorp meeluistert. Dat kan dus ook in de 
pauzes of na afloop, rechtstreeks.”  Dat is ook het 
tweede doel van de bijeenkomst:  een nadere ken-
nismaking. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, 
en duurt naar verwachting tot ongeveer 22.00 
uur. u kunt uw vragen vast van tevoren indie-
nen, zodat de raadsleden zich op het onderwerp 
kunnen voorbereiden (tot 30 augustus mailen 
naar: v.zonneveld@beverwijk.nl), maar de vragen 
mogen ook op de avond zelf ingebracht worden.  
De toegang is gratis, bij binnenkomst ontvangt u 
2 consumptiemunten.

~ Tekst: Marian van den Hul ~ 
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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
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Voor Geurt is de eerste dag op zee 
niet best bevallen, heel snel wordt hij zeeziek. De 
piratenkapitein is gesnapt bij zijn poging een kip 
te stelen. 

Er ontstaat een vechtpartij, en er komen zoveel 
bewoners op het rumoer af, dat niet veel later 
Pierre kansloos op de grond ligt. “Wat doen we 
met die vent?” “We brengen hem bij de Baljuw.” 
Niks ervan we hangen hem op.” Nee, ben je 
gek, we laten hem werken, wij zijn tien mannen 
kwijtgeraakt, we kunnen best een paar handen 
gebruiken.” Iedereen roept door elkaar, en door 
het tumult komen steeds meer mensen op het ge-
luid af. met een touw rond zijn polsen en om zijn 
enkels wordt Pierre in een schuur vastgebonden, 
en enkele dorpelingen houden om beurten de 

wacht. Zijn positie ziet er niet best uit, maar zijn 
kansen tegen de honger zijn wel verbeterd, nu 
hij gevangen zit zal hij zeker te eten krijgen. De 
volgende ochtend komen de mensen bij elkaar 
en al snel besluiten ze dat de piraat aan het werk 
wordt gezet. Hij moet meehelpen bij de boeren, 
de mensen bewerken gezamenlijk een aantal 
akkertjes, er is niet echt sprake van boerenbe-
drijven. Zo moet hij koeien en geiten melken, 
en even later onkruid wieden tussen de aardap-
pelplanten. met touwen om zijn enkels gebonden 
loopt Pierre niet prettig en het maakt het werken 
op het land er niet gemakkelijker op. maar hij 
krijgt elke dag zijn maaltje, en accepteert zijn lot. 
Terwijl hij intussen denkt hoe hij kan ontsnappen 
en weer naar zijn eigen wereld kan terugkeren. 
slapen doet hij in het schuurtje van mientje, veel 

comfort heeft hij niet want hij slaapt op een sta-
peltje stro, en zijn enkels en zijn  handen zijn met 
een touw vastgebonden. Rustig laat hij de dingen 
gebeuren, hij hoeft zich geen zorgen te maken 
over eten, drinken of een slaapplaats.
na dagen komt de schuit van geurt weer aan op 
het strand van Wijck op Zee. Een man gaat te 
paard zover mogelijk naar het schip en neemt een 
lijn aan. Die brengt hij aan land en daar worden 
de andere paarden aan vastgemaakt. Daarna trek-
ken de paarden uit volle kracht het schip zover 
mogelijk het strand op. als geurt denkt dat hij 
eindelijk rust krijgt heeft hij het goed mis. De 
lading haring moet zo snel mogelijk het schip uit. 
Op het strand staan al veel mensen de lading op 
te wachten. na uren sjouwen mag geurt eindelijk 
naar huis, zijn moeder heeft hij allang zien staan. 
Hij is blij haar te zien, maar vindt het erg dat hij 
niet naar haar toe mag. Als het werk klaar is en 
hij de touwladder afgaat staat mientje hem al op 
te wachten. Als zij haar kleine vastpakt begint 
geurt te huilen, hij steekt zijn gezicht diep in 
haar rokken. En snikkend loopt hij naar huis. 
“Zo, Jongen”, zei zij toen zij thuis kwamen, “Jij 
gaat eerst een tijdje in de tobbe.” Normaal vindt 
geurt het niet leuk om de tobbe in te gaan, maar 
vanaf het moment dat hij vertrok heeft hij zijn 
kleren niet uit gehad. met plezier trekt hij de 
door het zoute water stijf geworden kleren uit en 
stapt in het heldere water.

