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Hij loopt alweer even mee, onze waarnemend 
burgemeester Freek Ossel. Hoog tijd om eens 
met hem in gesprek te gaan, zodat ook de 
bewoners van Wijk aan Zee weten wie hun 
‘burgervader’ is. Wie geen introductie nodig 
heeft is Bert Kisjes. Als je in Wijk aan Zee 
woont kan het bijna niet anders of je hebt 
hem gezien of van hem gehoord. Toch valt er 
ook over Bert Kisjes een hoop te vertellen 
wat u misschien nog niet wist. Daarom 
verschijnt deze week een boek over deze 
markante Wijk aan Zeeër.  Een boeiend 

boek over een interessant mens. Zeer de 
moeite waard als u nog nooit van hem 
gehoord heeft, want u krijgt meteen een 
flink stuk (recente) geschiedenis van Wijk 
aan zee mee. maar ook als u Bert per-
soonlijk kent is het boek het lezen waard. 
u leest er meer over op pagina 3.

             ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

Van de redactie

in dit nummer:

3 interview: 
   Jan de Wildt
3 Biografie Bert Kisjes   
5 ‘Bij ons op de foto’
7 nieuwe website 
voor de dorpsraad
8 agenda 

Freek Ossel 
waarnemend burgemeester

Wie is Freek Ossel?
“mijn vader en hoogzwangere moeder woonden 
zestig jaar geleden in Epe en stonden op het 
punt te verhuizen naar het Brabantse Etten Leur, 
maar hebben gewacht tot ik was geboren. Na zes 
weken gingen we dan toch naar het zuiden, daar 
ben ik opgegroeid. Ik ben daar gebleven tot ik in 
utrecht ging studeren. in 1996 werd ik stads-
deelsecretaris van Amsterdam-Zuidoost en ben 
later sectordirecteur maatschappelijke, econo-
mische en Culturele ontwikkeling geworden. In 
die functie was ik onder andere verantwoordelijk 
voor diversiteit, werkgelegenheid en grootste-
denbeleid. van 2008 tot 2014 was ik wethouder 
en had wonen, armoedebestrijding en havens in 
mijn portefeuille.”

Wat wist u van Beverwijk voordat u ja zei?
“Ik kende Beverwijk al omdat ik onder andere 
havens in mijn portefeuille had. Daardoor had 
ik ook met alle Noordzeekanaalgemeenten te 
maken.” 

Hebt u vrouw en kinderen?
“Ja, een vrouw, een kind en twee kleinkinderen 
en ik ben 25 jaar getrouwd. ik ben pas nog met 
de kleinkinderen naar Afrika geweest.” 

Is het niet frustrerend aan iets te beginnen en 
het niet af te kunnen maken?
“Dat heeft niet alleen een waarnemend burge-
meester, maar iedere burgemeester. Die wordt 
aangesteld voor een periode van zes jaar en er 
zijn altijd zaken die je niet kunt afmaken.”

Bent u voorstander van één IJmondgemeente, 
Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen?
“uitgeest is al afgehaakt, die zoekt samenwerking 

met Castricum, Limmen, Heiloo en Bergen. 
Ik heb een brief geschreven aan de gemeente-
raad. Het komt erop neer dat je intensief kunt 
samenwerken (“verloven”), maar daarna niet 
per se hoeft te trouwen. Samenwerking is heel 
belangrijk, wij hebben natuurlijk veel met elkaar 
te maken, trouwen kan altijd nog. Naar mijn 
mening zijn wij in een bepalende fase van de 
regionale samenwerking terechtgekomen. De 
IJmondgemeenten zijn op de goede weg met die 
regionale samenwerking.”

Er zijn nogal wat Wijk aan Zeeërs, die niet 
blij zijn met de nieuwe sluizen van IJmuiden. 
Grotere schepen betekent meer overslag en dat 
is meer stof. Wat is uw invloed geweest?
“Er wordt al vijfentwintig jaar over gepraat en 
tijdens mijn termijn is het mij gelukt om alle 
belanghebbenden te overtuigen van het eco-
nomische belang en is de knoop doorgehakt. 
Tegelijk wordt er serieus rekening gehouden met 
de gevolgen voor het milieu. Ik was trots toen het 
definitief was en mijn opvolger Kasha Ollgren in 
haar speech zei: ‘Freek, jij hebt de bal op de stip 
gelegd’.”

U had in Amsterdam de portefeuille met onder 
andere huisvesting, wat een zware is, dat is wel 
wat anders dan burgemeester in Beverwijk.
“De positie is anders, de druk even groot. Een 
wethouder is bestuurder in delen, heeft zijn 
portefeuille en is daarvoor verantwoordelijk. In 
Amsterdam had ik te maken met jongeren- en 
studentenhuisvesting, maar ook met de krappe 
woonmarkt en de kwetsbare positie van ver-
huurders.  Een burgemeester is een burgervader 
voor de hele gemeente, verantwoordelijk voor de 
veiligheid, maar ook voor integriteit en benader-

baar voor personen en hun problemen. Is altijd 
aanwezig en zijn symbolische rol is belangrijk. 
Hij staat boven de partijen.” 

