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Deze winter heeft lang geduurd, maar nu is het 
voorjaar dan toch echt aangebroken. En dan 
heb ik het niet alleen over het weer, maar ook 
over de activiteiten in ons dorp. Natuurlijk 
was het langer koud dan we gewend waren, 
waardoor we wat meer binnen bleven. 
maar nu hebben we geen excuses meer. niet 
alleen de temperatuur stijgt naar aangename 
hoogte, maar er zijn daarnaast vele redenen 
om de deur uit te gaan. De meimaand is tra-
ditiegetrouw een maand vol activiteiten. Het 
meifestival, Ezels & Kwasten, de start van het 
zomerseizoen. De agenda op onze achterpa-
gina paste er maar nét op. De winterslaap is 
voorbij. We kunnen de deur weer uit, genieten 
van optredends, de kermis, kunst, en elkaar! 

We proberen overigens al uw berichten te 
plaatsen in de Jutter, maar helaas hebben we 
maar beperkt de ruimte, en daardoor moeten 
we soms keuzes maken. Bent u het er niet mee 
eens? of heeft u een aanvulling? u kunt ‘m 
kwijt op onze nieuwe facebookpagina. 
Op www.facebook.com/dorpskrantdejutter
houden we u op de hoogte, maar mag u ons 
ook aanspreken. We horen graag suggesties 
voor een artikel. Want - hoezeer wij ook ons 
best doen - we weten niet alles. Daar hebben 
we u allen hard bij nodig! Ik hoop eens van u 
te horen...

              ~ Marian van den Hul ~
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de vrijwilligers van SaWaZ
Drijvende kracht van Wijk aan Zee:

Je kunt ze wel de motor van Wijk aan Zee noemen, de talloze vrijwilligers van SaWaZ, de Stichting 
actief Wijk aan Zee. Altijd staat een ploeg klaar om te helpen, met opbouwen van stands of tenten, 
om te koken voor bezoekers uit het buitenland of andere dorpen, achter kramen te staan, en om 
allerhande organisatorische  taken uit te voeren. Er is bijna geen evenement in Wijk aan Zee of 
SaWaZ speelt er een grote of kleinere rol in.

sawaz is ontstaan in 1999, toen - op initiatief 
van Bert Kisjes - Wijk aan Zee zichzelf uitriep 
tot ‘Cultural village’ van europa. er werden con-
tacten gelegd met tien andere dorpen in Europa, 
die cultuur hoog in het vaandel hadden staan. 
Het werd een jaar vol bijzondere ontmoetingen 
en activiteiten. Er werd een groot beroep gedaan 
op vrijwilligers, die zich organiseerden in een 
kookploeg, een bouwploeg en een versierploeg. 
Na afloop vond de groep het zonde om alle opge-
dane ervaring en expertise verloren te laten gaan, 
en dus kreeg SaWaZ een vaste plaats in Wijk aan 
Zee. In de afgelopen jaren organiseerde SaWaZ 
met succes nieuwjaarsfeesten in de moriaan, 
diners aan zee, markten en tal van andere activi-
teiten, altijd met de gedachte dat de activiteiten 
ten goede moesten komen aan de bewoners van 
Wijk aan Zee. 

Garantstelling
Er kwamen steeds meer activiteiten bij: de 
nieuwjaarsreceptie, dorpsfeesten op de dorpswei,  
Ezels en Kwasten in de Zon en de Poëzieavond 
in de Instuif, de Nacht van Europa, de boeken-
markt, de kunstmarkt, de zeepkistenrace, het 
Jutterspad, allemaal activiteiten georganiseerd of 
ondersteund door SaWaZ-vrijwilligers, met als 
jongste initiatief muziekavonden voor het dorp 
georganiseerd door de muziekploeg.  Natuurlijk 
zijn niet alle activiteiten helemaal toe te schrijven 
aan SaWaZ, maar wel wordt er vaak een be-
roep gedaan op de vrijwilligers. Daarnaast staat 
SaWaZ met enige regelmaat financieel garant 
voor een dorpsactiviteit of levert een financiële 
bijdrage aan activiteiten, zoals de intocht van 
Sinterklaas, Sinterklaas op de Vrijheit, het paas-
eieren zoeken, Koninginnedag, het jeugdkamp, 
de seniorenclub, speciale concerten, etc. Ook de 
chocolademelk voor de kinderen op de ijsbaan 
werd verzorgd door vrijwilligers van SaWaZ.
De inkomsten komen voort uit de exploitatie 
van de Dorpsweide. Als het dorp op een hete 
zomerdag volstroomt, staan vrijwilligers van 
SaWaZ op de Dorpsweide om tegen een vergoe-

