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De stérke toekomst van SV Wijk aan Zee
Je moet in je eigen dorp kunnen sporten. Paul Hilbers, voorzitter van voetbal- en handbalvereniging SV Wijk aan Zee ziet het als zijn maatschappelijke plicht om dat te (blijven)
faciliteren. Om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren is een offensief gestart
voor meer leden, maar ook voor het trainen op een kwalitatief hoog niveau.
“Het zou vreselijk jammer zijn, als je voor
sport buiten het dorp moet zijn,” stelt Paul
Hilbers. Maar om zijn vereniging gezond
te houden kijkt de voorzitter wel over de
dorpsgrenzen. “Je moet reëel zijn, de prognoses voor nieuwe aanwas in Wijk aan Zee
zijn slecht, daar houd je een vereniging niet
draaiend mee. In 2009 zijn bijvoorbeeld
maar drie jongetjes geboren in Wijk aan
Zee. Dat betekent dat je van die jaargang
hooguit drie nieuwe leden kunt werven.”
Aangrenzende buurten
Dus werft SV Wijk aan Zee nu ook in de
aangrenzende buurten in Beverwijk. “We
willen dé club worden van Wijk aan Zee en
Duin”, zo verklaart Hilbers, refererend aan
de tijd dat een deel van westelijk Beverwijk

nog deel uitmaakte van de gemeente Wijk
aan Zee en Duin. “Voetbal is momenteel
de snelst groeiende teamsport, constateert
Hilbers enthousiast. “Volgend jaar starten
we ook voor het eerst met een meidenteam.
We hopen dat we meer meisjes enthousiast
kunnen maken, maar het is natuurlijk niet
de bedoeling ze weg te trekken bij handbal.”
Een hoger niveau
Het gaat hem niet alleen om het ledenaantal
van de vereniging. Ook het niveau moet
nog verder omhoog. “Toen ik hier tien jaar
geleden kwam, lag de vereniging op zijn
gat. Ons eerste (voetbal)team speelde op
het laagste niveau. Sportief gezien was het
een bende. Daar is wel het een en ander
in veranderd. Het eerste speelt nu in de

derde klasse en het tweede elftal is dit jaar
kampioen geworden en speelt daardoor
volgend jaar ook in de derde klasse. Die
kwaliteit willen we vasthouden. Daarom is
de jeugdafdeling gereorganiseerd en wordt
er een voetbalacademie opgericht, waar
getalenteerde spelertjes waarschijnlijk op
zondag extra training krijgen. Er is o.a. een
voetbaltechnische commissie, die zich bezig
houdt met de kwaliteit van het voetbal.”
Toekomstige sterspelers
Door goed te investeren in de jeugd hoopt
Hilbers het voetbal van de toekomst ook op
een hoog niveau te houden. “SV Wijk aan
Zee mag er zijn. Maar om dat zo te houden
moeten we wel actief blijven werven. Zodat
de toekomstige sterspelers nu al klaargestoomd worden, en zodat de vereniging nog
heel lang door mag draaien.”
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Van de redactie

Zeepkistenrace al jaren populair
Volgens de overlevering is de eerste zeepkistenrace in Wijk aan Zee gehouden vlak na
de tweede wereldoorlog. Wie de winnaar was vermelden de archieven niet. Ook dit jaar
wordt de – altijd populaire – zeepkistenrace weer gehouden, op vrijdagavond 28 juni om
19.00 uur. De organisatie hoopt ook dit jaar weer veel snelle, opzienbarende creaties aan
de start te zien verschijnen om te strijden voor de Wijk aan Zeep wisseltrofee en de hoofdprijs van 150 euro. Opgeven kan gratis via de site www.wijkaanzee.org/wijkaanzeep.

Vaak is dit blokje tekst het allerlaatste wat ik
schrijf. Soms moet ik er dan ‘s avonds laat echt
voor gaan zitten om iets te verzinnen. Maar
deze maand is dat zeker niet het geval. Want
op 30 juni komt mijn favoriete muziekfestival
er weer aan: het Jutterspad. Allerlei verschillende bandjes die unieke optredens verzorgen
vanuit de woonkamers en tuinen van diverse
bewoners van Wijk aan Zee, hoe kleinschalig
kan het zijn? Maar ook: hoe uniek, dat er elk
jaar weer zoveel mensen te vinden zijn die
hun deuren openzetten voor een ieder die
dat wil, hun huis verbouwen voor een band
met muziekinstallatie, en vaak zelfs de deels
onbekende bezoekers voorzien van een hapje
en drankje. Een hele bijzondere ervaring, niet

alleen voor bezoekers van buiten Wijk aan
Zee, maar ook voor de bewoners.
Elk jaar vraag ik me ook af, of ik dat ook eens
zal doen. Grootste nadeel daarvan is dat ik
dan niet zelf kan gaan genieten van al die
onverwachte optredens. Maar een concert
aan huis is natuurlijk ook een hele speciale
ervaring... Op bladzijde 7 van deze Jutter kunt
u lezen dat u zich nog steeds kunt opgeven.
En dat geldt dus ook voor mij. Of ik dat dit
jaar uiteindelijk doe, dat kunt u zien in het
definitieve programma, wat vanaf 25 juni
verkrijgbaar is. Het wordt hoe dan ook weer
een mooie dag!
			