 ~ Georges van Luijk ~

van 12 tot en met 23 augustus is er in de Dorps-
kerk een quiltexpositie. Daarnaast  exposeert 
Jeroen Bellwinkel ‘Twaalf Huisjes’. Dromerige 
witte huisjes op hoge fragiele pootjes. Jeroen Bell-
winkel maakt in zijn vrije tijd houten huisjes en 
elk huisje heeft een verhaal.  Eén van de huisjes 
heeft een trapje dat reikt naar de hemel. In een 
ander huisje zit een duif opgesloten, achter de 
tralies. Zo zijn er twaalf verschillende huisjes te 
bekijken tijdens deze expositie.   

De Quilts die de muren van de kerk zullen 
kleuren, zijn van quilters uit Wijk aan Zee en 
Beverwijk.Nog niet alle deelnemers zijn bekend 
maar inmiddels weten we dat Berta Berendsen 10 
quilts zal tonen die met de naaimachine in elkaar 
zijn gezet. Prachtig machinaal geborduurd met  
o.a. bloemen, Japanse motieven en muziek ma-
kende katten. De Quilt Queens (de QQ) uit wijk 
aan Zee laten handgemaakte quilts zien, zoals een 
beddensprei van batikstof, tafelkleden, kussens 
en verschillende  tassen. Carla Seelemeijer heeft 
o.a. een schitterende jas gequilt. uit Beverwijk 
zullen quilts te zien zijn van Ans Tuinman en 
mevr. madelijns. 

Om geld te verdienen voor het onderhoud van de 
kerk moesten we iets anders bedenken nu Vrou-
wenvereniging `De Regenboog` is opgeheven en 

de dames geen fijne handwerken meer maken.
De maandagavond knutselaars zijn daarom bezig 
om van alles te maken voor de verkoop, van 
geborduurde schorten, gehaakte pannenlappen 
tot  kerststalletjes. Daarnaast zal er een kleine 
brocante zijn met vele leuke gebruiksvoorwerpen. 
We hopen dat u allen zult komen kijken naar de 
expositie en nodigen u uit voor de opening op 12 
augustus, om 19.30 uur. kerk open om 19.00 uur. 
opening: ma t/m vrij 19.00 tot 21.00 uur, za en 
zo 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

tentoonstelling in de dorpskerk
Onder leiding van Dominique Beerta, gediplo-
meerd en ervaren dansdocent met zumba certifi-
caat komen er na de zomervakantie verschillende 
danslessen. Op de woensdag en vrijdag zullen 
diverse lessen zijn vanaf 4 jaar tot 50+.
In het ‘Proef het Ritme’ rooster hebben we in juni 
een indeling uitgeprobeerd met de basisschool-
groepen, dat wordt nu een indeling op leeftijd.
Voor de volwassenen hebben we in het rooster 
zumba en ook voor de wat ouderen hebben we 
een uur vol plezier! Verder hebben we nu voor 
de kids die niet meer op de basisschool zitten 
een uurtje streetdance vanaf 12 jaar. en voor de 
jonkies die net beginnen met school, of nog niet 
begonnen zijn, komt er een uurtje ballet vanaf 
4 jaar. Zumba op vrijdag verdelen we ook, een 
uurtje voor 50+, en zumba voor volwassenen. 
in Locatie Heliomare is er iedere maandag 17.15 
uur ook een zumba uur. Is er een les die u graag 
zou willen volgen, mail het idee, vanaf 4 perso-
nen kan de les starten en zoeken we een geschikt 
tijdstip.
op vrijdag 23 augustus houden we een opendag 
in de moriaan zeemeeuwzaal.
15.15 uur Deur open
15.30 -16.00 uur Ballet 4jaar
16.00-16.30 uur Dansmix vanaf 5 en 8 jaar
16.30-17.00 uur streetdance vanaf 8 en 12 jaar
17.00-18.00 uur zumba
Info: dndndance@hotmail.com / 
FaCeBook / dnddance2you

