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Te huur: strandhuisje
Overnachten aan zee...

Een betrekkelijk nieuw fenomeen aan het Wijk aan Zeese strand: een strandhuisje huren
voor een week. In het bestemmingsplan ‘Strand’ is het overnachten in strandhuisjes
eindelijk gelegaliseerd. Een aantal ondernemers springt hier op in, en verhuurt dit seizoen
strandhuisjes aan toeristen per week of midweek.
Naast de strandpaviljoens De Instuif en
De KUSt is het ook bij Fred de Ridder van
‘Aan Zee slapen’ mogelijk om als toerist uit
Nederland of elders, met het geluid van een
ruisende zee te gaan slapen, wakker te worden gemaakt door de meeuwen, met niets
anders als uitzicht dan ons prachtige strand
en de zee. Het is een unieke mogelijkheid
voor kort verblijvende toeristen om op het
strand te overnachten.
Fred de Ridder werkt al 26 jaar aan het
strand. Hij is begonnen als ondernemer in
Wijk aan Zee, later in Bergen, om uiteindelijk weer terug te keren naar ons dorp.
Fred: “Ik kreeg regelmatig de vraag van toeristen of ze ook op het strand mochten sla-

pen. Dan moest ik ‘nee’ verkopen. Dat vond
ik erg. Nadat een aantal huurders van me
hun huisje wilde verkopen, heb ik de kans
gegrepen. In goed overleg met de verkopers en de gemeente Beverwijk zijn we tot
de realisatie gekomen van ‘Aan Zee Slapen’.”
Veiligheid voorop
“Per 1 juli gaan we officieel open en ik sta te
trappelen om daadwerkelijk te starten.
Ik heb twee types strandhuisjes ontworpen met de gedachte: het moet veiligheid,
comfort en service uitstralen. Het gaat om
twee verschillende types huisjes, een voor 2
personen en een voor 4 personen. Veiligheid
door brandveilig materiaal te gebruiken
en te zorgen dat er altijd iemand van mijn

bedrijf in de buurt is om een oogje in het
zeil te houden. Comfort bieden we door een
echte badkamer en cv installatie in het huis
te bouwen. Dus in de koudere periode zal in
het in de huisjes comfortabel warm blijven.
En service: het enige wat je mee hoeft te
nemen zijn de boodschappen en een goed
humeur. Wij zorgen voor de rest.”
Stimulans
Het verhuren van strandhuisjes voor overnachtingen is een vrij nieuw fenomeen in
Wijk aan Zee. Fred denkt dat het een positieve stimulans zal zijn voor het dorp. “Het
is een kans om meer toeristen aan te trekken. Deze vakantiegangers hebben vaak een
budget wat tijdens de vakantie opgemaakt
mag worden. Zo zullen de restaurants het
drukker krijgen en ook de andere ondernemers in ons dorp. Willen we niet allemaal
meer toerisme in het dorp?!”
~ Trudi Duin ~

Europa Ludens

Op 24 mei om 20.00 vindt in De Zon de
aftrap plaats van het Europa Ludens Project
van Cultureel Dorp. Twee muzikanten, Bas
Kisjes en Elmar, trekken de volgende dag
Europa in en zullen in de elf dorpen van het
netwerk van Cultureel Dorp met muzikanten samen gaan spelen. In elk dorp nemen
zij één liedje op voor een CD die later in
augustus in het Tsjechische Bystré wordt
gepresenteerd. De bedoeling is een aanzet
te geven om artiesten uit Europese dorpen

Het schalmeiorkest van Langenreichenbach
Langenreichenbach is een agrarisch dorp
met 750 inwoners in Sachsen Anhalt in de
buurt van Leipzig. Het hart van het dorp
is niet een oude burcht of slot, maar een
schalmeiorkest met eenenzeventig leden.
Een dergelijke ‘voorziening’ is alleen maar
mogelijk als iedereen in het dorp daarbij
betrokken wil zijn. De school en het dorpsbestuur doen daar alles aan. Het dorp is een
voorbeeld van een dorp dat op eigen kracht
werkt aan zijn eigen voorzieningen. De
kracht dat zijn de mensen die bereid staan
om hun eigen dorp te onderhouden. Dat
gebeurt met de school, het gebouw van het
schalmeiorkest en de hangplek voor de jon-

geren. Het zijn de inwoners die het onderhouden. Het heeft een sterk sociaal netwerk.
Voor deze ‘energiecentrale’ kreeg het dorp in
2010 een Europese dorpsvernieuwingsprijs.
Tien procent van de bewoners is actief lid
van het Schalmeiorkest. Een buitenlandse
reis naar het buitenland is een absoluut
hoogtepunt voor het leven in het dorp. Zo’n
reis wordt wordt vrijwel elk jaar georganiseerd. Zij waren al in veel landen, o.m. in
de USA. Dit jaar is het orkest van 17-21 mei
te gast in Wijk aan Zee en Beverwijk. Zij
zullen op verschillende plekken in Noord
Holland optreden.
~ Bert Kisjes ~
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de weg te leren kennen om met elkaar te
spelen. Later dit jaar zal ook een beeldhouwster uit Wijk aan Zee naar het Tsjechische
Bystré vertrekken om gezamenlijk met tien
andere beeldhouwers een kerststal te maken.
Die kerststal kan in december in een Wijk
aan Zeese kerk staan. En in het voorjaar
van 2013 zal een klein koor met tien andere
koren naar het Franse Mellionnec reizen
om daar de musical ‘the rural song’ in te
studeren die later in 2013 in het Italiaanse
Pergine Valdarno wordt uitgevoerd. Het
concert in De Zon is vrij toegankelijk.

Van de redactie
De redactie van de Jutter is heel erg blij met
ons nieuwe redactielid Stephanie Dumoulin.
Ze is fotografe én schrijfster, daar zult u in de
komende tijden vast en zeker nog veel van
zien en lezen! De foto van de strandhuisjes
op deze pagina is daar al een eerste voorbeeld
van. Maar ook heeft ze de heren van de WRB
op de foto gezet (pagina 5). Ze woont nog niet
zo lang in Wijk aan Zee, maar wilde zich graag
aanmelden. Dat is wat ik zo mooi vind van
ons dorp. De eerste keer dat ik in Wijk aan
Zee kwam, was ik meteen verkocht. Er is iets
aan dit bijzondere dorp waardoor je er meteen

wilt blijven. Het bijzondere contrast van toerisme en industrie, de unieke indeling met de
weidse dorspweide, maar vooral de bewoners,
die altijd klaar lijken te staan voor een nieuw
(cultureel) evenement. Het contrast tussen de
rustige winter en de levendige zomer is groot.
Maar ook dat is een van de charmes van het
leven in Wijk aan Zee. Ik heet Stephanie van
harte welkom, en hoop dat ze - net als ik - nog
vele jaren mag genieten van dit hartverwarmende, altijd levendige dorp!
~ Marian van den Hul ~
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Nieuw in ons ijsconcept:
diverse soorten crunch ook heerlijk
als toetje!
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zeker het proberen waard:
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Peter Wensveen
tel.: 06-21841353

Voor al uw
schilderwerken
(binnen en buiten)

nieuw:
garnalenkroket

Wijk aan Zee

Snack Corner
0251-374694

Mobiel: 06-24613773

Tel.: 0251-375257

Voor al uw timmeren onderhoudswerkzaamheden

Kapsalon “VARIANT”
Voor Hem en Haar en Kinderen
Openingstijden: di/vrij 8.30 - 17.00
Zaterdag op afspraak 9.00 - 12.30
Lunch 12.30 - 13.30
Maandag gesloten

De leukste ku(n)stwinkel in Wijk aan Zee!