~ Marian van den Hul ~
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Nieuwe organisatoren in De Rel:
Saskia Scheffer en Matthieu Niesten
Sinds eind januari heeft De Rel twee nieuwe organisatoren: Saskia Scheffer en Matthieu
Niesten. Ondanks dat het stel pas drie jaar in Wijk aan Zee woont, zijn ze zeker geen
onbekenden in het dorp. Lange tijd woonden ze in Beverwijk en waren ze kind aan huis in
Wijk aan Zee.
Saskia en Matthieu raakten als vrijwilliger
betrokken bij De Rel omdat hun twee zoons (15
en 18) in De Rel honkten. “Dan is het niet meer
dan normaal dat je als ouder je bijdrage levert”,
zegt Matthieu. Inmiddels zijn de jongeren verkast
maar hun ouders zijn gebleven om in De Rel een
huis en werkplaats te bieden voor alle dorpsbewoners. “Het idee is om met elkaar, bewoners en
wij als organisatoren, het huis te dragen en een
laagdrempelige ruimte te creëren voor allerlei
initiatieven”.
Tafeltennissen, film of meditatie
“Zo kwam onlangs onze buurvrouw naar ons
toe, ze wilde graag op donderdagochtend komen
tafeltennissen in De Rel. De eerste keer hebben
we met z’n tweeën staan tafeltennissen, de week
er op was ze er met vier andere geïnteresseerden.
Dat soort initiatieven vinden we heel leuk”.
Aan inspiratie ontbreekt het Saskia en Matthieu
niet, Saskia start iedere vrijdag een meditatieavond, en ze organiseren film-, en discoavonden. Iedere woensdag is er de vergadering van
Cultural Village en dit jaar heeft de Beverwijkse
kunstroute een plek in De Rel. Saskia exposeert
er en presenteert toekomstige culturele en kunstzinnige activiteiten.
Meer creatieve workshops
Verder willen Matthieu en Saskia graag meer
workshops op het programma. “We hebben een
keramiekoven maar die wordt nu helaas niet
gebruikt en zo zouden we graag meer creatieve
workshops willen houden in De Rel, daarvoor

hebben we ook het initiatief nodig van de
bewoners want Matthieu en ik kunnen niet alles
dragen,” vertelt Saskia.
Matthieu is naast zijn taken bij De Rel ook betrokken bij sportservice Haarlemmermeer waar
hij de link legt tussen scholen en voetbaltrainingen en bij de BSO Welschap Heemskerk waar
hij de coördinatie doet als het gaat om bewegen
en spelen, hij organiseert daar bijvoorbeeld
sportdagen. Saskia geeft kunst- en cultuurles op
een basisschool en leidt verschillende kunst- en
cultuurprojecten op basisscholen.
Voor jong en oud
“Een tijdje heeft het idee bestaan in het dorp
dat De Rel alleen een jongerenhonk is. Dat is
eigenlijk nooit het geval geweest, De Rel is er
voor iedereen, voor jongeren en voor ouderen”
zegt Saskia. “We zouden graag een koffieochtend
willen organiseren voor ouderen, of een avond
waarop dorpsbewoners die daar behoefte aan
hebben samen kunnen eten. We hebben al een
filmavond georganiseerd met spaghetti en lasagna en dat was een groot succes. Er kwamen zelfs
twee gezinnen die kampeerden bij het Nivon”.
De activiteiten van De Rel zijn onder andere te
vinden op de website van de Tip (www.tipwijkaanzee.nl) en op de facebook pagina van
werkplaats De Rel. “We zoeken trouwens nog
iemand die een workshop social media zou willen geven.”
~ Tekst en foto: Stefanie Dumoulin ~

Muzikanten uit Wijk aan Zee

Peter Duin

Geboren in Amsterdam en opgegroeid in Zandvoort, waar hij tot zijn negentiende jaar woonde, Peter
Duin. Toen het ouderlijk gezin verhuisde naar Wijk aan Zee, ging Peter mee. Hij is er nooit meer weggegaan. De basisschool waarop hij zat deed veel aan muziek. En toen zijn vader, die kennissen had in het
mannenkoor van de Sint Bavo in Haarlem, werd gevraagd of hij nog mensen kende die het mannenkoor
konden versterken, stelde hij zoon Peter voor die toen acht jaar oud was voor het jongenskoor.
“Ik deed auditie, werd aangenomen en ging naar
de Koorschool van de Kathedraal Sint Bavo. Dat
is een school waar naast de normale vakken veel
aandacht wordt besteed aan een hoogwaardige
muziekopleiding van de leerlingen. Indertijd
was dat alleen voor jongens vanaf de vierde klas,
nu groep zes, tot en met het eerste jaar van het
voortgezet onderwijs. Tegenwoordig zitten er
ook meisjes op en is het een gemengd koor.
Ik heb daar een klassieke zangopleiding gehad,
en kreeg ook pianolessen, maar daar lag niet
mijn passie. Mijn ouders hebben toen een piano
aangeschaft. Het grappige is, dat er daardoor bij
ons in huis een piano stond waar niemand op
speelde, maar mijn broertjes Ton en Wim zijn er
toen op gaan spelen en die spelen nu nog piano.
Wij traden niet alleen in de Sint Bavo op, maar
ook in het ‘Concertgebouw’ in Haarlem. Wij hebben zelfs platen opgenomen. Tot mijn veertiende
jaar heb ik in het jongenskoor gezongen, het was
afgelopen toen ik de baard in de keel kreeg.
In Wijk aan Zee ben ik lid geworden van de
toneelgroep ‘Nieuw Leven’, wij traden op in café
de Zon. Later is de groep gaan spelen in Beverwijk, in het ‘Kennemer Theater’ dat toen nog
‘de Slof ’ heette. Net na de oorlog werd in bijna
ieder dorp wel een toneelvereniging opgericht
die ‘Nieuw Leven’ heette, en wij vonden de naam
wel iets oubollig klinken en hebben de naam

