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Nieuw: de ‘smaakmarkt’ van Wijk aan Zee

Vanaf 5 juli tot en met 23 augustus kunt u acht vrijdagavonden, tussen 17.00 en 21.30 uur, terecht op het Julianaplein op de ‘Smaakmarkt’, om elkaar
te ontmoeten en te genieten van heerlijke drankjes en hapjes. Tijdens de avonden treden er elke week andere muzikanten op, van soloartiest tot
koor. En op een echte markt mogen de kraampjes natuurlijk niet ontbreken.
Vanuit de kraampjes worden ondermeer zelfgemaakte etenswaren en producten van het land
aangeboden. Ook krijgt u de kans op deze bijzondere manier kennis te maken met de horeca
uit Wijk aan Zee en omgeving. Onder andere het
Zomerhuis, De Buffel, Hotel-restaurant Sonnevanck, Pizzeria Tarantella, café de Zon, het
restaurant van Duinpark Paasdal, Bob en Annemiek met hun viskar en Bourgondisch lifestyle
zullen u op het plein verrassen met de heerlijkste
gerechten. Ook zullen de Surinaamse pasteitjes,
de Hollandse gerechten, de Franse keuken en
overheerlijke Indonesische gerechten niet ontbreken. Op het grote terras op het plein dekken
de restaurants de tafeltjes op de manier zoals het
ook in het desbetreffende restaurant gebeurt.
Convoi de Fête
Wijk aan Zee gaat vrijdag 5 juli het Convoi de
Fête ontvangen op het Julianaplein. Een aantal
mobiele restaurateurs, uit het land, heeft zich

verenigd in het Convoi de Fête. Ze bedachten
een concept waarmee ze samen een harmonieus
treffen vormen van de verschillende wagens,
waar vanuit een verscheidenheid van heerlijke
gerechten aangeboden wordt. Een totaalbelevenis
waarbij de muziek niet zal ontbreken.
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Op vrijdag
5 juli staan Menno en Karin klaar met hun
draaimolen om de kinderen te vermaken. Op de
tweede vrijdag staat het springkussen klaar, er
komt een kinderkookworkshop en een voetbalarena. Elke markt heeft weer andere activiteiten.
Eigen identiteit
De provincie is begin dit jaar op zoek gegaan
naar het ‘DNA’ van de kustdorpen. Om een
antwoord te vinden op de vraag wat maakt een
kustdorp bijzonder en onderscheidend, werd een
extern bureau ingehuurd en vonden workshops
plaats. Voor Wijk aan Zee sprongen het schaaktoernooi en de zeventien goede restaurants en

eettenten, die Wijk aan Zee rijk is, eruit.
Tijdens ‘Dorp in de Markt in 2012’ werd vanuit
de TIP (Toeristen Informatie Punt) de vraag
gesteld: wat zou je willen dat er op het Julianaplein gebeurt? Het antwoord bleek vooral:
elkaar ontmoeten op het plein! De organisatoren
combineerden die twee. Als je bij ons zo lekker
kunt eten en de mensen elkaar willen ontmoeten op het plein, moeten we een ‘Smaakmarkt’
organiseren.
Deze zomer kunt u wekelijks de ‘Smaakmarkt’
bezoeken. Het beloven smaakvolle, bijzondere,
en vooral ook gezellige avonden te worden! De
organisatie is in handen van Ella, Henk, Ron,
Alie, Bert, Elsevier, Bob, Ciel en Peter. Daarnaast
staat weer een groot aantal vrijwilligers van
SaWaZ en de TIP klaar om u een paar machtig
mooie maanden te garanderen.
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~ Tekst: Trudi Duin ~

Van de redactie
Zee(p)sop
Een paar weken geleden lag het er ineens: een dikke, vettige laag schuim. Dagenlang hadden de honden
de tijd van hun leven. Voor mensen was het minder plezierig. De oorzaak is de microscopisch kleine
‘bruine schuimalg’. De kolonies van deze alg worden samengehouden in een soort gelatinelaag. Aan het
eind van de bloei, eind mei, begin juni, wordt dit slijmerige materiaal door de wind en golven opgeklopt
tot schuim. Als de wind aanlandig is kan het schuim ophopen op het strand. Een natuurlijk proces dus.

Een paar maanden geleden heb ik een oproep
gedaan voor babyspeelgoed en -kleertjes, voor
de opvang van (logeer)pleegbaby’s. Ik moet
u bekennen dat ik sindsdien nog geen baby
in huis heb gehad. Dat ligt niet zozeer aan
mijn goede wil, maar pleegkinderen kun je
niet op bestelling in huis halen. Mijn huidige
pleegdochter bleef bovendien wat langer dan
gepland. Ik maak me geen zorgen, die babyspullen lopen niet weg, en de pleegbaby’s of
peutertjes komen nog wel.