ding parkeerruimte te bieden aan de bezoekers. 
Hoewel het elk jaar weer onderhandelen is met 
de gemeente Beverwijk, is deze inkomstenbron 
tot nog toe behouden gebleven. Het geeft een 
– beperkte – ruimte om evenementen door te 
laten gaan, die het anders misschien niet zouden 
halen. Het concert van de Dizzy man’s Band 
bijvoorbeeld, in april in café De Zon. 

Zomeravondmarkten
Deze zomer staan zomermarkten gepland,  onder 
andere georganiseerd door sawaz, Cultureel 
Dorp, de TIP, Visboer Vos. Op acht vrijdagavon-
den in juli en augustus is er op het Julianaplein 
van alles te doen. Er komen producten die op het 
land groeien, producten die op een bijzondere 
manier gepresenteerd worden en allerlei eet- en 
drinkgelegenheden. Aan muziek en vermaak 
zal het niet ontbreken! Kortom een markt waar 
samen eten en ontmoeten centraal staat. 
SaWaZ is er voor het dorp en gelukkig realiseren 
steeds meer mensen dit. Iedereen is dan ook 
welkom als – gratis – lid (mail naar info.sawaz@
gmail.com. Heeft iemand leuk idee waarvan hij 
of zij denkt: dat is echt een dorpsactiviteit, dan 
kan dat aangemeld worden. Dan kan bekeken 
worden of SaWaZ een ondersteunende rol kan 
spelen. 

Vrijwilligers welkom
In de loop van de jaren zijn er veel vrijwilligers 
bijgekomen, en ook veel nieuwkomers hebben 
SaWaZ weten te vinden, maar hoe meer hoe 
beter, natuurlijk. Voor nieuwkomers in het dorp 
is het overigens een makkelijke manier om ‘in te 
burgeren’. De onderlinge samenwerking heeft al 
tot vele nieuwe vriendschappen geleid. SaWaZ 
bezint zich op de toekomst.  Er wordt niet al-
leen gezocht naar nieuwe leden, maar ook naar 
ideeën, die de saamhorigheid in het dorp verder 
versterken.

 ~ Illustratie: Nikitis, Tekst: Marian van den Hul ~
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Voor de twaalfde keer start deze maand in Wijk 
aan zee de kunstmanifestatie ‘ezels & kwasten’. 
uit binnen- en buitenland komen professionele 
kunstenaars en amateurs op dit bijzondere evene-
ment af. van 16 tot 26 mei maken de deelnemers 
op locatie of in het atelier van café De Zon, 
kunstwerken geïnspireerd op het thema. Op de 
laatste dag worden alle werken tijdens een open-
bare veiling in café De Zon verkocht. 

Diverse thema’s
in de afgelopen jaren kwamen allerlei thema’s 
aan bod, zoals bijvoorbeeld windkracht 10, 
Schatten uit Zee, Een Zee van Zand, Op Reis, 
In Vogelvlucht, Dorp, Licht, In the Picture en 
Beken kleur. Vorig jaar werd ingegaan op het 
thema ‘groei’. Dit jaar is het thema ‘achter de 
façade’: wanneer alle nadruk ligt op de verschij-
ningsvorm, op hoe iets er uit ziet, en hoe het 

overkomt. Dan dringt zich de vraag op wat er 
achter de façade zit. wat het eigenlijk is. Dan wil 
je weten hoe het zo geworden is. Het is de vraag 
naar de geschiedenis.