toen veranderd in ‘Impuls’. Het werd steeds meer
een Beverwijkse groep. Wij speelden sterke
nummers die een meer theatrale sfeer hadden.
Wij speelden niet alleen meer in ‘de Slof ’, maar
trokken de hele provincie Noord Holland door.
We speelden het betere repertoire zoals Harold
Pinter, Samuel Beckett, Albert Camus, William
Shakespeare. Daarnaast speelde ik in de jaren
tachtig bij ‘Theaterworkshop Velsen’, en bij het
‘Bewegingstheater de Keerkring’ in IJmuiden. In
de jaren negentig ben ik gestopt met acteren en
ben ‘Impuls’ gaan regisseren. Maar ik had een
drukke baan als Hoofd Financiële Zaken van
het Bestuursbureau van de Stichting Voortgezet
Onderwijs Kennemerland. Daaronder vallen het
Kennemer College met scholen in Beverwijk en
Heemskerk, en het Bonhoeffer College en Jac.
P. Thijsse College in Castricum. Hierdoor ben
ik met het toneel gestopt. In 2000 heb ik daar
mijn laatste toneelstuk geregisseerd, een toneel
bewerking van het filmscript van Harold Pinter
‘The Servant’.”
“Ik zing nu tien jaar in Wazco, het Wijk aan Zees
Collectief, samen met Annemarieke Bechthold
en mijn broer Wim. Annemarieke zingt de
jazzliedjes, Wim meest eigen nummers en popmuziek en ik meer de luisterliedjes zoals Jacques
Brel, Charles Aznavour, Herman van Veen en

Ramses Shaffy. Wazco bestaat uit de muzikanten:
mijn broer Ton Duin op de piano, Tom Wilbrink
speelt bas, Lex Molenaar op de drums, Sjanneke
van Herpen op viool en cello en Paul Verhorst
die saxofoon speelt. Wazco doet jaarlijkse de
oecumenische tentviering op Hemelvaartdag.
Daar doen wij nu vijf jaar aan mee. Weer een
heel andere manier van muziek maken, omdat
daar een relatie is met bijbelteksten. Het is het
hedendaagse repertoire met oude bijbelteksten.
En dat verrijkt het ook weer, enerzijds de tekst
met het lied dat je zingt. Doordat het niet zomaar
een liedje is dat je zingt, maar de relatie die je
legt met de bijbeltekst geef je een hedendaags
nummer veel meer diepte. De laatste keer waren
er ruim 250 mensen, daar zal menige kerk zijn
handen bij dichtknijpen. Tijdens het komende
Jutterspad op zondag 30 juni spelen wij op het
pleintje bij Efes en de kapsalon Variant. Als het
weer goed is buiten en anders gaan we maar

onder de droogkappen zitten. Tijdens de onlangs
gestarte muziekzondagen spelen wij op 7 juli in
de Dorpskerk. Het plan is om elke eerste zondag
van de maand tesamen met de rondleiding bij
‘een Zee van Staal’ en een ‘Rondje Wijk aan Zee’
een optreden te geven van een muziekgroep, de
volgende is in juni en daar treedt het koor ‘Vrijuit
Zingen’ op.”
“Ik doe bijna elk jaar mee met de opname van
de december cd in huize Kisjes. Afgelopen jaar
zong ik ‘One grain of sand’ van Pete Seeger. Pete
Seeger was de eerste blanke protestzanger van
Amerika. Het is een prachtig liedje, dat Pete had
gemaakt als een slaapliedje dat hij zong voor zijn
eigen kinderen. Ik had dit nummer ingestudeerd
voor de ‘Leoavond’ in Sonnevanck in december.
Er zijn nog een aantal cd’s te koop in de Kop van
Waz.”
~ Tekst: Georges van Luijk~
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partner te zorgen die stervende is. Zo ontstond de
thuisinzet. Later kon het pand aan de Zeestraat
worden gehuurd. Maar de thuisinzet bestaat nog
steeds. Met financiële hulp van onder andere
de ‘Club van Honderd’ is de stichting in staat
geweest om zeven jaar geleden het pand te kopen.
Verder is de stichting in staat te bestaan met de
hulp van Rijkssubsidie en donaties en legaten. En
niet te vergeten het werk van circa 55 vrijwilligers, die allen acht uur per week aan het werk
zijn, in het huis of bij de mensen thuis. Dat doen
zij in diensten van vier uur van ‘s morgens zeven
tot ’s avonds elf uur. ’s Nachts zijn er verpleegkundigen van de Viva Thuiszorg aanwezig.