KunstOntmoetingsPlek
Voorstraat 12
1949 BH Wijk aan Zee 06 81468816
OPEN: donderdag en vrijdag
van 12 tot 18 u
zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur
www.kopvanwaz.nl

Telefoon: 375852
Email: kapsalonvariant@ziggo.nl
www.kapsalonvariantwijkaanzee.nl

Van Amersfoort makelaardij
is verhuisd naar Julianaweg 23
Voor verhuur, taxatie’s en
verkoop kunt u nog steeds bij
ons terecht.
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Einde bouwput Wijk aan Zee in zicht
Meer dan een jaar is Wijk aan Zee geteisterd door mannen in werkpakken, die met grote
graafmachines diepe gaten in de straten maakten. Veel straten waren lange tijd alleen te voet
bereikbaar, voor mensen die goed ter been zijn. Met rolstoel, rollator en kinderwagens was er
geen doorkomen aan. Wat is het doel van al deze werkzaamheden geweest?
Wij spraken met ingenieur Klaas Dekkers
projectleider riolering en water van afdeling Wijkzaken van de gemeente Beverwijk.
“De zomer van 2006 is eigenlijk de directe
aanleiding geweest dat er iets aan de wateroverlast van Wijk aan Zee moest worden
gedaan. Dat was een extreem natte zomer met
ver-scheidene overstromingen op de laagst
gelegen plaatsen in het dorp. Er werd besloten
het hemelwater af te koppelen van het riool.
Op dit moment zijn zeshonderd woningen
afgekoppeld. Een aantal van de woningen kon
niet worden afgekoppeld, omdat de straten
waarin deze staan te smal zijn. Dat zijn onder
andere de Middenweg en de Duinweg. In een
aantal straten zijn ook de kolken afgekoppeld.
Met metersdiepe pijpen wordt het hemelwater rechtstreeks in de grond afgewaterd. Ook
zijn er meer straten met klinkers bestraat in
plaats van asfalt. Klinkers laten water door en
asfalt niet. Het resultaat is nu al merkbaar. In
het verleden werkte de overstort op het strand
gemiddeld zes keer per jaar. In het afgelopen
jaar is het maar twee keer voorgekomen. Het

werkt. Uniek is het systeem van afkoppelen
niet, er is een aantal andere gemeenten die
ons voorgingen. Zo bestaat afkoppeling al in
Egmond aan Zee, Apeldoorn en Nijmegen, en
in nog een aantal kleinere gemeenten in het
oosten van het land.”
Vertraging Relweg
Voor de meeste Wijk aan Zeeërs lijken de
werkzaamheden al een eeuwigheid te duren.
En voor bewoners van sommige straten is dat
niet onterecht. De Relweg bijvoorbeeld heeft
een behoorlijke vertraging opgelopen doordat
de riolering verkeerd was gelegd. Alles moest
worden verwijderd en opnieuw gelegd. De
werkzaamheden zijn intussen bijna afgerond,
er zijn flinke iepen geplant op het pleintje op
de hoek Verlengde Voorstraat en Relweg. De
plantsoenen aan het Boothuisplein en de Burgemeester Rothestraat worden heringericht.
De vorstperiode kwam op het juiste moment
zodat het schaaktoernooi geen hinder ondervond. Als in december een vorstperiode was
uitgebroken had het er heel anders uitgezien.

Overal zand

Bij de fysiotherapie hoor ik lachen
veel praten…uhh niets expliciets
dan komt er een patiënt naar binnen
die had een avontuurtje met haar fiets
Ze had het over opgebroken straten
liep op een loopplank schijnbaar verkeerd
voor ze wist wat er gebeurde
was ze de Spar in gelanceerd
Dan beginnen patiënten te praten
al snel weet ik waar het over gaat
bergen zand en loopgraven in de rondte
weer een opengebroken Zwaanstraat

We waren zo trots op de gladde bestrating
via de koperen stenen naar het strand
en wat er is daar van overgebleven?
veel hobbels en kuilen… zeer irritant
Een ding kan ik maar niet begrijpen
regeren is toch heel veel vooruitzien
waarom moet dan alles HIER twee of drie keer
het kost heel veel extra euro’s bovendien.

~ Ton Mars ~

Een goede planning
Om alles goed te laten verlopen is een planning lang voordat de werkzaamheden beginnen van het grootste belang. Onder de grond
lopen zoveel leidingen, kabels en buizen die
allemaal door verschillende bedrijven worden
beheerd. Zo liggen er leidingen, buizen en kabels voor gas, licht, water, telefoon, glasvezel,
laagspanning, hoogspanning, openbare verlichting en riool. En dan zijn er providers die
eigen beheerders hebben van de leidingen. Al
die instanties moeten van te voren worden ingelicht over de werkzaamheden. En met al die
bedrijven moet een planning worden gemaakt,
opdat ieder zijn leidingen kan verwijderen en
weer terug kan plaatsen. Als er dan ook nog
eens onverwachte verrassingen opduiken, zoals het riool in de Relweg en de waterleiding in
de Verlengde Voorstraat, moeten alle betrokken bedrijven de planning omgooien.
Doorsteek naar Dorpsweide
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
een verbinding tussen het riool van de Verlengde Voorstraat naar de Dorspweide. Mocht
er zich, nadat de overstort op het strand is
verwijderd, een sitiuatie voordoen dat er wateroverlast zou kunnen ontstaan, moet op de
Het indianenhuis is al jaren een trekpleister voor Wijk aan Zee. (de parel van de
Noordzeekust ).
Fred besloot onlangs te beginnen met het
opknappen van het indianenhoofd en de
totempaal. Het hoofd is ondertussen vakkundig en mooi opnieuw geschilderd. Nu
is de totempaal aan de beurt, want die valt
nu niet meer echt op, omdat de verf loslaat
en de kleuren flets zijn geworden. Fred zou
dolgraag met zijn totempaal project willen
beginnen, maar zijn gezondheid laat hem in
de steek en de jongste is hij ook niet meer.
Vandaar deze oproep .

Ik zat bij de dokter te wachten
patiënten liepen in en uit
niet alleen voor de dokter
ook voor de fysiotherapeut

Inderdaad als ik terug naar huis fiets
ligt er wel erg veel overhoop
WEER moet ergens een kabel de grond in
o.k. de rest is nodig voor de wateroverloop

Maar daarvoor lag al een draaiboek klaar.
Klaas en zijn team hebben in december de
weersverwachtingen nauw-lettend gevolgd.
In geval van een vorstwaarschuwing zouden
de werkzaamheden op tijd zijn gestopt en de
voorzieningen in de straten zo snel mogelijk
weer teruggebracht, zodat het Tata Chess
Tournament geen hinder zou ondervinden. De
vorstperiode kwam gelukkig na het schaaktoernooi.
Er is geprobeerd zo weinig mogelijk overlast te
veroorzaken, maar volgens Klaas zijn er zoveel
factoren die voor verrassing kunnen zorgen
dat je nooit weet hoe lang iets duurt. “Ik doe
dit werk al vijfentwintig jaar, maar als je onder
het wegdek komt sta je steeds voor verrassingen. Zo is in de ventweg van de Verlengde
Voorstraat een lekkage ontstaan in een waterleiding. Op de kaart stond één buis terwijl
er daaronder nòg één lag. Gevolg was dat een
deel van Wijk aan Zee enkele uren zonder
water heeft gezeten”.