Andere activiteiten
‘ezels & kwasten’ 2013 wordt omlijst met diverse 
activiteiten. zo wordt zondagavond 17 mei om 
20.15 uur de documentaire ‘never sorry’ ai wei-
wei vertoond in de zon. Dinsdagavond 21 mei is 
er een dichtersavond in strandpaviljoen Rijck aan 
Zee, en naast de prijsuitreiking op vrijdagavond 
24 mei is ook een impressie te zien van moussor-
gski’s schilderijententoonstelling. 

alle dagen is het centrale atelier in Café de zon 
geopend vanaf 11.00 uur. ook is er een extra ate-
lierruimte in gebouw ‘De rel’ geopend, eveneens 
vanaf 11.00 uur.

ezels & Kwasten: achter de faÇade



Muzikanten uit Wijk aan Zee

Fanfare corps arion
Zeshonderdvijftig jaar voor Christus werd hij geboren op Lesbos, Arion, een beroemde zanger en ci-
terspeler. Hij werd beroofd door zeelui die hem begeleidden tijdens een tournee, en overboord gegooid. 
Maar een dolfijn redde Arion en zette hem aan land. Overleven, dat is wat Arion deed en zal doen. Ruim 
honderd jaar bestaat het, Fanfare Corps Arion, 48 uniformen in de kast en instrumenten nog veel meer. 
En toch maar dertien spelende leden, waarvan er maar vier in Wijk aan Zee wonen.  

aan het woord is wout maasland, sinds enkele 
jaren voorzitter van arion: ‘ik heb goede moed 
dat er spoedig nieuwe jeugdleden komen door 
een initiatief van de vereniging om samen met 
de stichting Welzijn in Beverwijk, in De Rel 
te beginnen met muzieklessen. De vereniging 
stelt gratis instrumenten beschikbaar, en de 
stichting een muzieklerares. Kinderen kunnen 
een jaar lang gratis lid zijn van de vereniging en 
gratis muziekles krijgen. Al komen er maar tien 
kinderen op af, en blijven er elk jaar maar twee 
leerlingen over die lid worden van Arion zullen 
wij toekomstperspectief hebben. Die 48 unifor-
men geven aan hoeveel spelende leden wij in de 
jaren negentig hadden’. 
‘marie, die uit groningen komt en alt sax speelt, 
is met haar 25 jaar momenteel het jongste lid. 
Bob uit Wijk aan Zee en trommel speelt is met 
zijn 68 jaar het oudste lid. Het is overigens niet 
uitsluitend een Wijk aan Zees probleem, in het 

hele land behalve in Brabant en Limburg zien de 
Fanfare- en Harmonie verenigingen het ledental 
achteruitgaan, en in het bijzonder het aantal 
jeugdleden. Het wereldberoemde Concours van 
Kerkrade bestaat al heel lang, maar concoursen 
die in het verleden in elke stad of dorp werden 
georganiseerd zijn er niet meer. In Wijk aan 
Zee werd tot begin jaren negentig elk jaar door 
Arion op het Julianaplein een concours georga-
niseerd, en kwamen corpsen uit de wijde omtrek 
hier spelen om de eer. Het plein en de terrassen 
eromheen zaten vol met honderden mensen, 
en was die dag een volksfeest van de bovenste 
plank. In Beverwijk waren vroeger verscheidene 
corpsen, en nu is er alleen nog maar de Zwervers. 
In Velsen Noord had je Felison Brass, maar door 
een brand heeft die geen lokaal meer en zit nu 
zonder gebouw’. 
‘voor de vier mei herdenking speelde arion al 
jaren een aantal nummers waaronder het Wil-