Vrijwilligers in het hospice:
stervensbegeleiding op maat
Jaap en Elly Durge werken in hun vrije tijd als vrijwilliger bij het Hospice in Beverwijk. Daar helpen
ze mensen in de laatste fase van hun leven. Vroeger waren Jaap en Elly vooral druk met het runnen
van de Spar. Tegenwoordig helpen ze hun medemens op - verschillende - andere manieren.
Toen hun alleenstaande tante verzorging nodig
had, besloten Jaap en Elly Durge haar in huis te
nemen. Toen de tante werd opgenomen in het
ziekenhuis, bleek dat zij terminaal was. Daarop
kwam hun tante weer terug bij Jaap en Elly. Tot
haar dood heeft de familie haar verzorgd. Mantelzorg in optima forma, terwijl zij daarnaast ook
de winkel (de oude Spar) nog hadden te bestieren. Toen later iemand hen vertelde dat er een

Hospice was, zijn zij daar eens gaan praten.
Het Hospice was toen nog gevestigd in de Goede
Raadkerk in Beverwijk. Dat was begonnen als
zorg voor terminale patiënten bij de mensen
thuis.
Voor stervenden is het van belang dat er hulp
is. Ook als er een partner is, kan deze niet altijd
24 uur per dag hulp bieden. Bij mensen op hoge
leeftijd is het vaak heel moeilijk om voor een

Core Stability & Personal Training
Vanaf zaterdag 1 juni start bij de fysiotherapiepraktijk Wijk aan Zee het Core-Stability programma. Core betekent kern. Met dit oefenprogramma wordt de kern getraind (rug-, buik- en
bekkenregio). De spieren die behoren tot de core
stabiliseren de wervelkolom en het bekken. Een
goede samenwerking van deze spieren levert
stabiliteit en mobiliteit op, wat zorgt voor een
aanzienlijk verminderde kans op het krijgen
van (sport-)blessures en rugklachten. Naast de
verkoop van de sportkaart gaan we beginnen met
het onder begeleiding en in groepsverband specifiek trainen van de core-stability op de maandag- en donderdagavond (beide 30 minuten) en

zaterdagochtend (1 uur).
De praktijk heeft sinds februari ruimere openingstijden, waarbij u op de dinsdagavond en
zaterdagochtend op afspraak terecht kunt voor
Personal Training en fysiotherapeutische behandeling. Personal Training is het werken aan
sportieve doelen, of het nu gaat om fitheid, uiterlijk, prestatie of het stukje begeleiding… alles is
mogelijk! Middels testen en metingen zullen uw
fitheid en verrichtingen worden bijgehouden.
Informeer in de praktijk of neem contact met ons
op.Telefoonnummer Praktijk: 0251-375976 of
mail Menno: menno@fysiowijkaanzee.nl
Arthur: 06-18230475 mail: arthurwilbie@gmail.

Tien jaar winkelen bij Tastoe

Toen ze er mee begon had ze niet gedacht dat ze er tien jaar later nog zou zijn. De ruimte op de hoek
van de Voorstraat was bedoeld als een representatieve cursusruimte, maar groeide steeds meer uit
tot het veelzijdige cadeauwinkeltje dat het vandaag de dag is.
Eigenaresse Helmi van Sterkenburg: “Toen ik
zestien jaar was, woonde ik in Heemskerk. Mijn
ouders hadden daar een winkel, maar hadden
contacten in Wijk aan Zee. Ik wist toen al dat ik
hier wilde wonen. Ik weet nog goed dat er toen
wel veertig winkeltjes in het dorp waren. Echt
jammer dat dat nu niet meer zo is.”
Tassen en toebehoren
In 2003 startte Helmi Tastoe. “Het was toen
ook recessie, en de banken hadden er weinig
vertrouwen in. Ze dachten dat het gedoemd
was te mislukken. Maar we zijn er nog steeds!
Samen met het timmerbedrijf van mijn maatje
Ruud, het zomerhuisje en mijn cursussen redden
we het. In eerste instantie verkocht ik tassen en
toebehoren, vandaar de naam Tastoe. Maar er
kwamen steeds meer artikelen bij.” Workshops
voor 2 tot 4 personen doet ze nog steeds in de
winkel. Cursussen met grote groepen worden
gegeven in de achterzaal van het naastgelegen
café De Zon. “Dat is nou zo leuk aan een dorp,
dat je elkaar ook wat gunt.”