Maar inmiddels heeft een ander lid van de
redactie wél een baby in huis. Op 13 juni is
onze fotografe/schrijfster Stephanie Dumoulin
bevallen van zoon Sepp. Wij feliciteren haar
van harte!
Dus mocht u mij op korte termijn met een
kinderwagen zien lopen, dan kan het natuurlijk ook zijn dat ik Stephanie eindelijk over
heb kunnen halen om mij een uurtje op te
laten passen...
			

~ Marian van den Hul ~
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Duinexcursie Vereniging tot behoud van de duinen

Dorpskerk en Radarbunker open voor publiek
Eerst muziek luisteren en daarna lekker wandelen in duin en bos en de sporen uit het verleden ontdekken? Kom dan zondag 7 juli naar de Dorpskerk in Wijk aan Zee. De groep WAZCO
verzorgt vanaf 12.30 uur een gevarieerd lunchconcert, daarna start een duinexcursie. Ook de
Radarbunker is te bezichtigen.
De 400 jaar oude Dorpskerk is een onderdeel
van de wandeling ‘Rondje Wijk aan Zee’, evenals
de radarbunker, de fundering van de vuurbaak,
een lunet en de Dorpsweide als voorbeeld van
het Zeedorpenlandschap. De ligging van Wijk
aan Zee aan de kust en op Holland op zijn smalst
is van grote invloed geweest op de geschiedenis
van het dorp. De wandeling wil die sporen uit
het verleden laten zien en het verhaal erachter
vertellen.

Om 12.30 uur verzorgt WAZCO, het Wijk aan
Zees collectief, een optreden. Door de unieke formule van samenwerking van drie verschillende

zangers met elk een eigen genre, heeft WAZCO
een verrassend breed repertoire. Voor elk wat
wils; chansons van Jacques Brel en het betere Nederlandse lied van b.v. Ramses Shaffy en Herman
van Veen, popmuziek en eigen nummers van
Wim Duin, wereldmuziek, sfeervolle covers en
jazz, denk aan Billie Holiday en Helen Humes,
met steeds die eigen WAZCO sound.
WAZCO bestaat uit: Ton Duin; piano, Tom
Wilbrink; elektrische bas en contrabas, Lex
Molenaar; slagwerk, Sjanneke van Herpen; viool,
altviool en cello, Paul Verhorst; altsax, tenorsax
en zang, Annemarieke Bechtold; zang, Peter
Duin; zang, Wim Duin; zang.
Duinexcursie
Tevens start zondag om 14.30 uur vanaf de
Dorpskerk een gratis duinexcursie van de Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk
aan Zee. Nora van der Zwet neemt belangstellenden mee op een wandeling van een uur door
de duinen in en om het dorp die deel uitmaken
van het Rondje Wijk aan Zee. Onderweg komt u

van alles aan de weet over de bijzondere flora en
fauna van dit gebied. Reserveren is niet nodig
Kerk open 12.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is
gratis.

uur bij Jan om uw verhaal te doen. De Dorpskerk
is vanaf 12.00 uur te bezichtigen, er is koffie en
thee met koek. Er zijn folders in de Dorpskerk
verkrijgbaar.

Bunkerverhalen gezocht
Bij de openstelling van de bunker op 7 juli zal Jan
van der Land aanwezig zijn om verhalen over de
bunkers vast te leggen op film. Heeft u ook iets
te vertellen? Meldt u dan tussen 13.00 en 16.00

Gids en bezoek aan de radarbunker voor groepen
op afspraak mogelijk: gcudovan@gmail.com of
bel: 0610846289
~ Greet Cudovan ~

Ode an Ströbeck und Wijk aan Zee

Zoals wij u in het juninummer van de Jutter hebben gemeld, is de Seniorenkring uit Stroebeck begin
juni bij de senioren van Wijk aan Zee op bezoek geweest. Het was de zesde keer dat zij elkaar hebben ontmoet, hafwisselend hier en in Duitsland. Het is een geslaagd weekeinde geworden. Er is
geschilderd onder leiding van Sjanneke van Herpen, er is een tweetalig toneelstukje in elkaar gezet en
opgevoerd. Het verhaal ging over woorden die in het Duits en het Nederlands gelijk zijn, maar een
totaal andere betekenis hebben, en dat leidde tot hilarische situaties. De seniorenkring is ontstaan uit
Cultural Village of Europe, en de waarde van culturele uitwisseling werd op bijzondere wijze verwoord
door een lied dat door een deel van de groep is gemaakt. Wat ‘Europa’ niet lukt, lukt Wijk aan Zee wel.
Hier volgt de tekst van een lied dat in twee uur in elkaar is gezet.
~ Georges van Luijk ~