helmus, het laatste jaar moesten er naast de vier 
Arionleden, die die avond tijd hadden, nog twee 
geleend worden van andere corpsen. Tijdens 
de intocht van Sinterklaas van het afgelopen 
jaar wilde het organiserende comitee een groot 
orkest omdat het de vijftigste keer was dat het  de 
intocht organiseerde, en voor Arion zou het de 
vijftigste keer zijn dat het de intocht muzikaal zou 
begeleiden. Dus werd Arion gepasseerd, Arion 
kon geen groot orkest leveren’.
‘wij zijn heel blij dat wij in wijk aan zee nog heel  

veel donateurs hebben. Wij willen ook heel graag 
iets betekenen voor het dorp, maar dan hebben 
we nieuwe leden nodig. Kinderen van Wijk aan 
zee, Candy Dulfer is ook klein begonnen met een 
bugel, en speelt nu de hele wereld plat met haar 
saxofoon. elke week wordt er geoefend in de rel, 
en als je het leuk vindt ga je daarna door naar de 
vereniging, er wordt elke maandag geoefend in  
de moriaan onder dirigent Derk jansen’.

~ Tekst: Georges van Luijk~

Een prachtig stukje niemandsland...

Vondeloord is een stukje niemandsland. Soms weten mensen niet eens dat het er is. Ooit was 
het plan om op het van Jonkheer van Boreel aangekochte terrein een tehuis te beginnen voor 
kinderen met een slechte gezondheid of achterstand.  Maar met de komst van het Emma Kin-
derhuis was dat niet meer nodig en werd het terrein in 1920 ingericht als kampeerterrein voor 
de leden van ‘Odd Fellows’. En dat is het nog steeds.

“Odd Fellows is ooit ontstaan in Engeland, in de 
tweede helft van de 18e eeuw  uit de gildes van 
rondtrekkende handwerkgezellen. men had als 
doel elkaar in tijden van nood bij te staan en te 
steunen”, vertelt Louis Verhoef, voorzitter van 
Kampeervereniging Vondeloord. “Bij de Odd 
Fellows gaat het om het nastreven van de idealen 
Vriendschap, Liefde en Waarheid. De inzet is, 
proberen een betere wereld te creëren, met name 
door op een goede manier met elkaar om te gaan 
en elkaar te respecteren en te helpen daar waar 
mogelijk en noodzakelijk is.” 
“Toen de Odd Fellows startten, zorgden de leden 
voor de zieken en de weduwen. men hielp en   
men was er voor elkaar”, vult Ad Warmerdam 
aan, beheerder van Vondeloord. “En dat werkt na 
al die jaren nog steeds!”, aldus Verhoef. 

Emmertje water halen 
Op het prachtig in de duinen gelegen en ruim 
opgezette terrein van Vondeloord staan alle 
soorten huisjes en stacaravans, 71 in totaal, plus 
een zestal seizoensplaatsen voor een caravan en 
een paar losse plaatsen voor passanten.  Behalve 

een toilet- en douchegebouw - de meeste huisjes 
hebben geen douche - staat er ook een mooi 
kamphuis dat dient als kantine en gezelschaps-
ruimte met een bar en TV. 
“Vroeger was het bij het toiletgebouw een heel 

sociaal gebeuren. Het was een ‘emmertje water 
halen’. maar dat is nu wel anders geworden. alle 
huisjes zijn aangesloten op het riool en hebben 
water en elektra.  De mensen kijken nu TV in 
het eigen huisje en men heeft internet”, aldus 
Verhoef. 

Weinig verloop
“Onze vaste kampeerders zijn een zeer gemê-
leerd gezelschap. Ze komen uit het hele land, van 
groningen tot purmerend en van apeldoorn tot 
Amsterdam. Er zit weinig verloop in. De oudste 
kampeerder komt hier al 65 jaar en de laatste 
nieuwkomer is van dit seizoen. Het seizoen loopt 
van 1 april tot 1 oktober”, weet warmerdam pre-
cies te vertellen. “De meeste huisjes zijn ook niet 
geschikt voor permanente bewoning. 
We zijn geen moderne camping met allerlei 
voorzieningen, maar de mensen komen hier 
graag. Ze waarderen de ligging van de huisjes en 
de nabijheid van de zee en de duinen. De mensen 
gaan bovendien graag een hapje eten in het dorp”, 
stelt Warmerdam.