De kracht van Tastoe is de kleinschaligheid en de
persoonlijke benadering. Helmi: “Ik vind het fijn
om contact te hebben met mensen. Er wordt mij
wel eens gevraagd waarom ik geen webwinkel
begin, maar dat wil ik niet. Dat is zo onpersoonlijk.” Helmi verkoopt bewust geen al te dure dingen. “Ik vind het juist leuk dat mensen hier voor
weinig geld leuke cadeautjes kunnen kopen.”
Altijd vakantie
“Ik vind Wijk aan Zee een heerlijk dorp, wil
hier ook nooit meer weg. Ik hoor wel eens, jullie
hebben hier eigenlijk altijd vakantie, en zo is het.
Maar als de zomer voorbij is, en het rustig wordt
in het dorp, dan willen we er wel op uit. Ruud
en ik vinden het heerlijk om regelmatig op pad
te gaan en andere culturen op te snuiven. Als we
op reis zijn hou ik mijn ogen natuurlijk ook open
voor nieuwe producten voor de winkel.”
“Of ik over tien jaar nog besta? Geen idee. Ik leef
niet zo dat ik de toekomst zo precies uitstippel.
We zien wel wat er langskomt.” Onze leus is dan
ook: Elke dag is een cadeautje!!

Net als thuis
“Wij proberen de thuissituatie zoveel mogelijk na
te bootsen” aldus Jaap en Elly. “Eigenlijk zijn wij
een mantelzorger, maar dan van buiten de familie. Wij doen allerlei werkzaamheden, je vult in
waar behoefte aan is. Dat iedere vrijwilliger twee
dagdelen per week werkt, is om een band met de
gasten te hebben, dat geeft minder onrust, zij zien
toch al zoveel verschillende gezichten.”
Naast het Hospice zijn Elly en Jaap ook vrijwilliger in het Anneko van der Laanhuis. Omdat zij
er tegenover wonen, zijn zij de eerste waar hulp
wordt gevraagd in acute situaties. Verder nemen
zij regelmatig een bewoner mee naar de kapper,
en maken er dan gelijk een uitje van, een patatje
eten op het plein, of als ze willen een drankje bij
Sonnevanck. Of ze gaan een partijtje Ganzenbord
spelen in het huis. Ook begeleiden zij bewoners
jaarlijks naar het carnaval in Heemskerk, en gaat
Jaap ook wekelijks met een groepje paardrijden
in de Schimmelcroft in Heemskerk. Om de week
gaat Elly met nog een paar dames de bloemen
verzorgen in de Sint Odulphuskerk.

Hier & Daar
Tenen

De zomer begint, het wordt een tikje warmer
en overal komen er blote tenen tevoorschijn.
Ook tenen die niet altijd even smaakvol zijn.
Er worden vermogens besteed aan strakke
pakken, designerjurkjes en gave schoenen
maar rare tenen worden sans gêne tentoongesteld, alsof het de kroonjuwelen van Monaco
zijn. En wij moeten daar dan tegen aankijken.
Nu zijn tenen ook wel merkwaardige dingen.
Zeker die van volwassen mensen.
Ze zijn niet, zoals handen, multi inzetbaar.
Je kunt er niets mee, behalve dan misschien
een beetje schilderen. Ik weet niet of ze nog
bestaan maar vroeger had je kalenders van
de verenigde mond- en voetkunstenaars met
schilderijen die door tenen gemaakt waren.
Dat waren meestal geen mooie schilderijen.
Een hele erge uitvinding is die van schoenenmet-open-tenen. Dat de modepolitie daar nog
geen stokje voor gestoken heeft valt niet te bevatten. Witte sportsokken in sandalen wordt
door dezelfde politie als achterlijk beschouwd.
Maar willen we dan echt liever die wintertenen zien?
In Wijk aan Zee is men zo trots op de eigen
tenen dat die mee mogen naar een speciale
tenenleescursus. Maand na maand waren de
tenenavonden volgeboekt. En je maakt mij
niet wijs dat het allemaal Gucci-tenen waren
die besproken worden. Mensen hebben geen
schaamte wat dat betreft.

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

~ Tekst: Georges van Luijk Foto: Stefanie Dumoulin ~

Bezoek senioren Ströbeck

De meeste Wijk aan Zeeërs weten dat er in ons
dorp een groep senioren elke week bij elkaar
komt en allerlei maatschappelijke , culturele,
persoonlijke en sociale zaken bespreken. Ook in
het Duitse Ströbeck is een seniorenkring. Elk jaar
komen de twee kringen bij elkaar. Dit jaar komen
de Ströbeckers naar ons toe, in het eerste weekeinde van juni. Veel tijd om te luieren is er niet
want er staat ze een vol programma te wachten.
Zaterdag 1 juni kunnen ze kiezen uit drie creatieve workshops, en in gaan op excursie naar de
Sint Adelbertus Abdij van Egmond. Zondag is er
een workshop zingen. Na de lunch wacht een trip
naar de Zaanstreek.

Quilts

De culturele commissie van de Dorpskerk in
Wijk aan Zee gaat komende zomer van 12 tot 23
augustus, een tentoonstelling in de kerk inrichten
met als hoofdthema ‘Quilts’. Er is contact gelegd
met de bekende quiltgroep van het Atelier aan
Zee in Egmond. Het is ook de bedoeling dat er
lokaal werk tentoongesteld wordt van quilters
uit onze eigen regio. Indien gewenst kan er ook
verkoop plaatsvinden. Verder zullen er mogelijk
demonstratiemiddagen zijn, of een verkoop/ruilbeurs voor materialen. We hopen op aanmeldingen uit de wijde omgeving rond Wijk aan Zee!
Contact kan opgenomen worden met Marjo van
’t Wout, 374213 of mvantwout@zonnet.nl
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging. Geurtis tien jaar oud als zijn
vader omkomt. Hij zal net als zijn oudere broer
aan het werk moeten in de visserij.