Landschappen in de KOP van WaZ
Vrijdag 19 juli is vanaf 17.00 uur de opening van
de gezamenlijke tentoonstelling van de Roemeense schilder Constantin Raducan (1946) en
de Wijk aan Zeeër Erik Meijer(1959). Het is voor
het eerst dat deze twee schildersvrienden samen
exposeren. Ze leerden elkaar twintig jaar geleden
kennen toen Meijer als een van de eerste westerse
schilders in Roemenië exposeerde in Timisoara.
Hij viel daar als een blok voor het werk van
Raducan die toen les gaf aan de kunstacademie
van Timisoara. Sindsdien zijn zij enkele malen
bij elkaar op bezoek geweest om in het landschap
te schilderen.
Dat is ook wat er nu te zien is in de KOP van
WaZ: landschappen. Van Raducan een selectie

uit veel van zijn reizen naar Frankrijk, Italië, Nederland en ook uit zijn thuisland. Altijd olieverf
en een zwoel Oost-Europees palet. Zijn werk is
expressionistisch en symbolistisch te noemen. Je
ruikt nog het begin van de 20e eeuw.
Meijer toont veel nieuw werk uit de natuur van
Nederland. Altijd Acryl. In zijn wervelende heldere kleuren, opgeleid in de tijd na de abstracte
periode. De expositie is te bezichtigen tot en met
8 september.
KOP van WaZ, Voorstraat 12, 1949 BH Wijk aan
Zee. Open maandag en woensdag van 10.00 tot
14.00 uur, donderdag en vrijdag van 12.00 tot
18.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur.

Ströbeck is een heel klein dorpje
Dat heel ver in het Oosten ligt
Heel veel mensen kunnen schaken
Jong geleerd, vergeet je niet.

Und wir freuen uns gemeinsam
Über diese Leidenschaft
Musik, Strand und hohe Wellen
Geben den Senioren Kraft.

Kleiner Ort mit grossem Corus
Wijk, Dir singe ich mein Lied.
Bist am großen Meer gelegen
Und wir freu‘n uns , dass Du lebst.

Wat heeft Wijk aan Zee met Ströbeck
Het zijn de mensen die daar zijn
Het is vriendschap en gastvrijheid
Dat is elke keer weer fijn.

Zelfs het dorpsplein heeft veel velden
Vierenzestig in getal
Daarop spelen echte mensen
In de zomer ’t heel verhaal.

Daarom komen wij graag samen
Met ons allen daar bijeen
Maken alweer nieuwe plannen
Voor een bezoek in ’t volgend jaar.

Was Europa nicht geschaft
Wird in ¨de Zon¨ ausgemacht.
Freunde hier in Wijk aan Zee
Beleben alle Gastfreundschaft.

Auch trotz Wind und kühler Wittrung
Zieht‘s uns immer wieder hin
Wijkers fitte Senioren üben sich in Kreation.
Und in kleinen SektionenSorgen sie für viel
Humor

Samen leren, samen spelen,
Op een schaakbord, op toneel
De cultuur bindt mensen samen
Vriendschap, een groot onderdeel.

Dank der Menschen, die hier wohnen
Und sich treffen in ‘de Zon’.

Proeven Tata Steel voor milieuvriendelijkere productie
Bij Tata Steel in IJmuiden is een derde reeks proeven gestart van het HIsarna onderzoeksproject.
De deels door Tata Steel bedachte experimentele
technologie maakt het mogelijk om kolen en
ijzererts zonder voorbewerking rechtstreeks in
een nieuw type hoogoven in te zetten.
Als deze doorbraaktechnologie succesvol kan
worden ontwikkeld, is het mogelijk om over tien
tot twintig jaar staal te maken met twintig procent minder CO2-uitstoot. Nieuwe staalbedrijven
zullen dan geen kooks-, sinter- en pelletfabrieken meer hoeven te bouwen en bij bestaande
bedrijven kan de huidige technologie dan worden

uitgefaseerd.
De deels bij Tata Steel in IJmuiden bedachte
nieuwe technologie wordt getest in de speciaal
hiervoor gebouwde proeffabriek op het terrein
van het staalbedrijf.
HIsarna maakt onderdeel uit van het ULCOSprogramma (Ultra-Low CO2 Steel making) en
wordt gezien als een van de meest kansrijke
methodes om de CO2-uitstoot in het staalproductieproces aanzienlijk te verminderen.
Europese staalbedrijven, mijnbouwbedrijven Rio
Tinto en LKAB en diverse onderzoeksinstanties
werken gezamenlijk aan dit project.
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vocht niet meer bruikbaar, maar aan de andere
kant had het ook niet echt in onze stijl gepast.”
De inrichting mag dan lijken op ‘Het Zomerhuis’.
Toch krijgt ‘Gewoon’ een eigen gezicht, wat keuken betreft. “Het is zeker niet zo dat je dit moet
zien als een uitbreiding van het restaurant van
Het Zomerhuis. We richten ons met ‘Gewoon’ op
lunch en high tea, maar ook kunnen er groepen
terecht voor bijvoorbeeld een feestje,” vertelt Stef.
“We kunnen natuurlijk wel combineren. Bijvoorbeeld eerst een drankje bij ‘Gewoon, en vervolgens dineren in het Zomerhuis.”