“Nee, we hebben niets te wensen hier”, aldus 
Verhoef. “Alleen zouden we wel graag ver-
schoond blijven van de toeristenbelasting. Het 
zijn allemaal langblijvers hier, dus je betaalt je 
blauw. Dat passanten betalen is logisch, maar dat 
langkampeerders ook moeten betalen, dát is echt 
van de gekke.”

~ Tekst: Sonja Waschkowitz Foto: Stephanie Dumoulin ~

Kampeerterein Vondeloord
op donderdag 2 mei kunnen kinderen uit het 
dorp, of dit nu kinderen zijn van basisschool de 
Vrijheit, Heliomare of een andere school, onder 
leiding van een aantal muzikale creatievelingen 
zoals kathelijne janssen ‘rommel’ zoeken op het 
strand. De dag start om 10.00 uur van het school-
plein van de Vrijheit. Tussen de middag gaat de 
groep gezamenlijk eten om dan in de middag met 
de gevonden voorwerpen muziekinstrumenten te 
maken in de rel. vanaf ongeveer 15.00 uur gaan 
er optredens plaatsvinden door de kinderen en 
De wijker straatband in de rel. u bent van harte 
welkom om de luisteren en te kijken. De entree 
is gratis. om 15.30 uur wordt de dag afgesloten. 
er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. De 
minimale leeftijd is 7 jaar. kinderen onder 7 jaar 
kunnen ook meedoen, maar dan met een begelei-
der die ouder is dan 16 jaar. 

Kathelijne Janssen, (links) werkzaam bij Actief 
Talent en Zemorah Heining (rechts) zaten zo als 
zovele dagen weer eens om de tafel en bedachten 
dat ze nog meer voor de kinderen in Wijk aan 
Zee wilden doen. Zelf zijn ze dagelijks op het 
strand te vinden en bedachten dat je met afval 
dat ze zagen op het strand een bijdrage kunnen 
leveren aan de educatie: houd strand en dorp 
schoon. Ze bedachten verschillende projecten 
waarvan de gemeente Beverwijk er vier uitkoos. 
Van Jutten tot Beat is er een van.  We kunnen dus 
nog meer verwachten van Kathelijne en Zemorah 
de aankomende tijd. De gemeente Beverwijk 
financiert dit project. Ook verleent Actief talent 
medewerking aan dit unieke evenement. u kunt 
uw kinderen opgeven op de basisschool De 
vrijheit of bij kathelijne janssen via 06-45024134.

~ Trudi Duin ~

Van Jutten tot beat
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Hier & daar
Feestje

Beste Michiel en Suus,
wat een origineel idee om de route naar 
jullie feestje te bewegwijzeren met borden 
van strandhout met jullie namen erop. Wijk 
aan Zee werd getrakteerd op een mooi stukje 
huisvlijt. We zien het voor ons: terwijl Suus op 
de dag voor jullie bruiloft nog even een work-
shop cupcakes versieren ging doen met haar 
vriendinnen, werd Michiel erop uitgestuurd 
om langs de vloedlijn naar aangespoeld hout 
te zoeken. Toen Suus ‘s avonds thuiskwam, 
had Michiel wel de plankjes gevonden maar 
ze waren nog niet beschilderd. Want meneer 
wist niet wat er op moest staan… Bijna uit 
haar vel springend van ergernis bikte Suus een 
pot witte verf open en kalkte woedend jullie 
namen op de houtjes. Michiel moest bij de tv 
vandaan komen, gaatjes boren en draadjes 
bevestigen. Pas na middernacht konden de 
bordjes opgehangen worden in het dorp. Want 
stel je voor dat de bruiloftsgasten het feest niet 
kunnen vinden? 
En  lieve onbekende,
wat grappig dat jij de route van het strand 
naar je borrel in Beverwijk hebt aangegeven 
door op elk verkeersbord een stuk of vier 
irritant roze stickers met een pijl erop te plak-
ken. Je hebt er vast veel plezier aan beleefd om 
Wijk aan Zee en het hele fietspad naar Bever-
wijk roze te kleuren. Hoeveel pakjes stickers 
van de Action heb je daar wel niet voor nodig 
gehad? En er zijn tóch nog mensen verkeerd 
gereden? Die waren kleurenblind. Oké. Vol-
gende keer maar iets anders verzinnen dan. 
Weten jullie trouwens dat er tegenwoordig 
gps-en, tomtommen, ipads en andere slimme 
dingetjes bestaan? Ja hoor, die zijn heel handig 
voor dit soort zaken. Want houten bordjes 
en roze stickers dat is toch iets uit het stenen 
tijdperk laten we wel wezen. Dat is heel lang 
geleden ja, toen er zelfs nog geen landkaarten 
bestonden. Toen mensen nog hun eigen troep 
opruimden. Want dat moeten jullie nog wel 
even doen hoor, niet vergeten.