Help de totempaal
Iedereen die van of naar Wijk aan Zee gaat,
draait altijd of bijna altijd even zijn hoofd
om naar het indianenhoofd op de muur en
de totempaal te kijken. Toeristen stoppen
regelmatig even met de auto en vragen aan
Fred ‘de indianenman’ of zij foto’s mogen
maken van de indiaan en de totem.
Ook in het Tata Steel foldertje zie je regelmatig een foto van het indianenhuis. De
bekende Boules Blues Band heeft een cd
uitgebracht, met op de hoes de bandleden
tegen de achtergrond van het indianenhuis.

Waar zijn wij naar opzoek ?
1 - Een stalen steiger van rond de 10 meter
hoog opbouwen en afbreken. De totempaal
moet rondom in de steigers worden gezet .
2 - Vrijwilligers die kunstzinnig met een
schilderskwast kunnen omgaan .
3 - Alkyd grondverf en alkyd afschilderverf.
Wie heeft er nog oude verfblikken staan ?
Alle kleuren zijn welkom.
4 - Een timmerman of klusjesman die de
vleugels van de totempaal kan monteren als
alles geschilderd is .
U begrijpt hopelijk dat dit allemaal Pro Deo
moet gebeuren. Als er bedrijven zijn die materiaal willen sponseren wordt uiteraard een
reclamebord geplaatst met hun naam erop.
Koffie, bier of vuurwater zijn aanwezig. Wij
gaan RTV Noord Holland vragen of zij van
dit gebeuren een verslag willen maken.
Voor informatie, vragen en contact: Fred
0251-375962.

Dorpsweide water afgevoerd kunnen worden.
Daarvoor is een grote betonnen bak onder de
grond aangelegd, waar het overtollige water
in kan worden opgeslagen. In de knik van de
Zeecroft was al een plek waar het overtollige
water vanaf het Julianaplein in kan worden
geloost. Er zijn al opmerkingen gemaakt over
verplaatsing van de strandoverstort naar de
Dorpsweide wat 6.000.000 euro moet kosten.
Volgens Klaas is dat wat ongenuanceerd. De
overstort op het strand werkte zes tot tien
keer per jaar, volgens berekeningen moet de
overstort op de weide één keer per tien jaar
opengaan.
Compliment aan de bewoners
“De inwoners van Wijk aan Zee verdienen een
enorm groot compliment. Het einde van dit
project is in zicht en zonder de betrokkenheid
en bereidwilligheid van de bewoners hadden
we dit nooit gered. Iedereen begrijpt waarom
deze acties nodig zijn. Dat is leuk om te zien
en geeft mij persoonlijk een goed gevoel. 85%
van de mensen die we benaderd hebben zijn
afgekoppeld van het riool. Dat is bijzonder.”
Hierboven staat geschreven dat de zomer van
2006 de directe aanleiding is geweest voor deze
werkzaamheden, maar dat is niet helemaal
juist. Eerdere gemeentebesturen hadden al jaren
beloftes gedaan, maar hebben er nooit iets aan
gedaan. Begin jaren negentig heeft Wijk aan Zee
twee maal de Blauwe Vlag verworven, maar
toen het jaar daarop het internationale comité
tot de ontdekking kwam dat er een overstort op
ons strand was, was de kans verkeken en is de
vlag daarna ook niet meer aangevraagd. Het
toenmalige gemeentebestuur beloofde dat binnen
enkele jaren de overstort zou verdwijnen. Diezelfde beloftes deden volgende gemeentebesturen
ook, maar tot uitvoering is het pas gekomen met
het huidige bestuur. Wij hebben wat overlast
gehad, en het heeft wat gekost, maar laten wij
het positief bekijken, nu hebben wij wel wat.
De volledige werkzaamheden zijn klaar per 1
januari 2015, en de overstort staat gepland om
in 2014 te verdwijnen. Vorig jaar is het Wijk
aan Zeese strand uitgeroepen tot het schoonste
van Noord-Holland, niets staat ons in de weg
om opnieuw een aanvraag voor de Blauwe Vlag
te doen voor 2015.
~ Georges van Luijk~

Kunstenaar

In de serie Wijk aan Zeese kunstenaars is in
ons aprilnummer een verkeerde kop gekomen.
Excuus hiervoor, ook Judith Hijdendaal is een
Wijk aan Zeese kunstenaar.
Deze maand geen interview. We hopen in het
volgende nummer u weer aan een bijzondere
bewoner voor te kunnen stellen.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 van basisschool De
Vrijheit doen op donderdag 24 mei verkeersexamen. We zoeken mensen die hierbij
willen helpen.
Elk jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland een verkeersexamen. Basisschool De
Vrijheit doet ook altijd mee. Meester Guido:
“Het is belangrijk dat de kinderen zijn
voorbereid als ze naar de middelbare school
gaan. Kinderen uit Wijk aan Zee fietsen
altijd naar Beverwijk of Velsen.”
De kinderen fietsen op donderdag 24 mei ’s
ochtends een route door Wijk aan Zee. Op
bepaalde punten staan mensen die controleren op veilig verkeersgedrag. Wilt u ons
daarbij helpen?
We hebben 10 mensen nodig. U bent op
donderdag 24 mei om 08.30 uur op school
en krijgt uitleg van een medewerker van
Veilig Verkeer Nederland. Daarna vertrekt
u naar uw controlepunt. Het examen duurt
een uurtje. U kunt zich aanmelden bij
Evelien Priester, klassenmoeder vangroep 7.
co.evelien@casema.nl, (0251) 375 414.
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‘T VISSERSHUYS
Geopend van donder- t/m zondag.
Keuken open van 12.00 - 21.30 uur
goed bereikbaar
ruime gratis parkeergelegenheid
Party’s en bruiloften voor kleine en
grote gezelschappen
van verjaardagen tot traditionele bruiloften
koude of warme buffetten, diners, broodtafels
mogelijkheid voor meerdere zalen

gastvrij flexibel sportief

Bel vrijblijvend voor onze uitgebreide
mogelijkheden of voor een afspraak om
onze lokatie te komen bekijken.