‘Gewoon’ genieten in Wijk aan Zee
Het is een dappere stap, om in deze tijden een nieuw restaurant te openen. Stef en Wendy Klijn
durfden het aan en starten lunchroom/grand café ‘Gewoon’ aan de Zwaanstraat 8, direct naast het
al door hun gerunde restaurant ‘Het Zomerhuis’.
De leegstand van het buurpand was Stef Klijn al
langer een doorn in het oog. “Het maakt de straat
er niet gezelliger op als een pand zo lang leeg
staat. Toen de eigenaar van het pand ons benaderde met de vraag of wij er iets voor voelden om
in het pand wat te starten, heb ik daar wel even
goed over na moeten denken. Tot ik dacht: we
doen het gewoon!”

Daar ligt ook de oorsprong van de naam. Niet
dat de menukaart of inrichting zo alledaags is.
Integendeel. De inrichting doet sterk denken
aan de sfeervolle stijl van ‘Het Zomerhuis’. “Het
inrichten van zo’n ruimte is echt heel erg leuk,”
vertelt Wendy. “In de kelder stond nog een groot
deel van de inboedel van het oude restaurant ‘De
Zwaan’. Helaas was een groot deel door de tijd en

Een goede zomer
Stef Klijn werkt al jaren in de horeca. Na jaren de
Open Keuken in Beverwijk te hebben geëxploiteerd, werkte Stef een aantal jaar als chefkok in
hotel Zeeduin. Maar de uitdaging van een eigen
restaurant was toch groter, en dus startte Stef en
Wendy negen jaar geleden met succes restaurant
‘Het Zomerhuis’. “De start van het seizoen is tot
nu toe natuurlijk niet echt denderend,” constateert Stef. “Maar dat geldt voor alle horeca. We
hopen op een goede zomer. Misschien dat de
zomermarkten weer wat leven in de brouwerij
brengen,” zegt Stef Klijn hoopvol.
‘Het Zomerhuis’ is de hele week open, ‘Gewoon’
is alleen op maandag gesloten.
www.hetzomerhuis.nl
www.gewooninwijkaanzee.nl
~ Tekst: Marian van den Hul ~

Hier & Daar
Vliegangst
Er zat al twee dagen een kleine kauw in mijn
tuin die niet vliegen kon. Het was zo’n zielig
gezicht dat ik de dames van de dierenambulance belde voor advies. Die kwamen dezelfde
dag nog kijken. Het bleek te gaan om een vogel
die uit het nest was geduwd en moest leren
vliegen. Het zou vanzelf goed komen verzekerden ze mij, want kijk: moeder kauw zat er bij
om instructies te geven en moed in te spreken.
Na een tijd zag ik het kauwtje op de tuintafel
zitten. Dat ging dus de goeie kant op. Nou nee
dus want babyvogel vond de tafel veel te eng
om vanaf te vliegen. Eerst zette hij zijn pootjes
op de rand en keek naar beneden hoe hoog
het wel niet was. Schielijk deed hij een stapje
terug en plukte zogenaamd geïnteresseerd aan
zijn verenkleed. Hij at eens een blaadje uit
een pot onkruid, bestudeerde een mier en fladderde wat met een vleugel, maar vliegen ho
maar. Uitstelgedrag, ik herkende het wel. Van
dat soort zenuwen hebben we allemaal wel
eens last. Uiteindelijk klauterde hij moeizaam
via de klimop naar beneden en paradeerde
daarna over het terras alsof zo’n afdaling de
gewoonste zaak van de wereld was. Hij was
nog niet klaar voor het grote werk.
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Startersleningen woningen in Wijk aan Zee
De gemeente Beverwijk wil starters op de
woningmarkt een helpende hand bieden. De
starterslening is bedoeld om de financiering van
een eerste huis te vergemakkelijken. De lening
overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten
van een huis en het bedrag dat starters ‘gewoon’
bij een bank kunnen lenen. Het maximale bedrag
voor deze regeling is twintig procent van de
totale aankoopkosten. Voordeel is dat starters
over dit bedrag de eerste drie jaar geen rente betalen en niets hoeven af te lossen. Het maximale
bedrag is door de gemeente vastgesteld op 25.000
euro. Een starterslening kan vanaf 1 juli 2013 bij
de gemeente Beverwijk aangevraagd worden.
Nieuwbouw of bestaand
De gemeente Beverwijk kiest er net als de regiogemeenten voor om de starterslening van toepassing te laten zijn op zowel nieuwbouw als op de
bestaande woningvoorraad. De doorstroomketen is bij een nieuwbouwwoning korter, maar
desalniettemin zijn er voordelen. Wanneer een
starter voor een nieuwbouwwoning kiest wordt
door de door het Rijk gewenste doorstroming
van scheefwoners vanuit de sociale huursector
bevorderd. Huurwoningen komen vrij voor de
doelgroep. Een nieuwbouwproject zal sneller
gestart worden, wanneer de koper gebruik kan
maken van een starterslening, omdat de kans op
verkoop groter is. Dat is zeker in Wijk aan Zee
ook een belangrijk punt. Het bevorderen van de

