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Vakantie in Wijk aan Zee!
We kunnen weer genieten van de zomervakantie. Veel bewoners van Wijk aan Zee vertrekken met hun gezin naar het buitenland, maar net zoveel mensen uit het binnen- en
buitenland kiezen Wijk aan Zee als vakantiebestemming. We vroegen een aantal naar
hun ervaringen hier.
Jonas en Alma uit Stuttgart hebben voor
Wijk aan Zee gekozen omdat het er rustig
uitzag op internet, vertelt Alma. Ze waren
op zoek naar een verblijfplaats aan de kust
waar het niet overspoeld is met toeristen.
Jonas gaat verder: “Wat mag je je gelukkig voelen als je hier woont. Het is gezellig, rustig en nog natuurlijk. Prachtig zo’n
weiland in het midden van het dorp. En de
mogelijkheid om gratis de auto te parkeren was ook iets wat ons deed besluiten te
kiezen voor het dorp. Wel duurde het even
voor we doorhadden waar we de toeristische
brochures konden ophalen.”
Anette met vriendin uit Wuppertal hebben
voor ons dorp gekozen omdat ze al bekend
waren met Wijk aan Zee. “Het is hier zo

leuk klein, ‘gemutlich’, een mooi strand en je
bent ook zo weer in de stad. Je kunt hier alles. Het gratis parkeren is natuurlijk ook een
pluspunt. We hebben heerlijk geshopped in
Haarlem, het was ook nog uitverkoop. Zeker
gaan we Wijk aan Zee aan onze vrienden
aanbevelen.”
De twee zusjes Gaby en Karin met zoontje
Paul uit Issum hebben het niet getroffen
met het weer. Maar zelfs als het regent is
er genoeg te doen, geeft Gaby aan. “Elk
jaar gaan we er met zijn tweeën een week
op uit. We hebben Zandvoort, Egmond en
Ter Schelling al gehad. Nu zochten we iets
wat rustiger is, zoals Terschelling. Via een
hotelwebsite kwamen we bij Wijk aan Zee
terecht. We zien Wijk aan Zee als een idyl-

Kunst, boeken en pronkende paarden
Op zondag 19 augustus, van 11.00 tot 17.00
uur, wordt op het Julianaplein de Kunstmarkt gehouden. De Kunstmarkt is al jaren
een groot succes. Dit keer wordt het een
markt met kunst én boeken. Kunstenaars
komen er graag en voor bezoekers is het een
interessante markt met veel diversiteit en
goed straattheater.
“Zo komt dit jaar Nikki Kröder met de
voorstellig ‘De manische paardenparade’,”
vertelt Ella de Jong die samen met Sonja
Smit de organisatie regelt. “Pronkend en
manisch beweegt de paardenparade zich
tussen de hectiek van de kunstmarkt”,
citeert de Jong de kunstenaar. “Het leuke
van de markt is de ‘cross over’, de mengeling

van verschillende stijlen. Er is niet alleen
kunst, er gebeurt ook wat. Zo worden er
workshops gegeven en zullen ook de ‘ouwe
hoeren’ Wijk aan Zee, wegens groot succes de vorige keer, met hun bezoek vereren
voor een signeersessie. Bij de vorige sessie in
juni waren de boeken uitverkocht, vandaar
dat de dames nogmaals komen”, vertelt de
Jong. “De kunstmarkt wordt al weer voor de
zesde keer gehouden. Alle kramen, ruim 40
zijn verhuurd, we hebben een wachtlijst. Er
komen circa 8 boekenkramen en daarnaast
kramen met diverse kunstenaars, van sieraden en beeldhouwen tot schilderen. Voor
iedereen die een zonnedansje wil doen!”.
~ Sonja Waschkowitz ~

lisch dorp met een grote verscheidenheid
aan restaurants. We hebben ons verbaasd
over de kwaliteit van het eten in een klein
dorp zoals Wijk aan Zee. De rust is supercool en we hebben zo genoten van de leuke
verschillende strandhuisjes in hun unieke
kleuren.” Karin vult aan: “We vermoeden
dat juist omdat het dorp omvat wordt door
de industrie, het dorp zijn unieke karakter
heeft. We gaan zeker terugkomen!”

In dit nummer:

Jean-Claude en zijn vriendin Chantal
komen uit Frankrijk, en wonen zelf in de
buurt van Cannes. Genoeg mooie stranden
dicht bij huis dus, en ook nog eens heerlijk weer. Waarom ze dan naar het koelere
Nederlendse strand komen? “Precies om die
reden. In de zomer wordt het bij ons vaak zo
verschrikkelijk heet, dat wij het niet prettig
meer vinden”, legt Jean Claude uit. “Maar
ook omdat we het leuker vinden om naar
een ander land te gaan. Altijd maar onder
de Fransen blijven, dan wordt je wereldje
wel heel klein. We zijn voor de tweede keer
in Wijk aan Zee. We vinden dit dorp echt
een ontdekking. Juist de kleinschaligheid
is zo heerlijk als je uit een grote stad komt.
Maar Wijk aan Zee is meer dan een klein
dorp, het is een plaats met een bijzondere
sfeer, waar we steeds op bijzondere feesten
terechtkomen.” Aanbevelen bij anderen?
Chantal schudt beslist haar hoofd. “Doen
we niet, straks komt iedereen hier. Dit is ons
geheim...”
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Wie het geheim ook ontdekt heeft is Ans uit
Schoonhoven. Voor haar is Wijk aan Zee de
beste plaats voor een vakantie in eigen land.
“Ik kom hier al jaren, soms alleen, soms met
vrienden. Ik voelde me hier meteen thuis.
Het voelt als een warm bad hier, ook als het
koud is.” Er is genoeg te doen, vindt Ans.
“En mocht ik me ooit vervelen, dan zit ik in
een half uurtje in Amsterdam voor een uitstapje. Maar daarna wel snel weer terug naar
Wijk aan Zee... Want daar kom je pas echt
tot rust.” Voor de komende jaren hoeft Ans
niet na te denken over haar vakantiebestemming: “Voorlopig kom ik elk jaar hier!”
~ Trudi Duin ~

Van de redactie
Eigenlijk hadden wij in dit nummer een groot
verhaal willen schrijven over de jongeren in
Wijk aan Zee. Nu hebben we de afgelopen
weken heel veel jongeren door het dorp zien
struinen in het kader van het - zeer geslaagde Cultural Village Youthcamp. Maar het verhaal
zou daar niet over gaan. Het zou moeten
ingaan op het verdomhoekje waar onze jongeren zitten, zonder plek waar ze lekker kunnen
‘rondhangen’. De jongeren zelf zouden aan het
woord komen, iemand van de Rel, omwonenden, natuurlijk ook de gemeente.
Maar helaas werd onze sterverslaggever
Georges van Luijk, die zich al met hart en ziel
op het verhaal had gestort, plotseling in het

ziekenhuis opgenomen met hartklachten. En
dan houdt het allemaal even op. U houdt het
verhaal nog tegoed van ons.
Georges is gelukkig weer thuis, en we wensen
hem van harte beterschap. Hij moet het van
ons voorlopig ook nog een beetje rustig aan
doen. Misschien is hij binnenkort wel weer
genoeg opgeknapt om zich op zijn verhaal te
storten. En anders moet hij zich er mogelijk
toch bij neerleggen dat je je bezigheden soms
aan een ander moet overdragen. Ook al doe je
het toch liever zelf. Dat heb je met sterverslaggevers, schrijven kunnen ze als de beste, maar
loslaten, ho maar...
~ Marian van den Hul ~
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

David van Aalderen
Multi-instrumentalist David van Aalderen woont sinds twaalf jaar in Wijk aan Zee en
wil hier nooit meer weg. Van jongs af aan was David bezig met muziek. Hij was zeven
jaar toen hij zijn eerste vioolles kreeg.
“Mijn tante speelde cello in het Concertgeviool ging hij op les toen hij zeven jaar was.
bouworkest, wij waren net vanuit Limburg
“Het voordeel van op les gaan als je zo jong
naar Amsterdam verhuisd en ik en mijn
bent is dat je nog een enorm positivisme
broertjes mochten mee naar een repetitie.
hebt”. Soms stond hij wel huilend te oefenen.
Ik vond dat zo indrukwekkend dat ik vaker
“Omdat het pijn deed, omdat het altijd lelijk
mee wilde.” David zocht altijd een plekjewas en soms gewoon verschrikkelijk. Veel
links op het balkon, ondanks dat zijn tante
oefeningen doen gewoon pijn, je moet je
rechts zat, omdat hij dan de violen het beste
vingers en je lijf in houdingen drukken die
kon horen en zien. Gefascineerd door de
niet natuurlijk zijn. Leren vioolspelen is een

pijnlijk proces. En vooral als het dan niet
lukt is het pijnlijk.” Gelukkig heeft hij altijd
de drive gehouden om door te gaan, waarschijnlijk door dat indrukwekkende begin.
Toen David een jaar of twaalf was volgde
hij een cursus improviseren. “Toen moest
ik ineens mijn viool thuis laten en zonder
blaadje voor mijn neus iets spelen.” Die
cursus is heel belangrijk geweest. “Ik moest
leren luisteren om geluid te produceren.”
Tijdens de middelbare school komt de klad
in het vioolspelen. David blijft wel les volgen
maar van oefenen komt niet veel terecht. In
deze tijd begint hij met gitaarspelen. “In een
bandje konden ze altijd wel iemand gebruiken die slaggitaar wilde spelen.”
De viool kwam weer uit de kast toen hij een