‘T is maandag, en nog donker als Geurt door
zijn moeder wordt gewekt. Hoewel, wakker was
hij al toen Mientje bij zijn bedstee kwam. Geen
oog heeft hij dichtgedaan die nacht, gehuild
heeft hij wel. Tien jaar, een heel leven en zoveel
wensen voor zich, en in één klap is alles anders.
De leeslessen bij de dominee kunnen misschien
nog wel doorgaan, dat is zijn enige hoop. Maar
de angst, die krijgt hij niet uit zijn hoofd, de angst
voor die blauwe verte, het oneindige van de zee.
Hij heeft gehoord van zijn broer Dirk hoe ziek hij
is geweest, en niet alleen de eerste dagen, maar

Muziekfestival Ströbeck

Ook dit jaar wordt Wijk aan Zee weer vertegenwoordigd in Schachdorf Ströbeck, tijdens hun
jaarlijks Muziekfestival. Op zaterdag 28 september wordt dit muziekfeest alweer voor de 7e keer
gehouden. Vorige jaren waren WAZCO en Blitz
te gast. Helaas zijn de reiskosten eigenlijk niet
meer op te brengen. De bands ontvangen geen
vergoeding voor hun optreden, het gaat alleen
om reiskosten. Per band bedragen de kosten zo’n
400 euro. Wijk aan Zee wil ook dit jaar weer door
minimaal twee bands acte de présence geven. Om
ons weer van onze beste kant te laten zien hebben we dus ca. 800 euro nodig. Als iedereen een
steentje bij wil dragen moet/gaat het lukken! Uw
bijdrage kunt u storten op bankrekening RABO
38.80.37.938 ovv Cultural Festival Ströbeck.
Dennis Krassenburg

Laatst las ik een artikel over een meter bij een
meter tuinieren. Is dat iets voor mij? Ik zou een
nieuwe kant van mezelf kunnen ontdekken, en
een meter bij een meter tuinieren moet te doen
zijn, dacht ik met enige overmoed. Als vrouw
die het liefst bloemetjesbehang heeft om het toch
gezellig te maken thuis, zonder groen, ben ik een
ontwetend mens. Maar gelukkig is Cor Durge,
de man waar ik aan denk als ik aan tuinieren
denk, bereid me te woord te staan en mee te
nemen in de wereld van tuinieren.

Jutterspad 2013
Zondag 30 juni kunt u weer genieten van het
Jutterspad. Diverse inwoners van Wijk aan Zee
stellen hun woonkamer en/of tuin open, waar u
van diverse optredens kunt genieten.
De volgende optredens staan al gepland:
1. St Odulfstraat 23, Sixty Pound
2. Dorpsduinen 1A, Eland
3. Verlengde Voorstraat 14, Blitz en la Rive
4. Tappenbeckstraat 2, Niet te boeken en Sick Note
5. Verlengde Voorstraat 48, Dockside
6. Tappenbeckstraat 44, Marloes Bloedjes en Shanna
7. Julianaweg met Wonderful World
8 De Rel op de Relweg 4, de Wijkerstraatband
9 Kop van WAZ, Voorstraat 12, Het koor Vrijuit
zingen en de Twijfelbrigade
10 Zeecroft 22, Talania en het Jazz kwartet met
Sonja vd Nol
11 Julianaweg 35, nog nog onbekend
12 Voorstraat 28a, Wazco en Pick up pieces
13 Voorstraat 54/ cafe de Zon met Conposters en
jamsessie muzikanten.
Dit is een voorlopig programma. Er kunnen
adressen en bands bijkomen en veranderingen
plaatsvinden. De definitieve schema’s zijn vanaf
25 juni bij de Spar, cafe de Zon, de Kop van WAZ
en adressen op te halen.

Winnaars Waar schijt de koe?
Tijdens het meifestival werd weer uitbundig
gegokt waar de koe haar vlaai zou dumpen.
De winnaars waren: nummer 462 (€ 800),
87 (€ 100), 318 (€ 100), 207 (€ 100), 277 (€ 100),
340 (€ 50), 20 (€ 50), 572 (€ 50), 184 (€ 50).
Prijswinnaars worden van harte gefeliciteerd
en kunnen contact opnemen met
Philip van Noort (06-18607022).

~ Georges van Luijk ~

Een mini moestuin

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

weken aaneen heeft hij over de reling gehangen,
eerst spuugde hij zijn eten uit, maar als er geen
eten meer was om te spugen, werd het gal, en
daarna bloed. De hele dag door, behalve als hij in
zijn kooi lag, maar dat lag hij niet vaak. Werken,
daarvoor ben je aan boord. Overdag en ‘snachts,
er moet vis worden gevangen. De netten moeten
overboord worden gegooid, en als die vol zijn
weer naar binnen gehaald. Alles met handkracht,
honderden kilo vis moet binnengehaald worden.
En als die binnen zijn, moeten de netten weer
naar buiten en direkt moeten de vissen worden
schoongemaakt. Tijd om te rusten is er niet. Dirk
heeft er alles over verteld, en met weinig interesse
heeft Geurt geluisterd naar de verhalen van zijn
oudere broer. Lezen, heeft altijd en alleen de