bouwproductie is één van de doelstelling van het
invoeren van een starterslening. Mede gezien het
afnemende draagvlak voor winkels en voorzieningen en de grote vraag binnen Wijk aan Zee
naar andersoortige woningen is heen toename
van het aantal beschikbare woningen in Wijk aan
Zee van belang. De gemeente kiest er voor geen
regionale bindingseisen te stellen aan de koper.
Renteaftrek behouden
Naast het invoeren van een starterslening door
de gemeente Beverwijk zijn er andere factoren en
maatregelen die de doelgroep starters ondersteunen. Het Rijk heeft bijvoorbeeld besloten dat de
Starterslening de renteaftrek behoudt, ondanks
dat deze lening in de eerste jaren aflossing en
rente vrij is. De vereiste Nationale Hypotheekgarantie dekt de risico’s af. In de verordening
is wel opgenomen dat voor de toekenning van
een starterslening voor bestaande woningen een
maximale koopprijs van 224.000 euro als bovengrens wordt gehanteerd, en voor een nieuwbouwwoning een maximale koopprijs heeft van
€ 216.000 vrij op naam. Vrij op naam betekend
inclusief een deel van de grond, de aanneemsom
van de te bouwen appartement, inclusief BTW
heffing en kosten overdracht.
Nieuwbouw in Wijk aan Zee
Aan de Relweg achter het Hotel Zeeduin van
Fletcher Groep zal in komende periode tien

koopappartementen, een reguliere kinderopvang
en een recreatieruimte voor maatschappelijk
doeleinden worden gebouwd. De oude gebouwen
zijn inmiddels gesloopt om plaats te kunnen
maken voor de nieuwbouw. De tien nieuw te
bouwen koopappartementen, midden in het
duingebied, worden zo gebouwd dat zij allen
uitkijk hebben op zee.
Drie type A koopappartementen zijn bedoeld

voor starterswoningen en hebben een koopprijs
onder in de regeling vastgestelde maximale bedrag. Voor de verkoop van de tien appartementen heeft Ons Witte Huis een speciaal website
opengesteld.
Als belangstellende voor een koopappartement
kan men hiervoor inschrijven via de website van
Ons Witte Huis: www.dezeeduinen.nl

Applaus voor Sascha (14)
De jongste deelneemster Sascha Verduin wordt
onder veel applaus en gejuich binnengehaald, nadat zij met haar handbike een klim van 863 meter
gemaakt heeft over een route van 20 kilometer.
Sascha deed mee met het team HelioHeroes aan
The Battle in Oostenrijk. Het team HelioHeroes,
bestaand uit 5 revalidanten en 1 leerlinge, streed
tegen teams uit zeven andere revalidatiecentra.
Naast het behalen van persoonlijke
prestaties, is het team in de top 3 geëindigd.
Onder het motto ‘Samen overwinnen’ wil de
organisatie van The Battle laten zien dat er veel

mogelijk is voor mensen in een rolstoel. Het
evenement is een gezamenlijk initiatief vanuit de
acht Nederlandse revalidatiecentra, waaronder
Heliomare. Voor het publiek en andere handbikers was de finish van jongste deelneemster Sascha
Verduin een magisch moment. Zij werd onder
veel applaus en gejuich op haar favoriete muziek
binnengehaald. Sascha: “Ik heb het echt zwaar
gehad op de helft van de tocht. Door de inspanning wilden mijn armen niet meer. Toch ben ik
doorgegaan. Het applaus aan de finish, was het
aller mooiste moment!”
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma 06-10537950
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Sonja Waschkowitz
Administratie: Joke Faas 0251-823067
Advertenties: Carla Seelemeijer 0251-221431
carseel@gmail.com
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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: R. Spijker en Kuno Hamers
Opmaak: Marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
aan Zee. (met duidelijk naam en adres). Opzegging 2
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Open boothuis KNRM

De KNRM Wijk aan Zee houdt in de maanden
juli en augustus ‘Open Boothuis’- avonden.
Belangstellenden worden in Boothuis ‘October’
ontvangen door een van de vele vrijwilligers van
het station en kunnen het Boothuis, met een fototentoonstelling en een continu filmvoorstelling
bekijken, de reddingboot Donateur bezichtigen
en het Kusthulpverleningsvoertuig met haar bepakking te bekijken. De ‘Open Boothuis’- avonden vinden plaats op de woensdagen in juli en
augustus van 19 tot 22 uur. Locatie: Boothuis aan
de Relweg (tegenover Heliomare). De koffie staat
klaar (gratis, maar een kleine bijdrage is welkom)
en men kan zich desgewenst als ‘Redder aan de
Wal’ (donateur) laten registreren of eventuele
KNRM-snuisterijen kopen. Dit komt allemaal ten
goede aan het KNRM-werk.