Hebt u nog wel tijd voor ontspanning?
“Oh, zeker. Wij hebben een huis in Frankrijk in 
de buurt van Bordeaux, daar gaan we een paar 
keer per jaar heen. Ik deed vrijwilligerswerk, 
ben voorzitter van Paradiso, van Toneelgroep 
Amsterdam, van het Verzetsmuseum geweest. 
van het uitkeringsregeling Hulpfonds gedupeer-
den Bijlmerramp ben ik voorzitter geweest. En 
binnenkort wordt ik voorzitter van de Raad van 
Toezicht van theater Frascati.”
Lees verder op pagina 3

Sinds 1 september vorig jaar is Freek Ossel waarnemend burgemeester van Beverwijk omdat burgemeester Han van Leeuwen voor ten minste een half 
jaar met ziekteverlof ging. Het ziet er naar uit dat hij nog wat langer blijft. Freek is zeven jaar wethouder Volkshuisvesting en Haven geweest in Amster-
dam en besloot te stoppen met de politiek aan het einde van zijn laatste termijn in maart vorig jaar. Maar uit onverwachte hoek kwam daarin verande-
ring, toen hij werd gebeld of hij voor minimaal een half jaar naar Beverwijk wilde. Foto: Stephanie Dumoulin.



Dorpsgenoten 

Jan de Wildt

leiding economie en is lerares geworden.”
“Religie speelt een belangrijke rol in mijn leven. 
Ik heb het voorrecht gehad om de ontwikkeling 
van de Rooms Katholieke Kerk mee te maken 
vanaf het Rijke Roomse Leven tot aan heden. Ik 
ben actief kerklid en lekenvoorganger, behoor tot 
de progressieve vleugel van de katholieke kerk. Ik 
zet me in voor de oecumene en prijs mij gelukkig 
met de goede kerkelijke verhoudingen in ons 
dorp.”

“Betrokken zijn in de maatschappij en je steentje 
bijdragen door je talenten in te zetten voor die 
maatschappij door vrijwilligerswerk is voor 
mij een vanzelfsprekendheid. Ik ben een echt 
verenigingsmens en stort mij spontaan in allerlei 
zaken. Ik heb in de loop van mijn leven ongeveer 
25 verschillende bestuursfuncties gehad in sport, 
onderwijs, cultuur, alcohol en drugsbestrijding, 
kerk en economische organisaties. Langer dan 
zeven jaar bleef ik nooit, je moet niet vastroesten. 
Een uitzondering is Cultural Village of Europe, 
daarvan ben ik twaalf jaar bestuurslid geweest. 
Dat leverde mij een schat aan internationale 
contacten en culturele evenementen op.”

“Van jongs af aan ben ik zeer geïnteresseerd 
geweest in politiek. in 1964 werd ik ingeschakeld 

Hij is niet geboren in Wijk aan Zee, maar wel 
dichtbij, in de Beverwijkse Zeestraat, die per 
slot van rekening doorloopt tot in Wijk aan Zee. 
Woont hier al 48 jaar en heeft heel wat voor het 
dorp betekend, dan mag je Jan de Wildt toch wel 
Wijk aan Zeeër noemen. Jan woont nu alleen 
met zijn vrouw Miep. De kinderen Stephanie, 
Jan Paul en Marieke wonen allang niet meer 
thuis. Jan en Miep hebben vijf kleinkinderen. 
Tijdens zijn studententijd riep hij dat hij nooit 
ambtenaar zou worden, maar hij is het zijn hele 
leven geweest. Momenteel is Jan met heel veel 
plezier lid van de Seniorenkring en Wazmank. 

“ik ben geboren in 1941 als oudste van zes 
kinderen, vijf jongens en een meisje. mijn vader 
was bouwkundige, werkte bij Hoogovens afdeling 
Nieuwbouw en had daarnaast een eigen praktijk 
als architect. Ik besefte later dat hij dat erbij deed 
om de studiekosten van zijn kinderen te kun-
nen bekostigen. mijn moeder was een zorgzame 
vrouw, zij kon heel mooi zingen. Ik was niet één 
van de jongens van Jan de Wit. Ik was nogal 
onhandig met een gestoorde motoriek. Ik moest 
het van mijn mondje hebben en dat is altijd zo 
gebleven. Ik ging in Haarlem op de HBS bij het 
mendel College. ik was daar een actief lid van de 
debatingclub en redacteur van het schoolblad. 
Dat heeft een belangrijke basis gelegd voor mijn 
verdere leven. op de universiteit van amsterdam 
ging dat verder, ik studeerde politieke en sociale 
wetenschappen. Ik was actief in het studentenle-
ven en werd onder andere preases van de Haar-
lemse Katholieke Studenten Vereniging H.K.S.V. 
Sanctus Bavo.”

“miep heb ik in 1961 ontmoet op een feest van de 
hockeyclub Scheybeeck. Zij heeft balans gebracht 
in mijn leven. in 1966 zijn wij getrouwd, ik stu-
deerde toen nog, samenwonen deed je niet in die 
tijd. Wij leefden van haar inkomen, ik studeerde 
af in 1968 en op 1 januari 1969 kreeg ik mijn eer-
ste baan. ik ben trots op miep, jaren nadat ik was 
afgestudeerd, ging zij studeren aan de lerarenop-
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Burgemeester Freek Ossel
U noemt dat ontspanning, het lijkt mij behoor-
lijk inspannend.
“Het  is goed om naast het werk ook totaal andere 
dingen te doen. Zo  doe ik ook nog wat aan 
muziek. In mijn jonge jaren zat ik in een pop-
bandje, ‘Prima Volta’. Ik zong en speelde gitaar 
en basgitaar. Wij hebben bijna in alle zaaltjes in 
Nederland  opgetreden, en zelfs in België, Frank-
rijk en Spanje. Ons doel was een foto in de Rijam 
schoolagenda en ja, dat hebben we gehaald.”