interesse van Geurt gehad. Hoewel zijn ervaring
van lezen net zo groot is als de visserij. Maar
de magie, die hij er zelf aan heeft gegeven. Het
kunnen begrijpen wat geleerde mensen hebben
opgeschreven, dat is iets wat Geurt wil. In het
hele dorp is er maar één die lezen kan, en het
hele dorp heeft eerbied voor die man, en allemaal
nemen ze de pet af als ze de dominee op straat
tegenkomen. Leesles heeft hij gisteren niet gehad.
Hij durfde er ook niet om te vragen, de dominee
heeft het sinds de ramp zo druk, dat hij wel begreep dat de dominee er geen tijd voor had.
Als Geurt de trap afloopt ziet hij zijn plunjezak
al staan. Het is de plunjezak van zijn vader. Dirk
zit aan tafel en eet gebakken eieren met spek.
“Kom Geurt je moet flink eten, anders kun je niet
werken,’t is harder werken dan wat plankjes op
het strand zoeken” zegt Dirk. “Ik heb helemaal
geen trek”. “Kan wel zijn, maar je zal wel moeten,
kom op ga zitten” zegt Mientje. Met tegenzin
begint Geurt te eten. Hij is nog niet klaar als Dirk
opstaat. “Opschieten Geurt, de schipper wacht
echt niet op jou, ik ga alvast”. “Niks ervan, je
wacht op je broertje, het is al erg genoeg dat hij
op zijn tiende al moet uitvaren”. Het is een drukte van belang op het strand, het een na het andere
schip wordt door paarden het water ingetrokken.
Nog niet eerder heeft Geurt dit gezien, omdat het
nooit zijn interesse heeft gehad, is hij nooit gaan
kijken. Dirk wel, die ging vaak met vader mee om
hem uit te zwaaien.

Wij zijn nog op zoek naar muzikanten, soloartiesten, duo’s en trio’s. Ook zijn we nog op zoek
naar mensen die hun huis ter beschikking willen
stellen voor het Jutterspad, dat op 30 juni wordt
gehouden tussen 13.00 en ongeveer 16.00 uur.
Een onvergetelijke ervaring!
Wilt u zich opgeven? Dan kunt u contact opnemen met Trudi Duin via info@duinergonomie of
06-53692768.

Als kind uit een stratenmakerfamilie uit Heemskerk ging Cor ook het stratenmakervak in om op
achttienjarige leeftijd na een herniaoperatie en
revalidatieperiode bij Heliomare de ziektewet in
de gaan. Dit was niets voor Cor. In hetzelfde jaar
startte hij bij de afdeling lichamelijke opvoeding
en sport van de gemeente Beverwijk en was verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden en het groen eromheen. Cor houdt van
vrijheid en buiten zijn en toen hij na 15 jaar voor
een klus naar Wijk aan Zee moest, is hij gebleven
en nooit meer weggegaan. Hij voelt zich betrokken bij Wijk aan Zee en heeft naast het verzorgen
van het groen ook 10 jaar de zorg gehad voor de
schapen op het voormalige Rolandsduin.
Meer wind in Wijk aan Zee
Op mijn vraag, wat er anders is aan tuinieren in
Wijk aan Zee vergeleken met bijvoorbeeld Heemkerk, Beverwijk of Castricum vertelt Cor dat we
hier bij ons in Wijk aan Zee veel meer wind hebben dan in de meer oostelijk gelegen gebieden.
De oostenwind maakt het bij ons kouder en laat
het groen sneller vriezen. Tijdens het gesprek viel
me op dat Cor veel Grootmoeders tuintips kent.
Dus meer handige informatie dan dat wat we
tegenkomen in de boeken over tuinieren.
Wist u bijvoorbeeld dat als je sjalotjes tussen de
worteltjes zet het ongedierte wegblijft of dat de
radijsjes het bij ons zo goed doen? Wel is het belangrijk ons duinzand te verdelen met tuingrond
of mest en natuurlijk in de juiste verhouding. Met
43 jaar ervaring in groenonderhoud in Beverwijk
en Wijk aan Zee vertelt Cor verder over wat we
het best in juni in de grond kunnen zetten.
Planten in juni
De maand juni is een belangrijke maand om
groenten uit te zetten. Wat in juni goed uitgezet
kan worden zijn oa stokbonen, sperziebonen,