Dorpshuis De Moriaan

Dorpsduinen 4
1949 EG Wijk aan Zee
Tel.: 0251 374320 Fax: 0251 374169
E-mail: info@moriaan.nl

Biljart Poolbiljart Dartbanen
Ook voor bruiloften en partijen
Heerlijk terras
Openingstijden:
ma., di., do. en vr. van 12.00 tot 01.00
uur;
zaterdag van 12.00 tot 02.00 uur;
zondag van 12.00 tot 01.00 uur
Voorstraat 54
1949 BJ Wijk aan Zee
Tel. 0251-374203

Voorstraat 39
0251-374322
06-51238653
www.tvissershuys.nl
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Pizzeria Ristorante

9f\b]fidXXk[Xk`egi`eZ`g\`e[\qXbmXe\\eZfcY\ikdf\kgXjj\e%
>\nffec`abe`\k^ifk\i[Xe()o(0Zd%

Tarantella
Relweg 5
1949 EB Wijk aan Zee
tel.: 0251-375350
Wandelweg 32, 1521 AG Wormerveer
tel.: 075-6289913
Kerkbuurt 2a, 1511 BD Oostzaan
tel.: 075-6844809
keuken geopend van 17.00 - 22.00 uur
THUISBEZORGEN
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www.restaurantkleinzwitserland.nl

Restaurant Klein Zwitserland
Voor al uw dagelijkse boodschappen. Van diverse verse
producten tot PTT en stomerij.
Tel.: 374161

Nu ook:
Durüm Döner Kebab, Felafel,
soft-ijs PLUS en verse koffie.
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Sinds 1993 staan wij 7 dagen per week voor u klaar in ons familiebedrijf.
Met verrassende stoofpotjes uit grootmoeders tijd, huisgemaakte soepen
vlees van de gril en de vers gevangen visjes, maken wij van uw diner een feest.
Spiesen met vlees of vis serveren wij hangend boven uw bord!
Elke maand hebben wij voor u nieuwe extra heerlijkheden op het menu.
De koks staan bekend om hun combinaties van sauzen en kruiden die u zullen
doen watertanden!!!

Nieuwe openingstijden!!:
Maandag t/m vrijdag
8.00 -19.00 uur
Zaterdag
8.00 -18.00 uur

Restaurant Klein Zwitserland is de perfecte plek voor uw avondje uit.
Of het nu gaat om een intiem diner voor twee of een gezellig groeps-uitje.
Geen zin om te koken? wij wel! Alle gerechten kunt u ook bestellen om mee te nemen.
Bel & Bestel

SPAR Poliste
Verlengde Voorstraat 56
tel.: 374161,
e.: sparpoliste@despar.info

7 dagen per week geopend v.a. 17.00 uur Julianplein 53 Wijk aan Zee 0251-375090
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Dorpsraadslid Ella de Jong

“Een dorp is net een supermarkt,
je blijft werken aan de ontwikkeling”
De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen, maar
één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.
Ella de Jong heeft regelmatig contact
met de pers. Over, de evenementen die zij
organiseert, zoals Ezels en Kwasten, de tentoonstellingen in de KOP van WaZ of over
culturele zaken in Wijk aan Zee. Maar om
nu zelf in het nieuws te staan, daar houdt ze
niet zo van. Voor deze keer maakt ze een
uitzondering.
Acht jaar geleden verhuisde Ella naar Wijk
aan Zee. Ze woonde in Amsterdam, maar
werkte jarenlang in het familiebedrijf in

Velsen-Noord en Utrecht. Samen met haar
moeder en broer maakte Ella lampen. De
zelfontworpen lampen maakt en verkoopt
ze nog steeds, maar het familiebedrijf is
jammer genoeg opgedoekt. Ella: “Ik heb
geprobeerd de zaak over te nemen, maar ik
kreeg de financiering helaas niet rond.
Mijn moeder heeft het bedrijf nog een tijd
draaiende weten te houden, maar heeft het
toch niet gered.” Ella werkt nu alweer drie
jaar bij de afdeling, sales & productie van

het Europees Centrum voor Kunst, Cultuur
en Wetenschap, Felix Meritis in Amsterdam.
In Wijk aan Zee is zij inmiddels een bekend gezicht. Ze is de drijvende kracht
achter Ezels en Kwasten, achter de kunst- en
boekenmarkt, de Kop van WaZ, en sinds
kort ook het toeristisch informatiepunt de
TIP. Drie jaar geleden kwam daar de Dorpsraad bij, met als specialisme - niet verwonderlijk - cultuur.
“Ik kwam bij de Dorpsraad binnen als notulist, toen een deel van de dorpsraadsleden
opstapten heb ik mij kandidaat gesteld. Ik
hou mij daar bezig met cultuur en jongeren,
en heb mij ook , in het verleden, veel bezig
gehouden met de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning (WMO). Ik vind Wijk aan
Zee een heel bijzonder dorp. Het is echt een
cultureel dorp. Ik vind het vooral mooi om
te zien hoe er met Europa gecommuniceerd
wordt, via culturele activiteiten. Je kunt
goed communiceren via muziek, dans en
eten. Dat heeft Cultural Village ons wel laten
zien. Er kan heel veel op cultureel gebied.
Wat ik nog wel zou willen zien, is dat de
buitenlandse werknemers meer integreren
in ons dorp. Dat ze meer rechten krijgen
ook, zich echt kunnen vestigen hier. Hoe we
dat voor elkaar moeten krijgen weet ik ook
niet. Misschien dat ook hier, communiceren
via culturele evenementen, een handje kan
helpen?”
~ Marian van den Hul ~

WRB in een nieuw (bestuurs)jasje
De Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (WRB)
heeft een nieuwe voorzitter. Adrie Brasser, al
van jongs af aan actief lid van de WRB, heeft
het stokje overgenomen van Peter Heine. Het
strandseizoen start ook met een gloednieuwe
strandpost. Maar er is meer te melden. Reden
voor een gesprek met scheidend voorzitter
Heine en de nieuwe voorman Brasser.

“De formele benoeming van Adrie was eind
maart, met algehele goedkeuring van de
ledenvergadering”, vertelt Heine. “Na 12 jaar
voorzitterschap was dit een mooi moment.
Alles wat ik voor ogen heb gehad, is gerealiseerd: bepaalde visies welke onder andere via
beleidsplannen binnen de brigade zijn verwezenlijkt, de samenwerking met de omliggende
reddingsbrigades én natuurlijk een nieuwe
strandpost, aangezien de oude eigenlijk al drie
jaar geleden is afgeschreven. Als bestuur vonden we Adrie de meest geschikte persoon om
in de functie van voorzitter leiding te geven
aan bestuursvergaderingen, de contacten met
de Gemeente te onderhouden en te zorgen dat
afspraken worden nagekomen en uitgevoerd”.
Brasser, overigens ook actief als vrijwilliger
bij de brandweer in Beverwijk, heeft er zin
in. “Het triggerde me dat veel ontwikkelingen
in de kinderschoenen staan, bijvoorbeeld de
samenwerking met de andere reddingsbrigades, zoals Heemskerk, IJmuiden en Zandvoort,
maar ook de samenwerking met de KNRM
(Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Om
de samenwerking officieel te bekrachtigen, is
een convenant getekend tussen deze partijen.
Juist door samenwerking krijg je meer inzet.
Te kijken waar je elkaar op de juiste wijze kunt
aanvullen, gebruik maken van elkaars kennis
en kunde. Dit geldt voor de samenwerking
met de KNRM en voor de andere reddingsbrigades. Zo leveren we als reddingsbrigades
diensten aan elkaar en zorgen samen voor de
begeleiding van bepaalde activiteiten”.
Creatief omgaan met bezuinigingen
“Als WRB zijn we ook altijd bezig op de
centjes te passen om alles goed te kunnen blijven bekostigen”, geeft Heine aan.