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging. Doordat zijn vader is overleden
moet Geurt aan het werk. Hij is tien jaar als hij
voor het eerst de zee opgaat.

Geurt staat onder de touwladder, en met angst
kijkt hij naar boven. Van een afstand lijken de
bomschepen niet zo groot, maar als je er voor
staat lijkt het zo hoog als de kerktoren. Met knikkende knieën stapt hij op de eerste sport, en heel
voorzichtig klimt hij naar boven, hij hoort hoe
achter zijn rug wordt gelachen, en alle soorten
opmerkingen worden gemaakt. Als Geurt voet
aan dek zet, is zijn plunjezak intussen al met een
touw naar boven gehesen. “Zo jongen, kom jij
maar mee, dan zal ik je slaapplaats laten zien”. De
schipper loopt voor Geurt uit die moeite heeft
om de zware plunjezak mee te zeulen. “Kijk, hier
is plek voor je zak en dit is jouw slaapplek”. Met

verbazing ziet Geurt de ruimte waar een stuk
of vijftien hangmatten aan het plafond hangen.
“Mag ik wat vragen, schipper”?. “Zeg ‘t ‘s joh”.
“Hoe kom ik er in, ik kan er niet bij”. “We zullen
‘m voor jou wat lager hangen, maar houd er
rekening mee, hoe lager je hangt hoe meer je
schommelt”. Op dat moment komt het scheepje
met veel lawaai in beweging. Hij hoort geroep
van commando’s. De paarden trekken de schuit
de zee in. En op het moment dat hij los komt van
de grond, gaat het scheepje direkt tekeer, alles
schudt en kraakt. “Kom joh, aan ’t werk”. en de
schipper trekt Geurt aan zijn kraag mee de trap
op. “Kom mee naar de kombuis, en begin maar
aardappelen te schillen”. En de schipper zet een
mand aardappelen neer en een pan. “Als de mand
leeg is, kun je de kombuis schrobben, hier staan
de spullen”. Gelukkig heeft Geurt zijn moeder

vaak geholpen in de keuken. Voor de mand leeg
is, begint hij een vervelend gevoel in zijn buik
te krijgen, hij wordt duizelig en waarvoor hij
zo bang is geweest, en wist dat het zou komen,
komt sneller dan hij had gedacht, nog geen vijf
minuten later rent hij naar buiten en daar gaan
de gebakken eieren en spek. Met trillende handen
gaat hij verder met schillen, met steeds weer de
onderbreking van het overgeven. En net zoals
Dirk hem had verteld, vergaat het ook hem, als
er niets meer is om over te geven, spuugt hij gal
en aan het eind van de dag is het bloed. Als hij
eindelijk in zijn hangmat stapt na een dag van
keihard werken en hij ligt te schommelen in zijn
hangmat, valt hij als een blok in slaap. Ondanks
het schommelen is de zeeziekte voor even weg,
maar niet voor lang, want midden in de nacht
wordt hij gepord. “Kom eruit joh, de vissers
komen zo naar binnen en die willen koffie”. Maar
zodra hij zijn mat uit is begint het nare gevoel
weer, en na vijf minuten hangt hij weer over de
reling.
Intussen is de piratenkapitein weer eens op pad
gegaan en zoekt in het donker naar het kippenhok, waar hij enkele dagen geleden een kip heeft
gestolen. Maar Krelis, die daar woont, heeft zijn
maatregelen genomen en de deur met een flink
stuk touw vastgebonden. Hierdoor staat Pierre
te morrelen, waardoor een hond even verderop
aanslaat. Pierre krijgt geen kans om een kip te
pakken en rent het donker in, zonder de weg te
kennen, loopt hij recht in de armen van Jacob,
het baasje van de hond.
~ Georges van Luijk ~

Blauwe vlag niet eerste keer
Het zal u niet ontgaan zijn, de wapperende
blauwe vlaggen, die op het strand en het Julianaplein te zien zijn. Deze vlag wordt toegekend aan
stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden
en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de
praktijk betekent dit dat genomineerden moeten
voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals
schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe
Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw
aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.
De Blauwe Vlag is uitgereikt aan 58 Nederlandse
stranden en 95 jachthavens. Met dit hoge aantal
behoort Nederland tot de Europese koplopers
van de Blauwe Vlag-campagne.
De gemeente Beverwijk kondigde vol trots aan
dat Wijk aan Zee de onderscheiding voor het
eerst is toegekend, maar dat is niet waar. Wijk
aan Zee heeft de vlag al eerder toegekend gekregen, tot het beoordelend comité er achter kwam
dat er een riooloverstort op het strand aanwezig
is. De gemeente Beverwijk heeft zich enorm ingespannen om de overtollige waterafvoer bij zware
regen binnen het dorp anders op te lossen, waardoor de overstort nu echt in 2014 zal verdwijnen.
Die inspanning is beloond met de kwalificatie
‘Schoon strand’.