Een meter bij een meter tuinieren staat voor het
uitzetten van een stukje tuin van een meter bij een
meter, begrensd door vier houten balken.
spruiten, tomaten, komkommers, sla, bloemkool,
broccoli, aardbeien en prei. Als u van spruitjes
houdt, zorg dan dat u voor de langste dag van
het jaar, dus het liefst in de buurt van 21 juni de
spruitjes poot om ze in de winter te kunnen eten.
Het is leuk om in juni de radijzen uit te zetten. Bij
warm weer en bij regen heb je binnen een paar
weken radijzen klaar om te eten. Als je tomaten
wilt kweken zorg dan wel dat je de zuigertjes, dat
is het wildgroei tussen de scheuten, weghaalt.
Dit om de groei van de tomaten te bevorderen.
En zorg dat je regelmatig water geeft. Het beste is
om dat s‘avonds te doen. Dan kunnen de plantjes
zich de hele nacht voeden. Overdag verdampt het
water in de zon. Geef overdag nooit water op de
plant zelf bij warm weer. Het water verdampt en
de plant loopt kans te verbranden.
Supertip: Als je zorgt dat je drie stokken in een
soort piramidevorm tegen elkaar zet, kun je
stokbonen telen en tegelijk de rest van de grond
gebruiken voor andere gewassen.
Bak met of zonder wieltjes
Je kunt een meter bij een meter tuinieren op verschillende manieren doen. Je kunt een bak maken van een meter bij een meter met een bodem.
Als je daar dan wieltjes onder zet, kun je wanneer
het warm weer is, de bak uit de zon zetten of
juist in de zon, wanneer dat beter is. Wieltjes zijn
voor een paar euro te krijgen bij bijvoorbeeld
de Action, Gamma, Karwei of een soortgelijke
winkel. Ook kun je zonder bodem een meter bij
een meter uitzetten in de tuin. Deze kun je dan
niet verplaatsten natuurlijk. Er zijn ook bakken te
koop bij tuincentra.
In de volgende Jutter tips over wat het best in juli
kunnen uitzetten.
~ Trudi Duin ~

8

Agenda

Zaterdag 1 juni
Sonnevanck: Stemmen & Snaren 21.30 u
Timboektoe: SLEAZEFest, 15e editie vanaf 20.00 u
Zondag 2 juni
Dorpskerk: Concert VrijUit Zingen 12.30 u ;
openstelling radarbunker 13.00 – 16.00 u
Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Vrijdag 7 juni
Het Doolhof-Duinrand: Rens Acda Cup 2013;
toernooi 15.30 u; modeshow 19.00 u; Matthijs
Rumping 21.00 u
De KUSt: Lazy Friday met Dijkman & Spaargaren 16.30 – 19.00 u
Sonnevanck: Captain 21.30 u
Zaterdag 8 juni
Café De Zon: Kroegen Bridge Drive vanaf 9.00 u;
prijsuitreiking 17.30 u
Het Doolhof-Duinrand: Rens Acda Cup 2013;
9.30 u; Jong Talent achter de draaitafel 16.15 u;
Rogier 19.00 u; Nielson 19.45 u; DJ La Rue 21.30 u
Sonnevanck: Barkin Luke’s Bluesband 21.30 u
Zondag 9 juni
Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen Nrd: Atelierroute thema Ode aan de Wijkertoren
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Woensdag 12 juni
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 14 juni
Sonnevanck: Tjendol Sunrise 21.30 u
Zaterdag 15 juni
Sonnevanck: The Barnbees 21.30 u
Zondag 16 juni
De Zwaardvis: Vader – Kind Dag; hapje, drankje,
activiteiten 10.00 -13.00 u
Donderdag 20 juni

De KUSt: Midzomernachtviering met Fernand
Ricardo’s Utopia 21.00 u
Vrijdag 21 juni
Duinpark Paasdal: Midzomernachtfeest met de
band Eland 20.30 u
Sonnevanck: Bommel & de Bommelband 21.30 u
Vrijdag 21 t/m zondag 23 juni
Café de Zon: IJmond Schaak Vierkampen
Zaterdag 22 juni
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Sonnevanck: Del Norte 21.30 u
Vrijdag 28 juni
De Zwaanstraat: Zeepkistenrace 19.00 u
Zaterdag 29 juni
Sonnevanck: All men Band, blues 21.30 u
Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni
Statler & Waldorf: Kunst- en Theaterfestival voor
kinderen 10.45 – 18.00 u www.waterpaard.nl
Zondag 30 juni
Diverse huiskamers en achtertuinen: Jutterspad;
concerten jutten 13.00 – 18.00 u
Adressen
Banjaert Natuurvriendenhuis en kampeerterrein
www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal woe t/m ma 10.00 – 21.00 u
KOP v WaZ / De TIP (Toeristisch Informatie
Punt): ma en woe 10.00 – 14.00 u; don en vrijdag
12.00 -18.00 u; za en zo 12.00 – 17.00 u
De Moriaan woensdag recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe woe, don, vrij, zaterdag 10.00 – 12.00 u /
16.00 – 19.00 u ; zondag vanaf 12.00 u
NoordPier Watertaxi naar IJmuiden 10.10, 13.25,
15.35, 17.35 u

Nieuws
van
de kerken

Dorpskerk
Zondag 2 juni
Pastor L.H. Stuifbergen
Zondag 16 juni
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk
Zondag 30 juni
Ds. S. Kurtzahn
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 juni
19.00 uur themaviering
voorganger p. R. Putman themakoor
Zondag 9 juni
9.30 uur eucharistieviering
voorganger p.Mathew
gemengd koor
Zaterdag 15 juni
19.00 uur familieviering
voorganger p. R. Putman jeugdkoor
Zondag 23 juni
woord- en communieviering		
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Zaterdag 29 juni
19.00 uur eucharistieviering
voorganger p. R. Putman samenzang

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 088-0800169
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Wijkcoördinator: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