marjan procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

radarbunker open voor publiek
Het is druk in en om de radarbunker op het Vuurbaakduin op deze morgen in april. Koud ook, maar 
de zeemist lijkt langzaam plaats te maken voor de zon, al merk je daar binnen niets van. Er moet 
heel wat gebeuren om de bunker klaar te maken voor bezoek. Voor 5 mei gaat dat niet allemaal luk-
ken. Het hekwerk rondom, de entree en de verlichting hebben prioriteit.

De bunkergroep bestaat uit zeven mannen uit 
Wijk aan Zee die zich het lot van de radarbunker 
aantrekken. Ze zijn het er allemaal over eens: het 
is Cultureel erfgoed dat behouden moet blijven. 
Een stukje geschiedenis van Wijk aan Zee dat het 
waard is om verteld te worden.
Hans Albers is vanaf het eerste uur betrokken 
bij de uitgraving die door de Stichting WOVIJ 
in 2002 ter hand werd genomen. Hij weet ook 
veel van de bunkers af. “De Radarbunker was 
een onderdeel van de Vesting IJmuiden uit de 
2e wereldoorlog, een ring van bunkers rondom 

de haven van IJmuiden. Er zijn er slechts vijf 
van gebouwd, waarvan twee in Nederland. Best 
bijzonder dus. Aan beide zijden liggen nog twee 
woonbunkers. Op de bunker stond een radar-
scherm van 15 meter hoog en 20 meter breed, die 
diende om vijandige vliegtuigen op te sporen”, 
vertelt Hans. “Ik vond het gewoon zonde dat de 
bunker nooit opengesteld werd. Wel heb ik een 
keer de lagere school op hun verzoek rondgeleid. 
Het is toch belangrijk dat zij kennis maken met 
de geschiedenis?”
Hans en Erwin zijn druk bezig het hekwerk te 

herstellen. Het prikkeldraad wordt vervangen 
door ijzerdraad, geleverd door de PWN. Beiden 
zijn nauw betrokken bij de realisatie van ‘Het 
rondje wijk aan zee’. De bunkers horen daar bij, 
vinden ze. 
Bas is druk in de weer met het dichtsmeren van 
scheuren. Hij heeft geregeld dat de gemeente verf 
ter beschikking heeft gesteld om de buitenkant te 
kunnen schilderen. “Het is vreselijk dat hij zo vol 
gekliederd is en dat er vernielingen plaats vinden. 
Nu maar hopen dat de jeugd hem met rust kan 
laten.” mike schildert de deur en graaft het pad 
buiten uit. mike komt uit australië en woont nog 
maar pas in de Woeste Hoogte. “De bunker staat 
in mijn achtertuin en ik hou van militaire ge-
schiedenis. Het is ook een manier om in contact 
te komen met mensen hier.”
peter heeft bijna 33 jaar als chauffeur o.a. bij de 
infanterie in het leger gezeten. Hij heeft meteen 
zijn twee zoons Bob (26) en Dillen (23) meegeno-
men, want hij vindt het belangrijk de geschiede-
nis van 40 – 45 door te geven aan de jeugd. Dillen 
en Bob vinden het wel leuk: “Wij zijn opgegroeid 
met geschiedenis. In Normandië is alles nog in 
tact. En dat ziet er keurig uit.” Zij zijn druk met 
de aanleg van de verlichting binnen. Op zaterda-
gen wordt er geklust. Wie zich aan wil sluiten is 
van harte welkom. 