Tips voor goed tuinieren in Wijk aan Zee
Cor Durge laat ons meegenieten van zijn ervaring opgedaan in meer dan veertig jaar werken
in het groen. Met tips over hoe je het beste je
gewas in de tuin of je vierkante meter die je uit
hebt staan kunt behandelen/verzorgen.
Tips van Cor:
• Voor juli geldt voor de tuinbonen bijvoorbeeld, dat als ze 60 a 70 cm hoog staan je ze
het beste kunt koppen. Dat wil zeggen dat je de
hoogste 5 cm eraf knipt. Dan stopt de rank met
doorgroeien en dan gaat de vrucht verder. Dat
wil zeggen dat de tuinbonen zelf meer tot groei
komen en dan heb je ook geen luis in de plant bij
die hoogte.
• Zorg ook dat je in deze maand bij deze warmte
(daar gaan we tenminste van uit) hetgene wat in
juni is gezaaid goed naloopt. Daarmee bedoelt
Cor het onkruid goed weghaalt. Houd onder andere de worteltjes, de radijs en de spinazie goed
in de gaten.
• Bij de tomaten die in juni geplant zijn is het
belangrijk dat je de ‘dieven’ weghaalt. Dieven zijn
de scheuten tussen de takjes van de plant. Als je
de dieven weghaalt, gaan de vruchten groeien en
dat is wat we willen. Heerlijke tomaten die groot
genoeg zijn.
• Geef de planten bij grote hitte pas in de avond
water. Niet overdag en zeker niet op de plant,
anders verbrandt de plant.
• Zorg dat de wortelen en de bietjes vrijstaan.
Anders moet je ze uitdunnen.
• Deze maand is een goede maand om alles uit
te zetten.
• Als je boontjes wilt kweken, zet ze dan in een
nestje. Een nestje is een klein bakje. Zet ze dus

niet direct in de grond. Pas als ze wat gegroeid
zijn, kun je ze uitzetten. Met het bakje zorg je dus
voor een goede start van de bonenplantjes.
• Als je radijsjes hebt uitstaan, zorg dan dat ze
niet te groot worden. Ze zijn het lekkerst als ze
wat klein zijn. Dus hou je radijs elke week goed
in de gaten.
• Nog een medische tip: de stinkende gouwe is
goed bij wratten.
Bedenk wel dat de natuur door al het slechte
weer zo’n 5 a 6 weken te laat is, dus het kan zijn
dat we pas later kunnen oogsten.
Stop bestrijding, red de bijen
Stop met bestrijden van luis en rupsen met
chemische bestrijdingsmiddelen. Laat ze gewoon
gaan. De musjes en de pimpelmeesjes eten de
diertjes. Door de chemische bestrijdingsmiddelen sterven de bijen uit. De bijen zijn hard nodig
voor de bestuiving van de gewassen. In delen van
China zijn de bijen uitgestorven.
Op dit moment worden de gewassen met wattenstaafjes bestoven. En daar waar de mensen
dit niet doen verdwijnen langzaam de gewassen.
We eten appels en peren en andere fruitsoorten.
Deze fruitsoorten bestaan dankzij de bestuiving
van de bijen. Leg liever suiker neer voor de bijen
op een winterse dag zodat de bijen de winter
door kunnen komen. Er zijn genoeg andere middelen om de luizen te laten verdwijnen.
Volgende keer o.a. aandacht aan de andere manieren van bestrijden van insecten.
~ Trudi Duin ~
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Agenda
Woensdag 3 juli
KNRM Boothuis: open avond
Vrijdag 5 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met optreden van
VrijUit Zingen; van 17.00 – 21.30 u
Sonnevanck: DWQ jazz vanaf 21.30 u
Statler & Waldorf: Eindfeest Yakfa Filmfestival
met Upload Cinema & Strmstring
De KUSt: Lazy Friday Afternoon met jazzduo
Dijkman&Spaargaren 16.30 u
Zaterdag 6 juli
Sonnevanck: St. Louis Slim blues vanaf 21.30 u
Zondag 7 juli
Dorpskerk: Concert WAZCO 12.30 – 15.00 u;
openstelling Radarbunker 13.00 u
Julianaplein: Duinexcursie met Nora van der
Zwet; aanvang 12.30 u
Timboektoe: NoordPierSessie met Sticky Fingers
15.00 – 17.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 10 juli
KNRM Boothuis: Open avond
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 12 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van De
Trawanten van Banjaert; van 17.00 – 21.30 u
Sonnevanck: La Blues Band vanaf 21.30 u
Zaterdag 13 juli
Sonnevanck: Bluestreat vanaf 21.30 u
SunSeaBar: Effa Beachevent; sportdag voor jong
en oud ; van12.00 – 19.00 u
Timboektoe: The Black Seeds & Dynomite 20.00 u
Zondag 14 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 - 16.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 17 juli
KNRM Boothuis: Open avond
De Zwaardvis: Playbackshow; aanvang 18.00 u
Vrijdag 19 juli
Horeca Wijk aan Zee: Schaal- en Schelpdierenweekend
Julianaplein: Smaakmarkt met optreden van
Slagzij; van 17.00 – 21.30 u
Sonnevanck: Skylab vanaf 21.30 u
Zaterdag 20 juli
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Div. horeca: Schaal- en Schelpdierenweekend
Sonnevanck: Let’s Mason coverband vanaf 21.30 u
Zondag 21 juli
Div. horeca: Schaal- en Schelpdierenweekend +
Bubbelroute
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 24 juli
KNRM Boothuis: Open avond
Vrijdag 26 juli
Julianaplein: Smaakmarkt van 17.00 – 21.30
Sonnevanck: Gerrit de Boer & Maurits Fondse
vanaf 21.30 u
Zaterdag 27 juli
Sonnevanck: Raoul & The Wiseman vanaf 21.30 u
Zondag 28 juli
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 31 juli
KNRM Boothuis: Open avond