jongen leerde kennen die zigeunermuziek
maakte en accordeon speelde, “daar was de
viool weer een heel leuk instrument voor”.
Vandaar kwam hij in wereldmuziekgroep
‘De Tafel van Timbila’. “Eén van die jongens had een eigen marimba gebouwd, het
bijzondere is dat die heel groot is en dat je er
met zijn vieren op kunt spelen.” Het was een
wervelende band waar heel veel gebeurde.
“Ik stapte altijd heel positief ergens in en dat
heeft er voor gezorgd dat ik zo veel instrumenten leerde spelen.”
“Muziek maakt je gelukkig van binnen en
als je samen muziek maakt, word je ook samen blij.” David geniet enorm van het musiceren. Zijn lievelingsinstrument blijft toch
de viool “maar dan moet ik toch iemand
naast me hebben die me lekker begeleidt”.
“Als ik alleen optreed speel ik het liefst
accordeon, dat is zo’n lekker instrument
waarbij je kunt kiezen of je er bij wilt zingen.
Thuis speel ik het liefste gitaar, dat tokkelt zo
lekker weg.” Muziek maken op privéfeesten,
doelgroep 40+, vindt David het allerleukst
en daar word hij dan ook veel voor geboekt.
Sinds een jaar werkt David ook nog zo’n
20 uur bij de internetwinkel Domini
Design. “Ik deed altijd al de financiën van
de bandjes omdat ik zo’n gestructureerd
hoofd had”. Daarvoor heeft hij altijd van de
muziek geleefd. “In het begin werd er veel
gemusiceerd zonder er nou veel aan over te
houden” maar toen zijn eerste kind geboren
werd vond hij dat hij maar eens wat moest
gaan verdienen en is hij veel gaan optreden
op bootjes en in restaurants.
David speelt samen met andere Wijk aan
Zeeërs in de band NUH. “Het is natuurlijk
een droom om gitaar te mogen spelen in een
band”. Als we David live willen zien spelen
moeten we een eindje reizen: in september
staat hij in Maastricht tijdens de zesdaagse
met ‘De Zesdaagse van Sint Jezus aan het
Kruis’, en hij gaat optreden in verschillende
theaters in de ‘Niet meer zo piep show’.
www.davidmuziek.nl

~ Tekst & foto: Stephanie Dumoulin ~

Orgelconcert

Van Amersfoort Makelelaardij
is verhuisd naar Julianaweg 23
Voor verhuur, taxatie’s en
verkoop kunt u nog steeds
bij ons terecht.

Op vrijdag 10 augustus is er in de Dorpskerk een orgelconcert van de bekende
organist Sebastiaan Schippers uit Easterein
(Frl.) Het orgel wordt tijdens dit concert bij
verschillende werken ondersteund door een
trombone. Het programma zal ondermeer
bestaan uit een eigentijdse bewerking van
‘Een vaste burcht’ voor orgel en trombone én
een Suite van de Duitse componist Gustav
Gunsenheimer over ‘Lof zij de Heer’. Aan dit
concert werkt de bekende trombonist Joël
Hofman (1968) uit Friesland mee.
De organist/theoloog Sebastiaan Schippers
(1972) kreeg op 9 jarige leeftijd in Giessenburg zijn eerste orgellessen. Als organist
wordt hij regelmatig gevraagd voor zangdiensten, zangavonden en koorbegeleiding.
Daarnaast laat hij ook tijdens concerten in
binnen- en buitenland van zich horen. Hij
is cantor-organist van verschillende Friese
kerken en dirigent van diverse koren. Het
concert begint om 20.15 uur. De toegang is
gratis, wel is er bij de uitgang een collecte.
Van delen uit recente concerten is een cd
samengesteld die op 27 juli gepresenteerd
is. Hij is tijdens de zomertentoonstellingen
in de kerk verkrijgbaar.
Daarnaast zal de reeks orgelconcerten van
de Orgelcommissie van Beverwijk op 31
augustus in Wijk aan Zee worden afgesloten
met een wandelconcert tussen de St. Odulphuskerk en de Dorpskerk. Beide kerken
hebben heel verschillende orgels die ver
uit elkaar liggen wat betreft de bouwtijd en
de klankkleur. Ze zijn beiden opgenomen
op de lijst van beschermde orgels van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit
concert begint in de St. Odulphuskerk om
20.00 uur. Toegangsprijs is € 7,50

Nieuw in Wijk aan Zee: Webrandit
In het oude makelaarskantoor aan het Julianaplein zit sinds mei een nieuw bedrijf:
Webrandit. Een jong, vlot no-nonsense
bedrijf dat websites ontwerpt en bouwt.
Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

Sinds ruim 6 jaar werkt Yarno van Oort (28)
voor zichzelf. Hij startte zijn bedrijf toen
hij nog thuis woonde en had daarnaast een
baan als web developer. Totdat hij 17 uur
per dag werkte en zijn familie en vrienden
een klacht indiende: het werd tijd om te
kiezen en Yarno besloot fulltime aan de slag
te gaan voor zijn eigen bedrijf.
Ruimte voor ideeën
Wijk aan Zee is een bewuste keuze. “Ik
moet me goed kunnen concentreren en een
rustige omgeving is belangrijk. Dit dorp
is heerlijk rustig, maar ik loop ook zo met
een klant de straat uit naar het strand of om
even ergens te lunchen.” Klanten heeft Yarno
door het hele land, van Meppel tot Eindhoven. Hij krijgt hele positieve reacties op zijn
nieuwe vestigingsplaats. “Op het moment
dat ik er niet helemaal uit kom met de klant,
dan ga ik naar buiten naar het strand of het
bos, dan is er een gelijk een andere sfeer en
komen er frisse ideeën.”
Goede samenwerking
Yarno werkt samen met Remco Kensen van
Kensen Design. “De samenwerking is heel
goed, samen met Remco kan ik alles leveren
van begin tot het eind. Remco houdt zich
bezig met alles dat offline is: logo, visitekaartjes, folders en briefpapier en ik doe