De radarbunker is t/m oktober elke 1e zondag 
van de maand geopend voor publiek. op 5 mei 
is de seizoensopening met een VrijheidsRondje 
Wijk aan Zee. Start Dorpskerk Julianaplein met 
muziek en de film ‘vrijheid’, gevolgd door een 
rondleiding met gidsen.  
 

 ~ Greet Cudovan ~ 

restanten Lunettenlinie 
in rondje Wijk aan Zee
Na de oorlog van de Bataafse Republiek tegen Rusland en Engeland, werd  ter verdediging de 
Lunettenlinie van Beverwijk aangelegd, een voorloper van de Stelling van Amsterdam. De Linie  an 
Beverwijk strekte uit van het Wijkermeer tot aan het strand in Wijk aan Zee. Lunet 25 in Wijk aan 
Zee is nog redelijk ongeschonden bewaard gebleven.

De lunettenlinie van Beverwijk werd in 1800 
aangelegd als een permanente verdedigingsli-
nie die het kernland van de Republiek moest 
beschermen tussen Amsterdam, Haarlem, Den 
Haag en Woerden. Er werden aarden wallen 
opgeworpen, in de vorm van een maansikkel – 
vandaar de naam lunetten (luna = maan), waarin 
geschut geplaatst kon worden. De zandbergen 
waren 2.25 m hoog en werden omheind met 
houten palen. Drie rijen lunetten lagen in ver-
springend verband ten opzichte van elkaar. Op 
telkens een afstand van 400 meter lagen in eerste 
lijn  zware lunetten. Daarachter, in tweede lijn  
middelzware lunetten en die werden in de rug 
gedekt door lichte lunetten in de derde lijn. Vanaf 
de duinrand tot aan het noordzeestrand lagen 10 
middelzware lunetten. De gehele linie werd na 
de afbouw bewaakt door een eenheid Bataafsche 
troepen, die was gelegerd in een kampement ter 
hoogte van Tussenwijck.

Van korte duur
De Linie is niet lang in gebruik geweest. Er 
kwam vrede met engeland en in 1806 kwam het 
Koninkrijk Holland onder bestuur van Lodewijk 

Napoleon, de broer van de keizer. Napoleon 
zelf kwam in 1810 na de inlijving bij Frankrijk 
de Linie nog uitgebreid inspecteren. Daarna 
raakte de linie in verval. Veel lunetten zijn in de 
oorlog door de Duitsers gebruikt, daar werden 

loopgraven in aangelegd. andere zijn opgeofferd 
aan bebouwing. van de 7 overgebleven restanten 
in Beverwijk zijn er 4 in beheer bij ‘Het noord-
Hollands Landschap’.

De Linie in Wijk aan Zee
Lunet 25 ligt nog vrijwel ongeschonden aan de 
vijver achter de Badgastenkerk aan het wandel-
pad Rondje Wijk aan Zee. Het is een grote lunet 
van ca. 80 meter breed en 50 meter diep met drie 
kanonnen op de verhoging achter de wal.
er hebben waarschijnlijk 9 grenspalen gestaan. 
Deze zijn overigens pas in 1880 geplaatst, tijdens 
de aanleg van de Stelling van Amsterdam. De 
grenspalen die de hoeken aangeven zijn van Itali-
aans natuursteen. Ze zijn genummerd, de letter O 