Weg berm?
Een jaar geleden schreef ik een stukje in de Jut-
ter, omdat de bermen van de Zeestraat werden 
gemaaid. En dat terwijl er een afspraak bestaat uit 
begin jaren negentig om dat niet meer te doen, 
omdat er veel geld is uitgegeven om zaad van du-
inplanten te verzamelen en in de berm te zaaien. 
Wij kregen toen een reactie van de gemeente 
dat dat niet anders kon en dat het eenmalig was, 
omdat er een kabel in de grond moest worden 
gewerkt. Dan ben ik benieuwd wat de reden is 
dat nu niet alleen een strook, maar de totale berm 
is gemaaid. Ik vind het een actie van onacht-
zaamheid, dat er niemand is geweest die de 
maaiers opdracht hebben gegeven de berm pas te 
maaien als alles is uitgebloeid en verdroogd zodat 
er volgend jaar weer voldoende zaad is. gemeen-
te ik snap er geen barst van.       Georges van Luijk

d’nd dance lessen
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agenda 
Vrijdag 2 augustus
Julianaplein; Smaakmarkt met muziek van Je 
Band zelf vanaf 17.00 – 21.30 u
De kust: Lazy Friday afternoon 16.30 – 19.00 u
sonnevanck: salammusik; reggaeband uit malei-
sie vanaf 21.30 u
Zondag 4 augustus
Dorpskerk: trawanten met piratenverhaal 12.30 
u; openstelling radarbunker 13.00 – 16.00 u
timboektoe: noordpier sessie met matthew p; 
van 15.00 – 17.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beelden-
park 14.00 u
Woensdag 7 augustus
Boothuis october: open Boothuis knrm van 
19.00 – 22.00 u
Vrijdag 9 augustus
Julianaplein; Smaakmarkt met muziek van Won-
derful world vanaf 17.00 – 21.30 u
Dorpskerk: inloop orgelconcert 20.00 u
Zondag 11 augustus
Dorpsweide: kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Maandag 12 t/m vrijdag 23 augustus
Dorpskerk: Tentoonstelling Quilts
Woensdag 14 augustus
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Boothuis october: open Boothuis knrm van 
19.00 – 22.00 u
Vrijdag 16 augustus
Julianaplein; Smaakmarkt met muziek van Sze-
relem vanaf 17.00 – 21.30 u
Zondag 18 augustus
Julianaplein: Kunst- en Boekenmarkt met Straat-
theater van 11.00 - 17.00 u
Timboektoe: NoordPier Sessie; Soep op zondag 
15.00 – 17.00 u
Woensdag 21 augustus
Boothuis october: open Boothuis knrm van 
19.00 – 22.00 u

Vrijdag 23 augustus
Julianaplein; Smaakmarkt met muziek van De 
Twijfelbrigade vanaf 17.00 – 21.30 u
Zaterdag 24 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: The Hitmen; blues vanaf 21.30 u
Maandag 26 augustus
De zwaardvis: strandjam van 20.00 – 23.00 u
Woensdag 28 augustus
Boothuis october: open Boothuis knrm van 
19.00 – 22.00 u
Zaterdag 31 augustus
Dorpskerk: orgelwandeltocht; aanvang 20.00 u
t/m zondag 8 september
kopvanwaz: expositie Constantin raducan en 
erik meijer

adressen
Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dins-
dag en vrijdag 13.30 – 16.30 u. zomersluiting t/m 
17 augustus.  www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org 
Duinpark Paasdal: woensdag t/m maandag 
10.00 – 21.00 u en dinsdag tot 17.00 u (op dins-
dag is keuken niet open)
KOP v WaZ / De TIP (Toeristisch Informatie 
punt): maandag en woensdag 10.00 – 14.00 u; 
donderdag en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en 
zondag 12.00 – 17.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag  
en zondag 10.00 – 12.00 u / 16.00 – 19.00 u 
NoordPier: watertaxi naar ijmuiden 10.10, 
13.25, 15.35, 17.35 u