“Door de gemeente is de nieuwe strandpost
gefinancierd en we krijgen jaarlijks een
waarderingssubsidie. Deze subsidie is niet
toereikend om de kosten te dekken. Daarom
worden regelmatig sponsors gezocht voor
diverse doeleinden.”
Dit seizoen start de WRB met een gloednieuwe strandpost. Dit wordt een ruim
gebouw met functionele ruimtes, onder

andere met een aparte ruimte voor de
droogpakken en voldoende ruimte voor de
boten. Ook komt er, op wens van de Gemeente Beverwijk een informatiecentrum.
Heine: “ De bekostiging van de gemeente
voor de buko-container, die dienst doet als
‘Noordpost’, de strandpost aan de Relweg,
staat onder druk. Als bestuur vinden wij
dat ook op dit stuk strand, een echt familiestrand, de dienstverlening moet blijven.
Daarom denken we creatief na hoe we deze
voorziening als EHBO post met bemensing in de weekenden en schoolvakantie
kunnen behouden. Ons plan is het oude
materiaal van de oude strandpost aan de
Zwaanstraat te gebruiken voor een ‘nieuwe’
unit op de Noord”.

Opleiding ‘junior lifeguard’
“Je ziet dat de reddingsbrigade steeds verder
professionaliseert. De eisen liggen steeds
hoger en als vereniging moeten we ervoor
zorgen dat we kwaliteit blijven bieden én
het werk voor de vrijwilligers leuk blijft”,
vertelt Heine. De WRB verzorgt al jarenlang
in het Sportfondsenbad in Beverwijk de lessen zwemmend redden. “Onlangs is er een
nieuwe diplomalijn van start gegaan: ‘Junior

lifeguard’ voor de jeugd. Kinderen met
zwemdiploma a,b,c kunnen zich bekwamen
in het zwemmend redden. We oefenen met
snorkels en flippers en bootsen na hoe je in
donker water een drenkeling moet zoeken.
Het is actief en uitdagend”.
Adrie Brasser heeft tot zijn 27e in Wijk
aan Zee gewoond. Zijn vader en oom zijn
altijd betrokken geweest bij de KNRM of
bij de WRB. Een aantal jaar heeft hij in
Heerhugowaard gewoond, maar hij bleef
actief als vrijwilliger voor de WRB. Sinds
2011 woont hij weer met zijn gezin bij de
kust: in Beverwijk. “Ik ben terug naar mijn
roots. De WRB zit in mijn bloed”.
~ Sonja Waschkowitz~

Gesprek van de maand
Over ondergronds gesproken…
Erg hè, voor André …
– Waar heb je het over?
Die nieuwe Europese regels voor kappers…
– Welke regels?
Dat hij geen hoge hakken en sieraden meer mag
dragen…
– Meen je niet!
Nee serieus, hij moet in het vervolg blootshands
door het leven en op schoenen met antislip zolen.
En bovendien wordt het aantal knipbeurten per
dag gemaximeerd.
– Nou, volgens mij had André op dat laatste al
geanticipeerd.
Ja, die man is zijn tijd ver vooruit. Maar even iets
anders, hoe staat het met jouw riolering, ben jij al
aan de beurt?
– Nog een paar nachtjes slapen en dan heb ik een
mooie geul voor de deur. Ik kan niet wachten tot
ze mij hebben aangesloten op die verse buizen, dat
poept toch een stuk relaxter.
Nou, denk maar niet dat ze dan uitgegraafd zijn.
Dit is pas een voorproefje op wat ons straks te
wachten staat…
– Hoezo, moet ik mij zorgen gaan maken?
Hangt er van af of je tegen de vooruitgang bent.
– Welke vooruitgang, vertel!.
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat ze
in navolging van de hoofdstedelijke Noord-Zuid
lijn bij ons een Oost-West lijn gaan aanleggen, een
metroverbinding tussen het station en het Julianaplein. Niet alleen is dat goed voor de werkgelegenheid, ook de ontsluiting van het dorp op zomerse
dagen wordt hierdoor sterk verbeterd. Krijgt het
weiland eindelijk rust.
– Nou, voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik zit toch
op het strand.
Inderdaad, jij woont ’s zomers op het strand, jij
graaft je eigen kuilen.
– Dat is verleden tijd, door het nieuwe bestemmingsplan mag er bijna niets meer, zelf geen
kuilen graven meer. Dat is alleen nog maar toegestaan voor buitenlanders.
Ach, een beetje positieve discriminatie voor onze
Poolse dorpsgenoten kan geen kwaad.
– En Helmut Wanders…
Tja, sommigen hebben altijd geluk. Maar je moet
toch nog wel je beerputje graven? .
–. Vergeet het maar, ook daar hebben ze een stokje
voor gestoken, we zijn nu met zijn allen aangesloten op een persriool. Nee, de romantiek op het
strand heeft een gevoelige tik te verduren gekregen.
Dan vroeger, toen we nog met zijn allen onze behoefte deden op een emaillen emmer, die discreet
in het hoekje van het strandhuis stond, achter
een plastic gordijn. En dan dat afschuwelijke
moment dat het je beurt was om de dagopbrengst
te legen in de duinen. Alleen al de gedachte aan
dat moment suprême tijdens het scheppen, deed
je spontaan kokhalzen. Toen iedereen overging
op het toilet moest je wachten op het najaar.
Maar je geduld werd ruimschoots beloond met
de seizoensopbrengst van de familie en visite, in
allerlei geuren en kleuren. En nu dus het persriool,
nou daar word ik niet warm of koud van. Nee, die
ambtenaren weten niet wat ze hebben aangericht met het bestemmingsplan. Het college van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad,
allemaal hebben ze boter op hun hoofd. Alleen
Democraten Beverwijk heeft kritische vragen
gesteld, maar die man weet waar hij over praat,
want hij heeft als enige een strandhuisje.
Wat zeur je nou, je mag nu toch eindelijk legaal
overnachten op het strand?
– Jawel, dat wil zeggen pas per 1 juni. En dat
terwijl het voorjaar vaak het mooiste seizoen is.
Maar dat slaat toch nergens op, is daar een reden
voor?
– Jazeker, hierdoor kan het paapje ongestoord
broeden.
Het paapje?
– Inderdaad, het paapje, een bedreigde diersoort.
Nooit geweten dat deze vogel bestond.
Volgens mij is het probleem groter, als ik in het
telefoonboek kijk moet ook de familie Paap vrezen
voor het einde van de bloedlijn…
– Nou, daar zal de gemeente ook wel een oplossing
voor bedenken…
~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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Een uitgebreid en gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten;
dat is waar u een keuze uit kunt maken bij Heliomare Sport.
Lichamelijke beperking of niet, zowel in de avonduren als in het weekeinde is er voor elk
wat wils. U kunt bij ons terecht in zwembad, sporthal en/of fitnesscentrum. Onze professionals geven deskundige begeleiding en individuele ondersteuning. Maatwerk dus...
Nieuwsgierig?

Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee
T 088 920 82 88

Postbus 78 1940 AB Beverwijk

M info-sport@heliomare.nl

www.heliomare.nl

Duinpaviljoen Schoos
Zeepad 4, Wijk aan Zee
0251 - 374379
www.schoos.nl

VAN DER VEEN’ S
HOUTHANDEL BV
de speciaalzaak voor de
doe-het-zelver en aannemer
KEES DELFSWEG 4-6
1942 ES BEVERWIJK

TEL. (0251) 22 38 62
FAX (0251) 22 83 80

- Cadeaus
- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872

- Meubels op maat

Openingstijden TASTOE in mei
2012!!!!!!
woe, don, vrij: 13.00 u - 16.30 uur
za
: 11.00 u - 15.00 uur
Hemelvaart open, 2e Pinksterdag
open vanaf 13.00 uur

- Ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

In Mei ….iedereen blij,
Leuke cadeaus voor de kleine beurs!!
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en anderen, die De Jutter ook willen lezen, kunnen de
dorpskrant zolang de voorraad strekt ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
Bezorging: Ad Warmerdam 06- 53331366
Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Sonja Waschkowitz, Trudi Duin en Georges van Luijk
Administratie: Joke Faas 0251-823067
Advertenties: Carla Seelemeijer 0251-221431
carseel@gmail.com
Vaste Medewerkers: Jan Budding, Carla Seelemeijer,
Nelleke van der Lelij.
Kopij per e-mail: jutter@zonnet.nl
of redactieadres: Neeltje Snijdershof 27,
Wijk aan Zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe onverkort
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 inzendingen worden niet geplaatst. Overname
uit De Jutter is mogelijk, mits de bron vermeld wordt.
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn
voor dorpsgenoten gratis (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 daarbij duidelijk naam en adres). Opzeggingen 2
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info

Dorpskerk II
Ruggelings de toekomst tegemoet. Dat typeert het Herfsttij van de Middeleeuwen, de
15de eeuw, de bouwtijd van de dorps-kerk.
Kleine graafschappen zoals Kinheim waren
opgegaan in grotere eenheden. Kinheim
paste in een geheel, dat zich uitstrekte van
Bazel in het zuiden tot aan Groningen in het
noorden: de Burgunder Kreis, het rijk van
de hertog van Nourgondië, Filips de Goede.
Ook dat rijk leek wel een stap terug in de
tijd. Opnieuw lag er een buffergebied tussen
het oude Oostfrankische Rijk (Duitsland) en
het Westfrankische Rijk (Frankrijk). Zoals
dat ooit het geval was geweest na de delingen van het keizerrijk van Karel de Grote.
De Rooms-Katholieke Kerk had als oudste
en de meest samenhangend macht in WestEuropa zijn pauselijke twisten overwonnen. De kerk had na eeuwen van kerstening
eindelijk de ziel van het volk gewonnen.
Langzaam had het volk zich afgewend van
animisme en ander bijgeloof uit heidense
tijden en had het zich bekend tot de leer van
de kerk.
In die samenhang van relatieve rust en
vrede, in die samenloop van kerkelijke en
wereldlijke macht is de dorpskerk van Wijk

Ezels en kwasten

Boekenmarkt

Van 3 tot en met 13 mei lopen er weer allerlei binnen- en buitenlandse schilders door
het dorp, om in een kort tijdsbestek schilderijen te maken met als thema ‘groei’.
Groei als dynamisch proces van de natuur
waarbij levende wezens mens, dier en plant
als vanzelf uit een zaadje een leven beginnen.
Een leven dat jong begint en later afsterft,
dan is er weer plaats voor een ander mens,
dier of plant. Groei als een doorgaand proces
van verandering dat van binnenuit komt,
dat is een heel ander proces dan alleen maar
groter worden. Iets dat alleen maar toeneemt,
gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.
Bert Kisjes
PROGRAMMA (ook te vinden op de
website: www.ezelsenkwasten.nl):
donderdag 3 mei 17.00 uur
Opening met gezamenlijk diner en welkom
zondag 6 mei 20.15 uur Documentaire
Der Lauf der Dinge/The way things go
dinsdag 8 mei 20.30 uur
Dichtersavond in strandpaviljoen de Instuif
woensdag 9 mei 20.00 uur
Modeltekenen en Geestdriftavond
in de KUSt, een lezing van Georges van Luijk
over zijn grote passie, Vincent van Gogh
donderdag 10 mei 19.00 tot 20.30 uur
werk inleveren locatie: Cafe de Zon

aan Zee tot stand gekomen. Als eerbetoon
en lofprijzing van het enige, ware geloof.
Het gebouw weerspiegelde alles wat de kerk
over de wereld te zeggen had. Het zondige,
verdoemde volk moest op afstand blijven
van het hoogaltaar. Over de hoofden van
de kerkgangers golfden de Gregoriaanse
gezangen in vreemde, Latijnse woorden, die
geen kerkganger begreep. De nieuwgebouwde
kerk van Wijk aan Zee droeg in haar volle
glorie en haar stenene schoonheid een barse
en hooghartige boodschap uit: ‘Gij zijt niets,
uw taal is niets, wij de heersers van de ziel,
wij zijn het Al en het Alles’.
Nog geen honderd jaar later klonken de
hamerslagen van Luther in Wittenberg. Zij
luidden de trage, maar o zo gestadige ineenstorting in van de kerkelijke en wereldse
instituties. Bijna vijf eeuwen lang hielden de
landen van Europa, de een meer de ander
minder, de blik gericht op de toekomst.
Totdat opnieuw achterhaalde sentimenten
de overhand kregen. Wijk aan Zee in het
graafschap Kinheim verkiest opnieuw de
toekomst ruggelings tegemoet te treden.
Het Herfsttij van het nationalisme breekt
eindelijk door en het zal maar al te spoedig
vergaan.
janbudding@netaffairs.nl

Op 10 mei wordt van 08.00-16.00 uur, voor de
tweede maal een boekenmarkt georganiseerd
van gebruikte boeken in de hal van Heliomare
aan de Relweg 51 te Wijk aan Zee. De boekenmarkt vorig jaar was een overweldigend succes
en dat is reden voor herhaling. Niet alleen
enthousiaste reacties over de vorige boekenmarkt, maar ook over het feit dat de opbrengst
naar een goed doel gaat. Dit jaar zijn uit 10
aanmeldingen de volgende 2 goede doelen
uitgekozen:

vrijdag 11 mei 11.00 tot 14.00
werk inleveren locatie: Cafe de Zon
vrijdag 11 mei 20.00 uur
Prijsuitreiking
zaterdag 12 mei 10.00-17.00 uur
Tentoonstelling in de Moriaan van de
gemaakte werken
zondag 13 mei 14.00 uur
Openbare veiling van het gemaakte werk
Afsluitend een gezamenlijk diner met een
muzikale omlijsting.