Ziet u Han van Leeuwen wel eens?
“Jazeker, we spreken elkaar regelmatig en het gaat 
naar omstandigheden goed met hem.”

En... bevalt het u in Beverwijk en Wijk aan Zee?
“Ik ben nog geen dag met tegenzin naar mijn 
werk gegaan, ik heb veel plezier in het werk bij 
de gemeente en daarbinnen vind ik Wijk aan Zee 
fantastisch in al zijn eigenwijsheid met af en toe 
wat tegendraadsheid. Het ligt nu eenmaal in een 
gebied dat extra aandacht heeft. Ik ben blij dat er 
meetpunten voor de luchtkwaliteit in Wijk aan 
Zee staan. Ook heb ik genoten toen het Tata Steel 
Chess Tournament eindigde en Wazmank een 
lied zong op het Julianaplein voor de winnaar van 
het toernooi, magnus Carlsson. ik vond het ge-
weldig toen ik zei dat ik had gehoord dat er zelfs 
een paar Beverwijkers in Wazmank zingen en dat 
dirigent ab winkel toen zei, ‘maar burgemeester, 
wij zijn toch allemaal Beverwijkers’.”

Dat had hij in 1936 ook niet moeten zeggen.
“Dat denk ik ook niet.”

U woont in Amsterdam, maar weet u dat er 
zelfs twee Amsterdammers meezingen in 
Wazmank?
“Dat vind ik iets te ver gaan.”

De één heeft een strandhuis en de ander een 
zomerhuis op een camping, mag het dan wel?
“Nou vooruit, dan mag het wel.”

~ Tekst: Georges van Luijk ~

bij een studieclub van de Katholieke Volks Partij 
(kvp, na de fusie met CHu en arp werd dat 
CDA, red.) over de ontwikkeling van het Noord-
zeekanaalgebied en weerde mij in de discussie 
over de samenvoeging van de IJmondgemeenten. 
van 1974 tot 1978 was ik lid van de gemeente-
raad van Beverwijk voor het toen startende CDA. 
Ik was een van de voorstanders van een samen-
werkingsschool in Wijk aan Zee en dat kostte mij 
politiek de kop. Een persoonlijke nederlaag en 
verdrietige crisis, maar die school kwam er later 
wel. Via de vredesbeweging en antikernwapen-
demonstraties nam ik afscheid van het CDA en 
werd uiteindelijk ‘slapend’ lid van de PvdA.”

“Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan bij 
het welzijnsorgaan van de provincie Noord Hol-
land en de reorganisatie van de gemeente Leiden. 
Daarna werd ik gemeentesecretaris van mijn 
geliefde Beverwijk. in 1987 begon ik in diezelfde 
functie in de gemeente Zaanstad. Na een conflict 
met de burgemeester ben ik voor mezelf begon-
nen met een bedrijf dat trainingen gaf aan ambte-
naren, raadsleden, wethouders en burgemeesters. 
Dat heeft mij veel voldoening gegeven en ik zeg 
met trots: ik ben een ambtenaar.”

~ Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

Biografie Bert Kisjes 
Een nieuwe tijd. Zo heet het boek over Bert Kisjes dat op 28 maart verschijnt. Het is zijn levensver-
haal, maar bovenal een toegankelijke weergave van de levensvisie van de markante Wijk aan Zeeër. 
Een gesigneerd exemplaar is nu al tegen gereduceerd tarief te bestellen.

Bert Kisjes is oud-predikant, herbergier, maar bo-
venal filosoof. Als eigenaar van Hotel Sonnevanck 
in Wijk aan Zee kreeg hij landelijke bekendheid. 
Sonnevanck werd een broedplaats voor nieuwe 
ideeën over de samenleving. Het is niet bij ideeën 
gebleven. Ze werden op inventieve en spectaculai-
re manier in de praktijk gebracht en aangescherpt 
binnen het verbond van Europese dorpen dat 
door Bert Kisjes is opgericht en waarvoor hij dit 
jaar is onderscheiden door de eu. 
‘Een nieuwe tijd’ is geschreven door journalist 
Jacky de Vries. In het boek vertelt Kisjes, bijna 
75 jaar oud, dat hij aan het begin staat van een 

nieuwe stap. Hij heeft Sonnevanck en Cultureel 
Dorp vaarwel gezegd en nam een leegstaande 
kerk over. Dit gebouw in het hart van Beverwijk 
moet een gemeenschapshuis worden. Een kerk 
zoals de kerk ooit bedoeld was: een bron van in-
spiratie voor iedereen. Hier wil Kisjes zijn ideeën 
over de samenleving verder in praktijk brengen. 
Het is de eerste keer dat een kerkgebouw, dat niet 
meer voor de eredienst gebruikt wordt, een der-
gelijke functie krijgt. Dit proces wordt met veel 
belangstelling gevolgd door dominees, filosofen 
en overheden.
Begin jaren zeventig stapt hij uit de kerk en wordt 