alles online, van website tot app.” Vanwege
zijn grafische achtergrond ontwerpt Yarno
zelf alle vormgeving van de website of app.
Het programmeren en bouwen van websites
heeft hij zichzelf geleerd en: “natuurlijk
heb ik ook heel veel geleerd bij mijn vorige
baan”.
Kleine bedrijven
De focus ligt op de kleinere bedrijven. “Natuurlijk zijn grote bedrijven ook welkom,
maar het leuke is nou juist om het voor
kleine bedrijven of zzp’ers ook mogelijk te
maken om een eigen website te ontwerpen”.
De grote ramen vinden ze alleen maar heel

fijn bij Webrandit: “we houden van eerlijkheid en transparantie, mensen kunnen zien
wat we aan het doen zijn, hard aan het werk
of even koffie aan het drinken”.
Flipperkast
Tot op heden loopt er nog niemand uit
zichzelf binnen, maar dat zouden de mannen wel leuk vinden. “Iedereen is welkom
om even kennis te maken, voor een borrel
op vrijdagmiddag of… om even te flipperen
want binnenkort is de flipperkast gemaakt!”.
www.webrandit.nl
~ Tekst & foto: Stephanie Dumoulin ~
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Dorpsraadslid Wil de Korte

“Eigenwijs en dwars, dat paste wel bij mij”

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.
Ze is het oudste Dorpsraadslid, maar
ze eigenwijs waren, en dwars. Dat bleek wel
voorlopig wil ze nog wel even door. Wil de
te kloppen. Ik vond dat prima, het past wel
bij me.” Na een jaar wordt haar echtgenoot
Korte (80) woonde nog maar kort in Wijk
aan Zee, toen ze zich in 1996 bij de Dorpsgevraagd als voorzitter van de Dorpsraad
raad aansloot. “Het leek me boeiend om te
en trekt Wil zich terug. Ik wilde niet samen
zien hoe dat werkt, zo’n Dorpsraad. Ik had
in de Dorpsraad zitten, dat leek me niet
jarenlang met veel plezier voor de PvdA in
handig, dus toen heb ik een stapje terug
gedaan.” Na afloop van zijn voorzitterspede gemeenteraad van Beverwijk gezeten,
dus de politieke interesse was er al. Over de
riode keert Wil terug, en neemt in 2003 de
Dorpsraad had ik al verhalen gehoord. Dat
voorzittershamer over. Drie jaar lang is zij

de voorzitter, voor zij de functie overdraagt
aan Jan Budding. Wil blijft actief, zij is de
spil achter de organisatie van de cursussen
van de Dorpsraad. “Al jaren wordt er yoga,
bodyshape en schilderen en tekenen gegeven. Ik organiseer de ruimte en de inschrijvingen. Het is geen zware taak, maar ik
vind het leuk om te doen. We hebben twee
jaar geleden geprobeerd een nieuwe cursus
Capoeira van de grond te krijgen, maar dat
is niet gelukt. Er waren niet genoeg aanmeldingen. Maar als de vraag komt vanuit het
dorp voor een ander soort cursus dan zal ik
me zeker inspannen om die te organiseren.”
Wil is in 1992 met haar man in Wijk aan
Zee komen wonen. Ze wilden graag een
appartement, en zochten ook wat meer veiligheid. “Er werd erg veel ingebroken in de
buurt waar wij woonde. Helaas werd er niet
lang daarna in ons appartement in Wijk aan
Zee ingebroken, dus dat heeft niet helemaal
uitgepakt zoals we gehoopt hadden.” Wil geniet dagelijks van het riante uitzicht op zee.
Helaas zonder haar echtgenoot, die vijf jaar
geleden is overleden. Maar dat is voor Wil
geen reden om bij de pakken neer te gaan
zitten. “Ik mis hem, ja, maar het is voor mij
een extra reden om actief te blijven. Je hoort
van alles, blijft in contact met het Dorp. Dat
vind ik belangrijk.”

Tekening Wijck op Zee uit 1641

In 1641 heeft de cartograaf Daniel van Breen deze tekening van Wijk aan Zee gemaakt. De afbeelding staat in het boekje De steede Beverwijck,
uitgegeven in 1974. Men vermoedt dat de tekening pas bijgevoegd is nadat het boekje al klaar was. Het rechtergedeelte is omgevouwen, omdat
de tekening breder was dan het boekje zelf. Van Breen was een cartograaf die zeer gedetailleerde plattegronden tekende met name van Beverwijk. Op deze tekening is te zien hoe de Duinkerker kapers op 3 april 1641 door de Nederlandse oorlogsschepen aangevallen worden. Je ziet de
bemanning de duinen invluchten. De vuurbaak (vierboet) staat op het duin naast de Rel. Hier lagen de bomschuiten op het strand en werd de
vis aan wal gebracht. Wijck op Zee heeft 130 huizen of daaromtrent. Ter vergelijking: Beverwijk heeft in 1630 slechts 330 inwoners.
(Ter beschikking gesteld door Aad Kok van het museum Kennemerland.)