Eline Giesen zit op het voortgezet onderwijs
van Heliomare en gaat dit jaar meedoen met
het evenement de Alpe d’HuZes. Met een driewieler racefiets gaat Eveline de Alpe d’Huez
eklimmen. Eveline probeert zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor het KWF. Eveline kan
gevolgd worden op www.heliomaread6.nl
Marank Elfrink is werkzaam als fysiothera
peute voor het voortgezet speciaal onderwijs
van Heliomare. Marank gaat dit jaar de
Duchenne Heroes 2012 fietsen. Dit is een 7
daagse MTB fietstocht over 700 km onverharde
wegen. Op deze manier probeert Marank zoveel mogelijk geld op te halen voor het
Duchenne Parent Project.
Meer informatie: www.duchenneheroes.nl

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen
van de jaarvergadering van de Dorpsraad
op: 9 mei a.s. om 20.00 uur in de Moriaan.
Als eerste staat op de agenda een presentie
over de nieuwe wandelroute het “rondje
Wijk aan Zee”. De initiatiefnemers zullen
u meenemen naar alle mooie plekjes rond
Wijk aan zee. Aansluitend bieden wij u de
gelegenheid om vragen te stellen, en met ons
te discussiëren over onze activiteiten van het
afgelopen jaar en natuurlijk de plannen voor
het komende jaar. Het jaarverslag geeft u een
goed beeld van het afgelopen jaar, u kunt
deze vanaf 1 mei vinden op de website
www.wijkaanzee.org
Wilt u zich ook inzetten voor het dorp en
deelnemen binnen de dorpsraad, meld u
zich dan aan voor 1 van de werkgroepen.
Ook zijn wij naarstig opzoek naar een
secretaris!! Interesse stuur een mailtje naar
dorpsraadwijkaanzee@gmail.com
~ De Dorpsraad ~

Gastgezinnen gevraagd

Zondag 3 juni is er een grote manifestatie op
het Julianaplein : Dorp in de Markt.
Voor deze gelegenheid komt de Chess-dansgroep van de Art-School uit Bystré Tsjechië
naar Wijk aan Zee. Er komen volwassenen
en tieners (15-20 jaar )in gastgezinnen.
Het comité is dringend op zoek naar
onderkomen voor deze mensen, van vrijdagavond 1 juni tot maandagochtend 4 juni
Het gaat om slapen en ontbijt, en misschien
een lunchpakketje.
De groep gaat vrijdags vanuit Bystré eerst
naar Den Haag voor een officiële ontvangst.
Zaterdags gaan ze voor een optreden naar
Amsterdam. Zondags is de manifestatie
‘Dorp in de Markt’ op het Julianaplein,
zij treden daar om 14.00 uur op. Bij mooi
weer is er ’s avonds nog een activiteit op het
strand. Heb je nog vragen bel gerust tel 06
1053 7950 of geef je op via de mail: Irene
Gerlofsma gerlofsma-roos.irene@planet.nl
of Nelleke van der Lelij tonalbers@hetnet.nl

Struinen door de duinen
Van 7 tot 11 mei vindt er vanuit Nivon-natuurvriendenhuis de activiteit: Struinen door duinen en tuinen plaats.
Duinwandelingen, bezoek aan Beeckestijn en de
Hortus in Limmen
Info: Hanneke Leeuwerink 06 44 076 760

Tentviering
Ieder is welkom in de kerk zonder drempels: donderdag 17 mei, hemelvaartdag, om
10.00 uur op de Dorpsweide.
Een feestelijke oecumenische viering van zang,
woord en gebed. Samenzang aangevoerd door de
gezamenlijke koren van
Wijk aan Zee o.l.v. Marja Westerbeek.
Muzikale medewerking van het Wijk aan Zees
Collectief WAZCO en het Schalmei-orkest uit
Langreichenbach. Thema van de viering: dauwtrappen. “Hemel groet aarde”.

55-plus? Bewegen dus!
Wandelen door de geschiedenis
Wandelen is een prima manier om te bewegen. Een goede stimulans is het volgen van
een wandelroute. Je hebt dan een doel voor ogen. Voor wie eens een andere route
zoekt dan de bekende in de duinen en op het strand, is er nieuwe wandeling langs
buitenplaatsen in Beverwijk. Dit jaar is er landelijk aandacht voor de buitenplaatsen,
die rijke stedelingen in de 17e en l8e eeuw lieten bouwen als zomerverblijf. In Beverwijk
zijn er nog een paar: Westerhout, Scheybeeck en Akerendam. Het Museum Kennemerland heeft een routeboekje samengesteld voor een interessante wandeling door de
geschiedenis. Het is te verkrijgen bij het Museum, Westerhoutplein 1 in Beverwijk, open
woe, za, zo 14-17 uur. De wandeling is te combineren met bezoek aan het Museum en
het terras van Restaurant Westerhout. De aanloop vanuit Wijk aan Zee te lang? De bus
stopt er voor de deur.

Woensdag 2 mei
Sonnevanck: Kids club
3 t/m 13 mei Ezels en Kwasten; thema Groei
Donderdag 3 mei
Sonnevanck: Leo’s Denderende Donderdag
Vrijdag 4 mei
Sonnevanck: Disco soul met DJ La Rue
Zaterdag 5 mei
Sonnevanck: Van Puffelen 21.30 u
Zondag 6 mei
Sonnevanck: Tweede Keeztoernooi v.a. 12.00 u
Café De Zon: docu Der lauf der Dinge 20.15 u
Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark
14.00 u
Dinsdag 8 mei
Rijk aan Zee: Dichter aan Zee 20.30 u
De Rel: Workshop Energie in Balans, 19.30 u
Sigrid Beentjes, € 12,- Opgave: derel@live.nl
Woensdag 9 mei
De Moriaan: Jaarvergadering Dorpsraad 20.00 u
Café De Zon: Modeltekenen 20.00 u
De KUSt: geestdriftavond. Georges van Luijk
over zijn passie voor Vincent van Gogh. 20.30 u
Donderdag 10 mei
Heliomare: Boekenmarkt 8.00 – 16.00 u
Vrijdag 11 mei
De Zon: Prijsuitreik. Ezels en Kwasten 20.00 u
Sonnevanck: Never the Lessband 21.00 u
De Rel: Workshop Tenen lezen, 19.30 - 22.00 uur,
o.l.v. Karin Postma, € 12,50. Opgave: derel@live.nl
Zaterdag 12 mei
De Moriaan: Tentoonstelling Ezels en Kwasten
10.00 – 17.00 u
Sonnevanck: Raoul & the WiseMen 21.30 u
Zondag 13 mei
Café de Zon: Veiling Ezels en Kwasten 14.00 u
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u
Het Strandhuis en Sout: Beautydag
Dinsdag 15 mei
De Rel: Familieopstelling, 19.30 – 22.00 u,
o.l.v. Ina Oldewarris en Bert van Oosterhout,
€ 11,- . Opgave derel@live.nl
Woensdag 16 mei
Tent: The Tour v.a. 19.30 u
16 t/m 20 mei Meifestival en kermis
Donderdag 17 mei
Tent: oecumenische Kerkdienst 10.00 u
Dorpsweide: katknuppelen 14.00 u
Tent: Schalmeiorkest v.a. 13.00 u; Bob en de
Blue Band v.a. 19.30u Braderie v.a. 12.00 u
Vrijdag 18 mei
Dorpsweide: Volleybal-Stratentoernooi v.a. 14.00 u
Kermis: Euromiddag voor de kinderen v.a. 14.00 u
Tent: Kindermiddag met verkleedwedstrijd en Show
Clown Cees v.a. 14.00 u. Paperplane v.a. 19.30 u
Strandpaviljoen De KUSt i.s.m. Dagblad Kennemerland: Rondje IJmond. 24 km fietsroute door
Velsen en Beverwijk. tussen 10.00 - 18.00 u.
Zaterdag 19 mei
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en
Arion gebruikte kleding en schoenen
Dorpsweide: Rock & Roll beachdag met de
mooiste Amerikaanse auto’s 12.00 – 20.00 u.
Tent: IDance 19.30 – 20.15 u. Ben Saunders in de wei
Sonnevanck: Wieb Zigtema 21.30 u
Zondag 20 mei
Tent: Hollandse toppers v.a. 13.00 u
Langs de Dorpsweide: Braderie v.a. 12.00 u
Dinsdag 22 mei
De Rel: Spirituele healing avond, inloop vanaf
19.30, start 20.00. € 11,-. Opgave derel@live.nl
Woensdag 23 mei
De KUSt: geestdriftavond. Aart Hiemstra vertelt
over zijn werk bij de Amsterdamse Haven en het
Noordzeekanaalgebied/sluizen 20.30 – 22.00 u.
Vrijdag 25 mei
Sonnevanck: Tromp & Mc Lachlan 21.30 u
Donderdag 24 mei
De Rel en de pizzeria: Italiaanse FILM&FOOD
avond 18.30 – 23.00 met de film Mio Fratello e
figlio unico. Kosten € 27,50 Opgave derel@live.nl
Dinsdag 29 mei
De Rel: Magnetiseren, 19.30 22.00 uur o.l.v. Sigrid
Beentjes, 2 avonden (ook 5 juni) € 22,- (incl. werkmapje/koffie of thee). Opgave derel@live.nl