hij uitbater van de Drommedaris in Enkhuizen. 
Van kerk naar horeca, een immense stap, maar 
ook weer niet. Kisjes ontdekt de schoonheid en 
de kracht van het openbare leven. De heerlijke 
spanning dat de deur elk moment kan opengaan 
en je weet niet wie er binnenkomt. Een openba-
ring die de basis vormt voor de verdere ontwik-
keling van zijn ideeën. 
In het boek vertelt Kisjes over zijn inspiratie en 
de gebeurtenissen in zijn leven die bepalend 
waren voor de ontwikkeling van zijn ideeën. 
Daarnaast worden zijn ideeën en zijn visie op 
de nieuwe tijd en het nieuwe mensbeeld op een 
heldere en vooral toegankelijke manier uiteen-
gezet. een boek dat aansluit bij de tijdgeest. met 
een verhaal dat ongetwijfeld vele anderen zal 
inspireren.

Het boek ‘Een nieuwe tijd’ is nu al te bestellen via 
de uitgeverij De Vrijstaat Roetz, voor een geredu-
ceerd bedrag van 9,95. Meer informatie: roetz.nl  

rond Bergen (nH) en in museum kranenburg 
kennen ze het werk van Petra Talsma al langer. 
Nu is Wijk aan Zee aan de beurt en krijgen we de 
primeur van niet eerder geëxposeerd werk.  Petra 
Talsma werkt meestal in series. Vanuit het ene 
werk ontstaat het volgende. Vaak begint een serie 
met iets uit de dagelijkse realiteit. 
De Keukenscènes die te zien zijn in de Kop van 
WaZ ontstonden door een stapeltje kopjes en be-
kers, klaar om af gewassen te worden. Het waren 
geen bijzonder mooie spullen maar de manier 
waarop het gestapeld was, leverde een mooi non-
chalant stilleven op. Petra maakte er een foto van 

en die ene foto werd het startpunt voor een grote 
serie schilderijen. Het bleek een geweldige inspi-
ratiebron; haar eigen vaat en de afwas van familie 
en vrienden en het feit dat niemand stilstaat bij 
de schoonheid van zijn eigen afwas levert net die 
extra twist op.

Erik Klein Wolterink bouwt met beelden. De 
fotograaf opende keukenkastjes, ovens, laden en 
koelkasten. Ieder onderdeel van de keuken foto-
grafeerde hij apart en de opnamen monteerde hij 
later weer tot een geheel. Je zoomt zo in op wat 
in de loop van soms wel tientallen jaren zich in 

de kastjes heeft verzameld; van aardappelpuree 
tot truffelolie en van maggiblokje tot Ethiopisch 
kruidenmengsel.  Zo een keuken zal te zien zijn 
in de KOP van WaZ, komt dat zien! 
Het boek kitchen portraits is vanaf 13 maart te 
koop in de KOP. 

Te zien van 13 maart t/m 10 mei 2015. 
In de KOP van WaZ aan de Voorstraat 12 te Wijk 
aan Zee.  De opening is op vrijdag de 13de  maart 
vanaf 17.00 uur.

Keuken scenes en Kitchen Portraits in de KOP van WaZ
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Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
Van diverse verse producten tot PostNL 
en stomerij.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
verlengde voorstraat 56

E: sparpoliste@despar.info
t: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

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

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE
Certifi caat diabetische/reumatische voet

IN DE MORIAAN
dinsdag en woensdag

10 tot 17 uur
andere dagen bespreekbaar

Ook mogelijkheden 
voor manicure!

Info of afspraak
06-40990449

www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis 

julianaplein 9 1949 at wijk aan zee
tel. 0251-375956, of 0653392877 

info@vanamersfoortmakelaardij.nl

Van Amersfoort is verhuisd
naar julianaplein 9 
dagelijks geopend 

op afspraak 
Werkplekken te huur, 
voorzien van internet, 

keuken, toilet en 
vergaderruimte

Huiskamer fotostudio ‘Bij ons op de Foto’
Het fotografen duo Dinja van Dishoeck en Stephanie Dumoulin zijn onlangs met een nieuw initiatief 
gestart: de ‘huiskamer’studio. Eens in de maand organiseren ze een inloop fotoshoot waarbij ze hun 
huiskamer ombouwen tot fotostudio. Deze maand, op 1 en 22 maart, staat de studio in de huiskamer 
van Stephanie in Wijk aan Zee.

Dinja en Stephanie kennen elkaar eigenlijk al hun 
hele leven van feestjes en verjaardagen van een 
gemeenschappelijke kennis, maar gaan pas echt 
met elkaar om sinds ze oog in oog stonden op de 
fotoacademie in Amsterdam. “Het idee van de 
inloop fotoshoot komt van Dinja”, vertelt Stepha-
nie. “Als moeder van vijf jongens wordt zij om-
ringd door veel andere moeders en gezinnen. Zij 
kreeg regelmatig de vraag of ze misschien mooie 
foto’s wilde maken van de kinderen, de zwangere 
buiken en ook of ze een mooie profielfoto kon 
maken voor op social media. ‘Daar moeten we 
samen iets mee doen’, riep ze tegen me en zo 
is Bij ons op de Foto geboren.” De ene maand 
staat de studio bij Dinja in Houten of omgeving 
utrecht en de andere maand weer bij stephanie 
in Wijk aan Zee. “Deze maand hebben we een 
extra fotoshoot ingelast en wel op 22 maart. De 
ochtend van 1 maart zat zo snel vol.”