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 4 augustus     
pastor L. H. Stuifbergen                                          
Zondag 18 augustus     
mevr. Ds. a. goudsmit-aalbers te Hausen, 
Zwitserland
Zondag 25 augustus     
Zomerdienst in st. Odulphuskerk, 
voorg. drs. j. de wildt en drs. m. Lindeman 
                                                            
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 3 augustus
19.00 uur woord-communieviering 
voorganger p. N. Smit  samenzang
Zondag 11 augustus
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p.R. Putman  samenzang
Zaterdag 17 augustus
19.00 uur eucharistieviering  
voorganger p. mathew   samenzang
Zondag 25 augustus
9.30 uur vakantieviering  
voorgangers drs. m. Lindeman en samenzang
drs. J. de Wildt

Zomertijd-vakantietijd
In de maanden juli en augustus is er traditiege-
trouw op de vierde zondag van de maand een 
oecumenische vakantieviering. Voorgangers uit 
beide geloofsgemeenschappen verzorgen een 
viering van woord, zang en gebed in een van  de 
beide kerken die ons dorp rijk is.
Bezoekers van Wijk aan Zee en dorpsgenoten 
zijn van harte uitgenodigd op zondag 25 augustus 
om 9.30 uur in de odulphuiskerk. De samenzang 
wordt begeleid door Evert van Leersum op het 
van assendelftorgel.  na afloop staat achterin de 
kerk de koffie klaar bij een gezellige ontmoeting 
van de bezoekers.

Belangrijke telefoonnummers

politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  088-0800169
HvC inzameling (reinunie): 0800-0700
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet:  www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-285 6555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

Orgelconcert
De afgelopen jaren hebben we goede ervaring 
opgebouwd met de zomer-orgelconcerten in de 
Dorpskerk. Niet alle concerten trokken evenveel 
bezoekers, maar de sfeer was goed en het was 
fijn het monumentale orgel in al haar aspecten te 
kunnen horen. op vrijdag  9 augustus zal er om 
20.00 uur een inloop-orgelconcert zijn.Het con-
cert wordt verzorgd door de bij ons welbekende 
Organist Sebastiaan Schippers in samenwerking 
met de bijna 14-jarige violiste ingrid koezema.
Het concert zal een zeer divers en aantrekkelijk 
programma hebben, waarover we u via de lokale 
pers nader zullen informeren. De toegang is 
gratis, bij de uitgang is er een open schaal collecte 
voor de onkosten van de musici.

Bodyshape in de Moriaan
Iedere woensdagavond wordt door een groep en-
thousiaste vrouwen al 13 jaar gesport in de mori-
aan. Vanaf september start op vrijdagochtend een 
nieuw lesuur. Bodyshape is bewegen op muziek, 
waarbij gewerkt wordt aan conditie, uithoudings-
vermogen en het sterker maken van de spieren. 
De les begint met een warming-up, gevolgd door 
het werken aan conditie en spierversterkende oe-
feningen, daarna de grondoefeningen, met buik- 
en rugspieren. We sluiten af met een cooling-
down. We gebruiken verschillende materialen, 
zoals gewichten, elastieken en sinds kort ook 
steps. De lessen worden afgewisseld met boxing 
aerobic en circuittraining. Je maakt de lessen net 
zo zwaar als je zelf aan kunt. De leeftijden zijn 
zeer gevarieerd van in de 20 tot 70+. we starten 
de eerste week van september. vrijdag 6 septem-
ber van 9.30-10.30 uur ben je van harte welkom. 
Het is handig een eigen matje mee te nemen, een 
handdoek, sportschoenen en makkelijk zittende 
kleding.In de Jutter van september volgt informa-
tie over het aantal lessen en de kosten. 
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