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Vrijdag 4 mei
Oec. Herdenking Pastor E. Kaak en drs. M. Lindeman, NH kerk, 19.00 u.
Zondag 6 mei
Dr. K. Blei te Haarlem.
Zondag 17 mei
Oec. ‘Tentdienst’ op de Dorpswei, Hemelvaart,
mevr. Ds. M. Myburgh
Zondag 20 mei
Ds. G. van Doornik te Maassluis.
Zondag 27 mei
Pinksteren Oec. dienst.
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Vrijdag 4 mei
19.00 uur herdenkingsdienst in de dorpskerk		
voorgangers drs. M. Lindeman
en p. N. Smit 		
gezamenl..koren
Zaterdag 5 mei
19.00 uur themaviering		
voorganger p. R. Putman
themakoor
Zondag 13 mei
9.30 uur woord-communieviering
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Donderdag 17 mei: Hemelvaartsdag
10.00 uur oecumenische viering in de tent
op de dorpsweide
Zaterdag 19 mei
19.00 uur familieviering		
voorganger p. R. Putman
jeugdkoor
zondag 27 mei Pinksteren
10.00 uur agapéviering in de dorpskerk
voorgangers ds. M. Myburgh		
en p. N. Smit		
gezamenl. koren
Oecumenische bijbelkring
maandag 6 mei laatste bijbelkringavond van dit
seizoen. Inloop met koffie of thee om 19.30 uur,
gesprek van 20.00 - 21.30 uur.
Gespreksleider is diaken Nico Smit.
Iedereen is van harte welkom in de consistorie van
de Dorpskerk aan het Julianaplein. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze avonden.

Open activiteiten De Rel

Kom vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te
doen bij onderstaande activiteiten:
Wijkerstraatband - elke dinsdagmiddag van 15.30
– 17.00 uur.
Typisch Wijk aan Zee - elke eerste woensdag van
de maand van 20.00 tot 22.00 uur vanuit de Rel.
Radio met live interviews, nieuws en live-muziek
Relhonk – regelmatig is de Rel ‘s avond en in het
weekend open voor jongeren. Kom gerust langs om
een kijkje te nemen.
Disco SPOT (S) – vrijdag 20 april voor 8 t/m 11/12
jarigen van 19.00 tot 21.30 uur. Kosten € 2,50 (incl
limo en iets lekkers)
Maandag 28 mei Strandexcursie
Start vanaf 11.00 uur in de Rel o.l.v. Ton Benner.
Kosten € 5,- incl koffie/thee, tot 12 jaar € 2,50.
Vooraf aanmelden niet nodig. Meer info www.
wijkaanzee.org/derel.

Adressen

De Rel Relweg 4, mail: derel@live,
Info: www.wijkaanzee.org/derel
De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Jeugd/servicepunt Bibliotheek: ma en vrij:
14.00 – 16.30 u, di: 14.00 – 18.00 u.
Duinpark Paasdal: woe t/m ma 10.00 – 21.00 u
KOP van WAZ en TIP (ToeristischInformatiePunt): do t/m zo vanaf 12.00 u
Rijk aan Zee: iedere zondag live muziek 16.30
– 19.00 u
Tastoe: woe, do, vrij 13.00 – 16.30 u, za 11.00
– 15.00 u, Hemelvaart + 2e Pinksterdag open
vanaf 13.00 uur
NoordPier: Watertaxi naar IJmuiden 10.10,
13.25, 15.35, 17.35 u

IJmuiden hoog- en laagwater
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Vrijheid geef je door

4 mei 2012: Nationale Herdenkingsdag
Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als het gaat om vrijheid. De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt, heeft een andere emotie en
geeft een andere betekenis aan het begrip
‘vrijheid’ dan iemand die geboren is in de
jaren 60 of de jaren 90 van de vorige eeuw.
Voor naoorlogse generaties worden de
herinneringen gevormd door bijvoorbeeld
de val van de Berlijnse muur, de oorlog in
Irak of de vrijlating van Nelson Mandela.
De beleving van vrijheid is tijd- en plaatsgebonden. Met het thema ‘Vrijheid geef je
door’ nodigt het Nationaal Comité 4 en 5
mei iedereen uit om stil te staan bij het feit
dat iedere generatie, afhankelijk van in welk
land je leeft, andere referentiepunten kent
die bewust en onbewust ideeën en idealen
van vrijheid vormen. Elke generatie geeft op
basis van die ervaring andere ideeën over
vrijheid door aan de volgende.
Wij nodigen u van harte uit voor de herdenkingsdienst in de Dorpskerk van Wijk
aan Zee. Aanvang 19.00 uur. Voorgangers:
pastor N. Smit en drs. M. Lindeman. Na de
dienst volgt de stille tocht via het graf van
de oorlogsvlieger door de De Zwaanstraat
naar het monument bij strandopgang Zuid
voor de traditionele kranslegging en twee
minuten stilte. Hieraan wordt medewerking
verleend door muziek-vereniging Arion.
Na afloop is er koffie in de pastorie van de
Odulphusparochie.

De Rel zoekt vrijwilligers

Werkplaats De Rel draait op volle toeren. Er
zijn allerlei activiteiten voor jong t/m oud.
Veel activiteiten draaien zelfstandig. Maar er
zijn ook activiteiten waarbij we hulp kunnen
gebruiken, zoals bijvoorbeeld de kinderdisco, jongerenactiviteiten, de Italiaanse avond,
de strandexcursie, etc. Daarnaast willen we
graag nog meer activiteiten aanbieden zoals
bijvoorbeeld filmavonden voor kinderen.
Ook kunnen we hulp gebruiken voor het
beheer, klusjes, etc. Verder zoekt het bestuur
verjonging. Heb je belangstelling? Neem
contact op met Monique Schievink, 06
81887393 of mail naar de rel@live.nl

Belangrijke telefoonnummers

Politie Beverwijk 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN 112
Ambulance (023)515.95.00
Brandweer (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts 375972
Receptenlijn 088-0800169
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Reinunie (0255)566166
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting),
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Wijkcoördinator 256479
Geluidshinder vliegtuigen 020-6015555
of via mail www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.com