Laagdrempelig en betaalbaar, dat is de insteek 
van de fotoshoots. Er is geen afnameplicht, het 
duo fotografeert vrijblijvend. De eerste foto die je 
afneemt kost € 15,00 en elke volgende € 7,50 (ex-
clusief BTW). “Voor een normale fotoshoot zijn 
mensen toch wel wat geld kwijt, dus dat doe je 
niet zomaar even”, legt Stephanie uit. “Terwijl het 
wel leuk is om regelmatig een recente profielfoto 
te plaatsen of om je kindjes vast te laten leggen, 
ze groeien zo hard.” 

Het werkt als volgt: je mailt of belt om een 
tijdstip af te spreken zodat voor iedereen rustig 
de tijd genomen kan worden. Dinja of Stephanie 
maakt de foto’s. Na een paar dagen krijg je een 
selectie van de mooiste foto’s in klein formaat 
toegestuurd per mail. Jij kiest uit welke foto’s 
je wilt en deze worden dan mooi bewerkt in 
photoshop en krijg je, ook weer per mail, in hoge 
resolutie toegestuurd. 
“We kiezen er bewust voor om de bestanden 
digitaal aan te leveren, dan kan iedereen er mee 
doen wat ze willen, vergrotingen laten afdrukken 
voor opa en oma of ze op social media zetten. 
Bij de meeste fotografen krijg je een afdruk en 
moet je je leven lang daar nabestellen. Als je het 
bestand digitaal wil, ben je meestal veel meer 
geld kwijt. Wij vinden dat gedoe en niet meer van 
deze tijd.” 
“Naast deze inloop fotoshoots is het ook mogelijk 
om Bij ons op de Foto in te huren bij je thuis, 
bijvoorbeeld voor een meidenfeestje voor je 
jarige dochter. De fotostudio wordt dan in jouw 
huiskamer uitgepakt en opgezet. Zodra het mooi 
weer wordt gaan we ook naar buiten en organise-
ren we fotoshoots op het strand.” 

www.bijonsopdefoto.nl  
bijonsopdefoto@gmail.com
Dinja van Dishoeck: 06 53 41 40 58
stephanie Dumoulin: 06 14 59 14 94

rondleidingen bunkers
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat met de komende viering van de 70 jaar 
bevrijding onder hernieuwde belangstelling. Wijk aan Zee maakte deel uit van de Vesting 
IJmuiden, een ring van bunkers en andere verdedigingswerken tegen een geallieerde inva-
sie. Er liggen nu nog 70 bunkers, deels onder het zand verborgen.

rondje wijk aan zee organiseert elke 1e en laat-
ste zondag van de maand rondleidingen naar het 
complex rondom de Radarbunker en de bunkers 
onder Het Hoge Duin, het zogenaamde Wider-
standsnetz 63. elke 1e zondag van de maand 
naar het complex van de Radarbunker, start bij 
sonnevanck, kosten 7 euro, inclusief consumptie. 
Deze maand is dat op zondag 1 maart.
Elke laatste zondag van de maand uitgebreide 

rondleiding, waarbij ook de bunkers onder het 
hotel bezocht worden, start hotel Het Hoge Duin, 
kosten 12 euro, inclusief consumptie. Beide rond-
leidingen starten om  12.30 uur. Deze maand op 
29 maart. 
Aanmelden is noodzakelijk. Info en aanmelden 
via info@rondjewijkaanzee.nl 
Ook rondleidingen voor groepen mogelijk, mini-
maal aantal deelnemers 10.

De huisjes zijn er niet groot en het hofje zelf ook 
niet, maar de saamhorigheid is dat wel degelijk. 
De bewoners van het hofje aan de Burgemeester 
Rothestraat hebben de koppen bij elkaar gesto-
ken om wat te doen aan het saaie plantsoen. De 
straatbieb hadden ze al geregeld, maar nu hebben 
zij de gemeente gevraagd of zij mogen meeden-
ken over de inrichting van het plantsoen. De 
gemeente zei ‘Ja’ en direct heeft Annelies Boon 
van de plantsoenendienst de mensen bij elkaar 
geroepen om de nieuwe inrichting te bespreken. 
Na een vergadering was ieder het met elkaar 
eens, Annelies maakte een tekening en de zelfde 

week nog begon zij met de werkzaamheden. Op 
de foto ziet u hoe Annelies en haar collega Victor 
Barria Castro uit twee stukken boomstam zit-
bankjes hebben gezaagd. Er komen een paar an-
dere bomen bij en nieuwe struiken. Een deel van 
het plantsoen mogen de bewoners zelf beplanten. 
Er is een schelpenpad dwars door het plantsoen 
aangelegd, wat het geheel afmaakt zodat het een 
gezellig parkje is geworden. De bewoners zijn vol 
lof over de snelle actie van gemeente en Annelies. 
Nu alleen nog wachten op een mooie zomer en 
de eerste barbecue, misschien wel met de hele 
buurt.