Warm plekje voor de druilige vakantiedag:

Het Hoogovensmuseum

Op weg naar de Noordpier kunnen we
een glimp opvangen van de staalfabriek in
IJmuiden. Een glimp? Jazeker, dat wat zien
lijkt misschien al enorm, het is nog maar
een klein stukje van de hoogovens, of beter
gezegd: van Tata Steel.
De staalfabriek werd opgericht in 1918

onder de naam Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens en staalfabrieken. Het duurt dan
nog tot 1924 voordat de eerste Hoogoven
wordt aangestoken, maar al snel groeit de
fabriek uit tot de grootste ruwijzerexporteur
ter wereld. In 2008 vierde de fabriek haar
90e verjaardag en ter ere van dat jubileum

~ Greet Cudovan ~

is er een museum opgericht in de oude
buizengieterij in Velsen Noord. Door middel van oude attributen, zoals een 80 ton
wegende klokkentop van een hoogoven,
foto’s en filmpjes wordt het verhaal van de
staalfabriek verteld.
Ook kan de bezoeker in blik werpen in de
‘keuken’ van de hoogovens: het museum laat
zien hoe staal gemaakt wordt, van grondstof tot eindproduct. Zo is bijvoorbeeld een
gedeelte van hoogoven #3 op ware grote
nagebouwd waarin een filmpje laat zien hoe
de hoogoven werkt.
Het museum wordt gerund door vrijwilligers van de Stichting Industrieel Erfgoed
Hoogovens, tot en met 16 jaar is de toegang
gratis. Volwassenen betalen €2,00 toegang.
Het museum is geopend op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en tijdens
de zondagsritten van de Corus Stoomtrein.
www.hoogovensmuseum.nl Uitgebreide informatie over de geschiedenis van de fabriek
is te vinden op: www.staal90.nl
~ Tekst & foto: Stephanie Dumoulin ~

Gesprek van de maand
Over de Olympische gedachte gesproken…
Wat goed dat ik je weer in levende lijve aantref,
altijd beter dan jij tussen zes planken en ik met
slappe koffie en kleffe cake in de hand.
– Helemaal mee eens. Ik heb de afgelopen
maand in een emotionele achtbaan gezeten,
zeg maar in de snelste zeepkist maar dan in het
kwadraat. Tot ik op een goede morgen wakker
werd en een openbaring kreeg van heb ik jou
daar.
Had je soms de avond ervoor naar de EO
gekeken?
– Nee, niets van dat al, gewoon naar de Avondetappe van Mart Smeets. Er hadden die dag
weer drie renners ‘in de remmen geknepen’,
zoals dat in jargon heet.
Maar wat hebben die afstappende ziek, zwak
en misselijke coureurs in hemelsnaam met jouw
openbaring te maken?
– Nou, eigenlijk alles. Ik kwam toen tot het
besef dat in het hele leven de reis belangrijker is
dan de bestemming.
Wat is dat nou toch weer voor een gezwets in de
ruimte?
– Niks gezwets, ga maar na. We weten allemaal
dat we dood gaan, dus daar hoef je het niet voor
te doen. Het gaat erom dat we zo lang we leven
er het beste van maken en er altijd weer een volgende kans komt. Sindsdien ben ik in Olympus.
Olympus?
– Ja Olympus, de god van de participatie.
Nou, het wordt tijd voor een één op eentje met
dokter Van Oudvorst.
– Welnee, laat hij mensen helpen die het echt
nodig hebben. Ik weet wat mij te doen staat.
Wat dan?
– Ik ga mij actief inzetten om iedereen te laten
meedoen. Heb je gehoord van die overlast door
een groepje jongeren in de Rel?
Tja, met zo’n naam vraag je om problemen…
– Ik zie voor mijzelf wel een bemiddelende rol
weggelegd…
… Ze kunnen die gassies beter midden op het
weiland laten chillen, toezicht genoeg en geen
geluidsoverlastlast.
– …en ik ga met jou op vakantie.
Met mij? Heb ik daar zelf nog iets over te zeggen?.
– Eigenlijk niet, dat is het mooie van de Olympische gedachte, je mag jezelf overal uitnodigen.
Dat is een mooie gedachte, maar moet dat
in mijn tent? Weet je wat jij kan met jouw
gedachte?
– Nou?
De Olympus op!
– Het was maar een voorbeeld, bovendien zit
ik al bij Van Oudvorst in de caravan, met mijn
witte pak.
Ik pas even geloof ik.
– Van Oudvorst wordt de redding van sportend
Wijk aan Zee
Leg uit.
– De Olympische Spelen in Londen komen
te vroeg, maar Sensei Arnold gaat ons dorp
medailles brengen in pakweg 2016. Lees jij de
achterkant van de Jutter nooit?
Een gezonde geest in een gezond lichaam en een
plak op de borst?
– Juistum!
Wijk aan Zee wordt het nieuwe Papendal?!
– Je wordt enthousiast, ik zie het. Het Paasduin
voor de hoogtestage, de Rijckert Aertszweg als
oefenterrein voor de wielrenners, het strand
voor het beachvolleybal en het weiland voor het
speerwerpen, kogelstoten, hamerslingeren en
de 1000 meter kofferbakmarkt. Eten kunnen de
sporters bij Adje, Martin verkoopt sportdrank,
Helmi handdoeken en Edje druivensuiker.
En dan kamperen op het weiland zeker?
– Wel uitkijken voor de discussen en de speren!
Douchen kunnen ze misschien in De Moriaan, hopen dat er in 2016 geen rommelmarkt
gepland staat.
Wat goed dat mensen zoals wij Wijk aan Zee
weer op de kaart zetten!
– Ach, iemand moet het doen.
~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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Familiedag