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Vanaf maandag 8 juli zomersluiting!!!
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal: woensdag t/m maandag
10.00 – 21.00 u; dinsdag 10.00 – 17.00 u
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie
Punt): ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00
-18.00 u; zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woe, do, vrij, za en zondag 10.00 – 12.00
u en 16.00 – 19.00 u
Noordpier: Watertaxi naar IJmuiden 10.10 –
13.25 – 15.35 – 17.35 u

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 7 juli
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis.
Zondag 21 juli
mevr. Prof. Dr. M. van Veen te Weesp.
Zondag 28 juli
Zomerdienst in Dorpskerk,
voorg, drs. J. de Wildt en mevr. J. van Wieren.
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 6 juli
19.00 uur themaviering		
voorgangers p. R. Putman themakoor
en E. Hoogbruin
Zondag 14 juli
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p.R. Putman
gemengd koor
Zaterdag 20 juli
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p. Mathew
samenzang
Zondag 28 juli
10.00 uur vakantieviering Dorpskerk		
voorgangers J. de Wildt
samenzang
Mw. J. van Wieren

Zomertijd-vakantietijd

In de maanden juli en augustus is er traditiegetrouw 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 28 juli om 10
uur in de Dorpskerk aan het Julianaplein. De samenzang wordt begeleid door Evert van Leersum
op het Maarschalkerweerdorgel. Na afloop staat
de koffie klaar bij een gezellige ontmoeting van de
bezoekers in de consistorie van de Dorpskerk.

Belangrijke telefoonnummers

Hoe leuk is Wijk aan Zee op tv?

SBS6 heeft onlangs opnamen gemaakt in Beverwijk en Wijk aan Zee voor het programma ‘Hoe
leuk is Nederland’. Er zijn verschillende dingen
opgenomen zoals het strand van Wijk aan Zee,
de duinen, fietsen in de duinen, hotels, de Baak,
muziek in Sonnevanck, kitesurfen, blokarten, Zee
van Staal, radarbunker, slapen op strand, strandpaviljoens, dorp Wijk aan Zee en nog veel meer.
Zelf een pony en een geit die dagelijks uitgelaten
worden op strand van Wijk aan Zee.
De uitzending van Hoe Leuk is Nederland/Wijk
aan Zee en Beverwijk, op SBS6, is op 7 juli (17
uur) en 14 juli (11 uur) en herhaling in september (datum nog niet bekend).

Ballet, streetdance of zumba-les

D’nD Dance heeft in de maand juni succesvol
iedere vrijdag lessen aangeboden in de Moriaan
(Zeemeeuwzaal).Vooral kinderen waren razend
enthousiast. Nu gaan we eerst zomer vakantie
vieren. Daarna starten de lessen weer, op woensdag en vrijdag. Ballet, streetdance, dansmix en
zumba. Vanaf 4 jaar tot 50+ kun je komen dansen. In Heliomare gaat iedere maandag 17.15uur
de zumba les de hele zomervakantie door!
Meer informatie: dnddance@hotmail.com

Juttertje

Te koop; teab. Lexmark printer, met volle
cartridge. HP Scanjet 4500c. Sony pick up,
z versterker. Tel 06 37135201

Appartement te huur/koop

Appartement van Duin en Dal te huur of te koop.
Huurprijs 850 euro. (gemeubileerd).
Koopprijs 179.000 euro. Beschikbaar per 1 sept.
a.s. Te bevr. 06 38395541

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