Bewoners praten mee over inrichting plantsoen 

Panorama Wijk aan Zee in Heliomare

Sinds kort hangt er een prachtige panorama foto in de ontmoetingsruimte van Heliomare, een panorama foto van Wijk aan Zee vanaf het Paasduin. In 2008 maakte de Amsterdamse fotograaf Date van 
Utteren als hommage aan ons kustdorp prachtige portretten van dertien dames uit Wijk aan Zee en een panoramisch portret van Wijk aan Zee van 4 meter lang en 60 cm hoog. Hij fotografeerde alle facetten 
van het dorp vanaf het Paasduin en laste ze vervolgens met photoshop naadloos aan elkaar. De foto lag op zolder en dat was jammer. Van Utteren zocht een nieuwe bestemming en benaderde Heliomare. Nu 
hangt de panoramafoto op een drukbezochte plek en kan er door patiënten en bezoekers van het Revalidatiecentrum van genoten worden. Een prachtige foto op een prachtige plek.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: irene gerlofsma
geen jutter gehad? tel. 06-1053 7950
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van Luijk, 
Heleen Vink, Sonja Waschkowitz
Administratie: Peter Duin
Advertenties: marian van den Hul  0251-375171
jutter@live.nl

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 Bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De Jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno Hamers                      
Opmaak: marian van den Hul/Heleen vink
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
kening: 30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk 
aan zee. (met duidelijk naam en adres). opzegging 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 

www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Bijna de winter voorbij… zo blij
Kom naar TASTOE!!

Openingstijden in maart
t/m 14 maart op afspraak;   
Bel Carmen 06-30491683!!

Vanaf 18 maart weer:
Woe, do, vr       13.00  - 16.30 uur
Za                       11.00  - 15.00 uur

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

 - Meubels op maat
 - Onderhoud voor uw huis
 - Ruud 06 - 55705384

www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

TASTOE

de walvisvaarders van Wijk aan Zee (2)
In Wijk aan Zee woonden in de achttiende eeuw twee families Bol, een katholieke en een protestant-
se. De laatste was een walvisvaardersfamilie. Visser Gerrit Jansz Bol stapte over naar de walvisvaart 
en die stap maakte dat zijn zonen zich konden ontwikkelen en stijgen op de maatschappelijke ladder. 
Ze zagen heel wat van de wereld en oudste zoon Gerrit schreef in 1798 zelfs een reisboek waaruit 
blijkt dat hij over schrijftalent beschikte en belangstelling had voor kunst en wetenschap.

gerrit jansz Bol kreeg behalve een dochter, drie 
zonen die hij al jong meenam op walvisjacht. 
Twee zonen volgden hun vader op als com-
mandeur (kapitein op een walvisvaarder). gerrit 
(1752-1810) werd dit al toen hij nog maar 19 jaar 
was en zijn broer jan (1753-1830) was 24 toen hij 
het commando kreeg over de 42 bemanningsle-
den van de walvisvaarder. Ze vertrokken begin 
maart met hun schepen vanuit Amsterdam naar 
het poolgebied bij groenland. Daar jaagden ze 
op walvissen en voeren in de herfst met soms 
honderden vaten walvisspek in het ruim weer 
naar Amsterdam. 

Omdat de walvisvangst door overbevissing na 
1775 sterk terugliep, zijn de broers ook in de 
koopvaardij gaan werken. gerrit stapte zelfs 
helemaal over op de Oostzeevaart en verhuisde 
met zijn vrouw in 1780 naar zaandam. Daar 
woonden zijn werkgevers, de broers middelho-
ven, die behalve schepen, ook een zeilmakerij, 
een houthandel en een lijnbaan hadden. gerrit 
was bevriend met hen en deelde hun interesse in 
kunst en wetenschappen.

Kaping
uit archiefonderzoek is gebleken dat de broers 
Bol heel wat hebben meegemaakt: een schip-
breuk in het poolgebied, een arrestatie door de 
Deense marine, een aanval van Engelse piraten, 
een beschieting, kaping en gevangenneming door 
de Engelse marine, noodweer op de Oostzee en 
de Atlantische Oceaan. Thuis in Wijk aan Zee 
bedreigden Engelse kapers het dorp en leden de 
inwoners in 1799 onder de veldslag tussen het 
Engels/Russische en Frans/Bataafse leger.

Anna Bol
jan werkte tot 1799 in de walvisvaart en de koop-
vaardij en verhuisde met zijn gezin in 1800 naar 
zandvoort. zijn oudste zoon klaas (1780-1830) 
bleef in het dorp wonen. Hij was stuurman, sein-
wachter en betrokken bij de oprichting van de 
Wijk aan Zeese afdeling van de voorloper van de 
knrm in 1825. Diens kleinzoon pieter Bol gaf in 
1907 opdracht tot de verbouwing van voorstraat 
8, het pand waar zijn zoon jan een café begon. 
Het stond lang bekend als ‘het café van weduwe 
Bol’ en is nu particulier woonhuis. 

De oudste vrouw van Wijk aan Zee: Anna 
mahlberg-Bol, die in 2010 op 106-jarige leeftijd 
overleed, was een achter-achter-achterkleindoch-
ter van commandeur Jan Bol.

Dit is de tweede aflevering van een serie artikelen 
als voorproefje van het in mei te verschijnen boek 
over de walvisvaarders van Wijk aan Zee. 