Op 26 augustus 2012 organiseert Sportvereniging Wijk aan Zee de 27e editie van de
Familiedag. Tijdens deze dag is er van klein
tot groot van alles te doen. Dit jaar met als
thema Disco dus haal die afro pruik en het
glitterpak maar van zolder.
De teams storten zich vanaf 9.00 uur weer
traditioneel op 10 verschillende spellen
waaronder de altijd spectaculaire buikglijbaan, tobbendansen, een hindernisbaan
en andere spellen en wedstijdjes. Dit jaar
hebben we een programma gemaakt voor de
kleintjes van 4 - 8 jaar, kinderen van 8 -12 en
uiteraard het toernooi vanaf 13 jaar tot ...
Inschrijven: Yolande Fennema, 06 - 54 26 26
59 of André Schennink op 06 - 22 10 75 84

Deur gezocht

Voor het landart project “ENTREE” (THE
DOORS), in Tjechie (Bystre), zijn we op
zoek naar een deur uit Wijk aan Zee. Het
idee is deuren als symbool voor gastvrijheid
en open mind naar elkaar en Europa. Deze
deuren worden in de vorm van een workshop bewerkt door participanten van elk
dorp waar de deur vandaan komt. Daarna
worden ze geplaatst in het landschap. Dus
als je ergens nog een voordeur hebt (dat zou
het mooiste zijn), neem dan contact op met
ons. Saskia Scheffer 06-30721458

360
Er is geschiedenis , die je overvalt of, die
zich aan je voltrekt. Er is geschiedenis, waar
je deel van uitmaakt. Niet, dat het wat uitmaakt, maar je bent er wel een deel van. En
dan is er geschiedenis, die je maakt. Heeft u
dat wel eens meegemaakt? Nog niet misschien, maar vandaag dan toch wel. Vast en
zeker. Heel bijzonder, voor u, voor ons, voor
ons allemaal, voor het dorp. U heeft vandaag, op dit allereigenste moment de 360ste
Jutter in handen. Met twaalf nummers per
jaar maakt dat 30 jaargangen.
U heeft als lezer de Jutter gemaakt, u bent
met anderen de maker van het 360ste nummer. Er zijn meer makers, die schrijven.
Maar zonder lezers kan een schrijver het
wel vergeten. Al 30 jaar lang schrijven de

schrijvers in wisselende samenstelling. Wie
schrijft voor de Jutter is meestal redacteur
of een vaste medewerker. Maar de brievenschrijvers mogen we niet vergeten. Ook zij
hebben de Jutter mee-gemaakt. En dan, de
trouwe adverteerders van het allereerste uur
en de adverteerders van later. De bezorgers
en de advertentiewervers. Met z’n allen hebben ze door de jaren heen de Jutter gemaakt.
En hoe!
Als ik terugdenk aan de zomer van 1982
dan moet ik denken aan schaar en lijmpot,
plakvellen en een elektrische schrijfmachine. Aan de huiskamer van Raymond aan
de Stetweg, aan de kelder van Lieuwe aan
de Tappenbeckstraat, dan later de serre van
Sonnevanck, dan nog later het ‘Raadhuis’
van de Moriaan. Het lelijke eendje van ooit

Zee van Staal als bouwplaat

St. Beeldenpark Een Zee van Staal heeft van
drie van haar kunstwerken een kartonnen
bouwplaat gemaakt. Twee van de drie zijn
eenvoudig te maken (v.a. 9 jaar) en de derde
is meer voor gevorderden. De scholen in de
regio zijn benaderd, want de platen lenen
zich uitstekend voor een groepsproject.
De beeldend kunstenaars Piet Vos en Jaap
Velserboer kunnen worden ingeschakeld
voor begeleiding (workshop). En wat te
denken van een rondleiding langs de èchte
kunstwerken in het beeldenpark? In augustus is er elke zondag om 14.00 uur een
gratis rondleiding, rondleidingen op af-