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

De website van de Dorpsraad is compleet vernieuwd. Het Wijk aan Zeese webdesign buro Experior heeft de site in opdracht van de Dorpraad opnieuw 
ontworpen en ingericht. De site is een stuk toegankelijker geworden, u kunt volgen waar de Dorpraad zich mee bezighoudt, maar ook kunt u de Dorps-
raad makkelijk bereiken als u zelf iets te melden heeft. Kijk voor het laatste nieuws over De Dorpsraad op www.wijkaanzee.org

Bibliotheek de Boekenboot is gevestigd in een 
klaslokaal van Basisschool de Vrijheit. 
De Boekenboot is geopend op maandagmid-
dag, dinsdagmiddag en op vrijdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. tijdens schoolvakanties is de 
bibliotheek gesloten. 

Vrijwilliger Ria Schenk bemant de Boeken-
boot op maandagmiddag en Adt de Koning op 
vrijdagmiddag. Het is zelfbediening voor het 
publiek, men kan inleveren en uitlenen. Op 
dinsdagmiddag is bibliotheekmedewerker Floor 
Braber aanwezig om vragen over een bepaald 
boek, reserveringen, lid worden, betalingen et 
cetera te beantwoorden. 

Reguliere collectie
In Bibliotheek de Boekenboot  vindt u boeken 
voor kinderen. Volwassenen kunnen materialen 
uit de collectie van Bibliotheek IJmond Noord 
reserveren en in de vestiging in Wijk aan Zee 
ophalen. 

Privécollectie uitleenkast
vanaf eind januari 2015 is er een kleine afdeling 
voor volwassenen in de bieb. Deze boeken zijn 
privébezit, maar mogen geleend worden. Er hoeft 
niets ingevuld of betaald te worden, u heeft geen 
bibliotheekpasje nodig. gewoon lekker lezen en 
terug brengen. 
Heeft u het boek gelezen, dan is het leuk om erin 
te melden: wie het heeft gelezen, wanneer, waar 
en kort wat je ervan vond. Heeft u zelf ook een 
mooi boek en mag het ook in de uitleenkast, dan 
zien we dat natuurlijk ook heel graag. 

Het Kunstenaars festijn Ezels en Kwasten staat 
weer op stapel. van 28 mei tot  7 juni strijken 
kunstenaars tien dagen neer in ons heerlijke dorp 
. Er wordt gewerkt naar het thema ‘het Citaat’ 
en dit wordt afgesloten met een prijsuitreiking, 
expositiedag en een veiling.
Ook buitenlandse kunstenaars zijn welkom en 
veelal komen er zo’n twintig deelnemen.
Voor hen zoeken we slaapplaatsen. Heeft u een 
logeerkamer, zomerhuisje of slaapkamer
ter beschikking? Dan maken we hier graag ge-
bruik van. De gasten werken overdag buiten of
in het centrale atelier van Café de Zon. ‘s Avonds  
krijgen ze daar een warme maaltijd, dus het gaat 

De vormen die gemozaiekt kunnen worden, zijn 
met veel inspanning gemaakt door ton mars, die 
uren met de decoupeerzaag heeft gewerkt om de 
vormen uit te zagen. 
er is keus tussen een dienblad, wat € 15,00 kost, 
een waxinelichthouder van € 10,00 en een dier 
van € 9,00. er is een duidelijke uitleg bij. iedereen 
kan het. Ook leuk voor een verjaarspartijtje. 

De openingstijdenvan de KOP van WaZ zijn: 
1 mei tot 1 oktober maandag t/m zondag van 
13.00-17.00 uur. 
van 1 oktober tot 1 mei vrijdag t/m zondag van 
13.00-17.00 uur.

alleen om een slaapplaats. Wanneer het mogelijk 
is een bijdrage te leveren aan ons artistieke en 
levendige klimaat , dan maakt u er een hele groep 
mensen blij mee.
meer informatie: www.ezelsenkwasten.nl  of mail  
ezelsenkwasten@gmail.com 

inloopworkshop mozaïeken 
In de KOP van WaZ start  een ‘inloopworkshop 
mozaïeken’. Niet alleen kinderen, maar ook 
volwassenen kunnen tijdens openingstijden aan 
tafel plaatsnemen en kiezen uit drie verschillende 
vormen. Het aantal deelnemers is niet belangrijk, 
zelfs één persoon is mogelijk. Buiten de ope-
ningstijden is er wel een limiet aan gebonden, 
dan moeten er minimaal vijf deelnemers zijn. 

Warm nest gezocht

Bibliotheek de Boekenboot
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zondag 1 maart
Rondleiding Radarbunker vanuit Sonnevanck; 
aanvang 12.30 uur.
Een Zee van Staal: gratis rondleiding; 14.00 uur.