is een mooie zwaan geworden. Naar uiterlijk
en naar inhoud. De opmaak is zo goed, dat
je er net niets van merkt. En zo hoort het
ook. Paul Blitz, Raymond en ikzelf moesten nog (lange) stoppers schrijven om alle
pagina’s vol te krijgen. Kijk nu eens, geen
bladvulling meer te bekennen. De redactie
moet passen en meten. Ruimte kun je maar
een keer gebruiken en dan is het gewoon:
op. Een mooi uiterlijk betekent veel, maar
zegt niet alles. Hoe breed en verschillend
is de inhoud toch geworden. Iedere lezer
vindt wel een bericht van zijn gading. Het
vraaggesprek heeft de plaats ingenomen van
de agitatie, van het vurig vlammende, boze
betoog.
Niet dat er niets meer te ageren valt in dit
dorp. Houd me vast! Maar de Jutter ziet
het nu ruimer, breder, milder en vooral wat
vrolijker.
Het is me het nummer wel, deze 360ste
Jutter. Een lange voorgeschiedenis dat heeft
het al, en, wie weet, heel misschien, een nog
langere toekomst. Dat lukt, zo lang u als lezer en alle anderen, de Jutter, blijven máken.
Zo schrijf je geschiedenis.
janbudding@netaffairs.nl

Wandelen en wijnproeven

spraak zijn ook mogelijk (tegen betaling)
De bouwplaten zijn als pakket te koop bij
De KOP van WaZ (€ 7.50) en staan ook op
www.eenzeevanstaal.nl. Info secretariaat
Zee van Staal: 06 1053 7950.

Bewegen is gezond voor lichaam en geest.
Fysiotherapie Wijk aan Zee zet jong en oud
in beweging met programma’s die goed zijn
voor lijf en leden en die de geest prikkelen
Vrijdag 17 augustus vanaf 18.00 uur maken
wij ons op voor een balans tussen bewegen
en Bourgondisch genieten. De praktijk
organiseert in samenwerking met Wijn aan
Zee een zomerwandeling met aansluitend
een wijnproeverij (voor de gezondheid
wordt er met mate geproefd).
Kosten: 8 euro. Inschrijven kan op de fysiotherapie praktijk, Dorpsduinen 6, 1949 EG
Wijk aan Zee, telefoon: 0251-375976.

Annie van Roon – Zuiderduin: een eeuw jong...
Op 6 augustus viert Annie van Roon – Zuiderduin in haar geboorteplaats het feit dat
ze de gedenkwaardige leeftijd van 100 in
goede gezondheid mag bereiken. Als jongste
van een gezin van negen kinderen kwam
ze op 6 augustus 1912 in de Duinweg ter
wereld. Ook al zijn enkele van haar broers
en zussen zeer oud geworden, als enige van
de familie bereikt ‘tante Annie’ de mijlpaal
van een eeuw.
In vroeger dagen was Annie van Roon een
trouw lid van het parochiekoor van de St.
Odulphus en betrokken bij het wel en wee
van de parochie. Ook de soos in de Moriaan
werd trouw bezocht om te kaarten.
Ze ontmoette haar man Tinus, waarmee ze
ruim 63 jaar getrouwd was, in de Odulphuskerk. De vonk sloeg over tijdens het
schaatsen op de vijver in Westerhout. Na het
huwelijk in 1942 woonden ze eerst bij haar
moeder in een zomerhuis aan de Relweg
20 en daarna jarenlang in de Burgemeester Rothéstraat 26. Ze kreeg een zoon, een
kleindochter en twee achterkleinkinderen.
Ze geniet nog met volle teugen van haar
familie: “ik heb ze allemaal even lief ”.

Sinds een jaar of vier woont mevr. Van Roon
in Huize Boerhaave van de Stichting St.
Jacob in Schalkwijk – Haarlem. Hoewel ze
zich hier erg thuis voelt, is ze in haar hart
nog steeds met haar geboortedorp verbonden. Ze leest trouw de Kennemer en De Jutter om bij te blijven met de laatste nieuwtjes.
Tot voor kort bezocht ze wanneer het weer
het toeliet het Wijk aan Zeese strand bij het
strandhuis van haar zoon en schoondochter.
In huize Boerhaave is ze een geliefde
kaartpartner. Met drie medebewoners
klaverjassen; dat houdt de geest scherp. “Als
het hierboven maar helder blijft” is haar
grootste zorg. Dat ze wat doof wordt, deert
haar niet: “ik kijk goed naar de lippen”. Ze
doet mee aan veel activiteiten zoals sjoelen
en gymnastiek op muziek en geniet van
het bezoek dat (klein)kinderen of neven en
nichten komen brengen. Haar familie nodigt
iedereen uit die de 100-jarige wil feliciteren,
om op maandagmiddag 6 augustus langs
te komen in Dorpshuis De Moriaan vanaf
14.30 uur. Een cadeau meenemen voor de
jarige is niet per se nodig. Een gift voor de
KNRM wordt op prijs gesteld.