Vrijdag 6 maart
Cafe De zon: rory gallagher tribute; 20.00 uur
Sonnevanck: Sonnevanck’s Night Club; Hot Club 
de Frank; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 7 maart
Cafe De zon: rory gallagher tribute; 15.00 en 
20.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: mama DC ; 21.00 uur.
Dinsdag 10 maart
Dorpshuis De moriaan: senioren maaltijd; aan-
vang 17.00 uur
Woensdag 11 maart
Dorpshuis De moriaan:  vergadering Dorpsraad; 
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 13 maart
KOP van WaZ: Opening expositie:  Keuken 
scènes en kitchen portraits; aanvang 17.00 uur.
sonnevanck: Live muziek:  The strong & The 
silent types; aanvang 21.00 uur. 
Zaterdag 14 maart
sonnevanck: Live: southern train; 21.00 uur.
Woensdag 18 maart
sonnevanck: sonnevanck pop Quiz; 20.30 uur.

Vrijdag 20 maart
sonnevanck: Live muziek: Del norte; 21.00 uur.
Zaterdag 21 maart
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
sonnevanck: Live muziek: ‘santana hot Collec-
tive’; aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 27 maart
sonnevanck: Live muziek: sixty pound; 21.00 uur. 
Zaterdag 28 maart
Dorpshuis De moriaan: moriaan Darts 501; 
aanvang 20.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: Fenf fenf; 22.00 uur.
Zondag 29 maart
Rondleiding bunkers Wijk aan Zee vanuit het 
Hoge Duin; aanvang 12.30 uur.

Praktisch mediteren
Op verschillende locaties in de IJmond starten 
weer nieuwe korte cursussen praktisch medi-
teren: zes lessen van 1½ uur. in wijk aan zee 
vinden deze plaats op woensdagavond (20.00 tot 
21.30), van 11 maart t/m 15 april. mediatie heeft 
vele positieve effecten, waaronder: meer rust in 
je hoofd, minder spanning en stress, betere con-
centratie. Heb je al eerder gemediteerd, maar is 
het in het slop geraakt? Denk je dat het niets voor 
jou is, maar wil je het wel eens proberen? Ben 
je nieuwsgierig? meld je aan voor een kosteloze 
proefles. De gehele cursus kost € 86,-
Locatie: De zwaanstraat 17. info of aanmelden: 
paulien pinksterboer: 06-53675676 
of info@haptonomie-time-out.nl

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 maart          
Ds.  D. Fisser te Amsterdam
Zondag 15 maart          
Ds. m. visser te Heemskerk
Zondag 29 maart          
Ds. g. van Doornik te maassluis             

Sint Odulphusparochie
Zondag 1 maart
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman samenzang
Zaterdag 7 maart
19.00 uur themaviering  
voorganger p.N. Smit themakoor
Zondag 15 maart
9.30 uur woord-communieviering 
voorganger p. N. Smit gemengd koor  
Zaterdag 21 maart
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugdkoor
Zondag 29 maart Palmzondag
9.30 uur woord-communieviering 
voorganger p. N. Smit jeugdkoor

Oecumenische bijbelkring
maandag 2 maart  in de consistorie van de 
Dorpskerk. gespreksleider pastor nico smit.
onderwerp: mattheus 25: 1-30. inloop met koffie en 
thee, 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. toegang gratis.

diabetes challenge
Fysiotherapie wijk aan zee start op 10 maart een 
wandelprogramma, voor mensen met diabetes 
die hun leefstijl blijvend willen aanpakken. Eén 
keer per week is er een wandeltocht langs strand, 
duin en bos waarbij ook andere enthousiaste-
lingen van harte welkom zijn. Er komt ook een 
echte Challenge (uitdaging) in juni. Elke dinsdag 
van 11 tot 12 uur. aanmelding of info: 375976.

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
viva! zorggroep: 088-9958000
zorgbergip: 292470

Milieu/klachten
HvC inzameling (reinunie): 0800-0700
milieuklachten milieudienst ijmond  263863
www.milieudienst-ijmond.nl
milieuklachten/tatasteel  0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving 
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
afdeling wijkzaken gem. Beverwijk 256260
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555wijkcoördinator: 256256
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

rory Gallagher tribute
Ook dit jaar loopt Wijk aan Zee weer vol met 
fans van rory gallagher. op 6 en 7 maart is er 
weer een Tribute in Cafe de Zon. Er komen alleen 
al zo’n 150 fans uit ierland/engeland /schotland 
naar Wijk aan Zee maar ook uit diverse ande-
ren landen zoals Noorwegen, Denemarken of 
Spanje. Het hele weekeinde staat in het teken van 
Rory. Het is ook voor de ondernemers zoals de 
restaurants en hotels een druk weekeinde. Ook 
dit jaar zij er weer topbands in Cafe de Zon. Op  
vrijdag 6 maart treedt Last Fair Deal uit spanje 
op, gevolgd door Laundomar uit Nederland. 
aanvang is 20.00 uur. op zaterdag begint om 
drie uur in de middag een accoustic session, met 
als speciale gast Tony Edwards uit Engeland. ‘s 
avonds om 20.00 uur start a taste of rory uit 
Ierland, gevolgd door het Engelse Sinnerboy. Dit 
is alweer de 17e keer dat er een rory gallagher 
Tribute wordt georganiseerd, voor de negende 
keer in Wijk aan Zee. Info:  www.rorygallagher.nl

Juttertje
Hallo, ik (r.H.gross julianaplein 21, 1949 at 
wijk aan zee, 06-40757304) ben op zoek naar 
een vaste parkeerplek in de buurt van het Julia-
naplein. Is er iemand die mij daaraan helpen kan, 
dan hoor ik het graag.  rob gross.
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