55-plus? Bewegen dus!
Pak de fiets!
Volgens onderzoekers is de Tour de France een obsessie voor Nederlanders. Geen
land ter wereld - buiten Frankrijk zelf - waar zo intensief wordt meegeleefd met de
koers in het Franse land. Direct nadat een etappe is gefinisht, zie je dan ook mannen gebogen over het stuur en stampend op de pedalen rondrijden, voor zichzelf
de illusie in stand houdend dat ze coureur zijn.
Maar wat is er mis met zo’n illusie? Het is een gezonde prikkel te denken, dat het
zuidelijke fietspad langs de Zeestraat een vlakke etappe is en het pad langs de noordkant geaccidenteerd terrein. Het zwaardere werk zit in de waterleidingduinen en de ultieme uitdaging gelijk Alpe d’Huez ligt op de Rijckert Aertzweg. Voor
een pittig stukje tijdrijden leent zich de Reyndersweg. Geen illusie maar werkelijkheid: fietsen is gezond (en niet alleen voor mannen), dus pak ‘m, die fiets!

Woensdag 1 augustus
Duinpark Paasdal: uitzending Radio Typisch
Wijk aan Zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Zaterdag 4 augustus
Statler & Waldorf: kunstzinnige happening
Wonder van Wijk aan Zee met muziek vanaf
13.00 u
Zondag 5 augustus
Duinpark Paasdal: Sixty Pound 15.00 –
17.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk
aan Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Woensdag 8 augustus
Zwaardvis: Playbackshow vanaf 18.00 u
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
t/m vrijdag 9 augustus
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: vakantiesluiting
Vrijdag 10 augustus
Orgelconcert met Sebastiaan Schippers in de
Dorpskerk, 20.15 u. Toegang gratis.
Zaterdag 11 augustus
Sonnevanck: Bluesavond met Page olv Erwin van Ligten
Timboektoe: Aangestrand
Zondag 12 augustus
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Statler & Waldorf: Dursun Erbay, akoestisch
17.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 15 augustus
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Zaterdag 18 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en
Arion gebruikte kleding en schoenen
Zondag 19 augustus
Julianaplein: Kunstmarkt 11.00 – 17.00 u
Rijk aan Zee: De Graaff ’s Gezellige Dansmiddag 16.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 22 augustus
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Vrijdag 24 augustus
Sonnevanck: DWQ vanaf 21.30 u
Zondag 26 augustus
SV Wijk aan Zee: Familiedag thema
Disco; toernooi, spelletjes, barbecue, disco vanaf 9.00 u. Inschrijven tel.
065426269/0622107584
Rijk aan Zee: Seizoensafsluiting met Bloes
broers & Friends vanaf 15.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 29 augustus
Boothuis ‘October’: Open huis 19.00 – 22.00 u
Vrijdag 31 augustus
Odulphuskerk en Dorpskerk: Orgelwandeltocht; orgels bespeeld door Chiel Jan van
Hofwegen. Start Odulphuskerk 20.00 u

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
5 augustus
mevr. Ds. A. Goudsmit-Aalbers te Hausen,
Zwitserland.
19 augustus
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk.
26 augustus
Oec. zomerdienst in Dorpskerk. Voorg. drs. J. de
Wildt en mevr. J. van Wieren.

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 augustus
19.00 uur eucharistieviering			
voorganger p. Mathew
samenzang
Zondag 12 augustus
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. Putman
samenzang
Zaterdag 18 augustus
19.00 uur eucharistieviering			
voorganger p.R.Putman
samenzang
zondag 26 augustus
10.00 uur Dorpskerk			
voorgangers J. de Wildt en
oec. viering van woord en gebed		
Mw. J. van Wieren		
samenzang
Adressen
De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: vanaf 13
augustus open op maandag en vrijdag van
14.00 – 16.30 u, dinsdag van 14.00 – 18.00 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal: woensdag t/m maandag
10.00 – 21.00 u
KOP van WAZ / TIP (ToeristischInformatiePunt): donderdag t/m zondag vanaf
12.00 u
De KUSt: iedere maandag Strandyoga 19.00
– 20.30 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Rijk aan Zee: iedere zondag Poppodium live
muziek 16.30 – 19.00 u
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag van 10.00 – 12.00 en 16.00 – 19.00
u en elke zondag v.a. 12.00 u
NoordPier: Watertaxi naar IJmuiden
10.10, 13.25, 15.35, 17.35 u

Nieuwe openingstijden TIP

Maandag
10.00-14.00 uur
Dinsdag
gesloten
Woensdag
10.00-14.00 uur
Donderdag
12.00-18.00 uur
Vrijdag 		
12.00-18.00 uur
Zaterdag
12.00-17.00 uur
Zondag 		
12.00-17.00 uur
Toeristen Informatie Punt, Voorstraat 12
1949 BH Wijk aan Zee, 06 81468816

Kapsalon Variant is gesloten van
dinsdag 7 t/m donderdag 16 augustus.

Babypoesje zoekt huis

Zwart-wit poesje, geboren op 19 mei, zoekt
een fijn huis. Als je interesse hebt, kom dan
gerust even kijken! Ons tel. nr. 06-30721458.

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.