staat voor het ministerie van Oorlog.  
Lunet 26 lag op het Hoogoventerrein, richting zee 
lagen nog een aantal kleine heuvels en de palissa-
de op het strand. Ook het Franse Pad maakte deel 
uit van de linie. Het pad was bedoeld als aan- en 
afvoerweg van foerage en soldaten. Het Paasduin 
en Vuurbaakduin waren een natuurlijke verde-
digingswal, waarachter de troepen zich konden 
terugtrekken.  De lunetten 25 - 36 bestreken van 
af het gaasterduin, het paasduin en de tuinberg 
het voorterrein van de linie met hun geschut. In 
dit voorterrein lag ook het dorp Wijc op See. Het 
zou bij een aanstaand gewapend treffen gesloopt 
worden om een schootsveld vrij te maken. Indien 
de tijd daarvoor zou ontbreken dan zou het dorp 
vrijwel zeker in puin geschoten zijn. gelukkig is 
het niet zover gekomen.

~ Greet Cudovan ~ 

Naar aanleiding van het succes van vorig jaar or-
ganiseren wij dit jaar wederom een mountainbike 
cursus voor beginnende mountainbikers. Tijdens 
de cursus wordt aandacht besteed aan trainings-
opbouw, rompstabiliteit (‘core-stability’) en 
mountainbike uitrusting. De trainingen begin-
nen en eindigen in onze praktijk aan de Dorps-
duinen 6. op drie zaterdagochtenden wordt er 
gemountainbiked in het duingebied rondom 
wijk aan zee. tot 10:30 uur fietsen we off-road, 
daarna zullen we terugkeren naar de praktijk. 

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van 
een mountainbike, een helm (verplicht!) en een 
duinkaart. u dient van te voren uw duinkaart te 
kopen zodat we direct het duin in kunnen. Bij erg 
slecht weer zal er niet gemountainbiked worden, 
dit ter  beoordeling van de leiding. Om er zeker 
van te zijn dat de tocht doorgaat kunt u een 
dag van te voren bellen naar de praktijk (0251-
375976). Deelname is op eigen risico. Data: 4, 
18 en 25 mei. verzamelen om 8.15 uur, eindtijd 
ongeveer 11.00 uur.
info: 0251-375976: menno@fysiowijkaanzee.nl
Team Fysiotherapie Wijk aan Zee

Mountainbike cursus 
Op de Franciscusschool in IJmuiden gebeurt 
deze maand iets bijzonders. De Franciscusschool 
telt zeventien groepen. In iedere groep wordt 
door de leerlingen een levensgroot kunstwerk 
gemaakt. Dit project, dat ondersteund wordt 
door Kunstencentrum Velsen en kunstenaar 
Jaap Velserboer, krijgt een bijzondere afsluiting. 
op vrijdag 17 mei worden deze kunstwerken 
tentoongesteld in het beeldenpak ‘een zee van 
staal’ in wijk aan zee. tussen de machtige, vaak 
roestbruine, kunstwerken in het park komen 

de kleurige werken van de leerlingen te staan. 
De leerlingen zijn keihard aan het werk om met 
elkaar een geweldig kunstwerk te bouwen. 
De school staat op z’n kop. De serieuze leerroute 
die de school kenmerkt, wordt even verlaten. In 
iedere groep wordt een ander idee uitgewerkt, 
met een andere techniek of ander materiaal. 
Zo ontstaan zeventien verschillende, prachtige 
kunstwerken. Er wordt geplakt, getimmerd, 
geschilderd, gips gegoten, stenen bewerkt, enzo-
voorts. Het bruist in de school. meer dan vier-
honderd kleine kunstenaartjes in de dop werken 
samen aan een heel gaaf project.

Staal krijgt kleur
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang 
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein

Bezorging: irene gerlofsma  06-10537950
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van Luijk en 
Sonja Waschkowitz
Administratie: joke Faas  0251-823067
Advertenties: Carla seelemeijer  0251-221431
carseel@gmail.com
Vaste Medewerkers: Carla seelemeijer,  
Nelleke van der Lelij.
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 Bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: 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 bankre-
kening: 30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk 
aan zee. (met duidelijk naam en adres). opzegging 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

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

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Geurt is getuige geweest van de 
vernietiging van het piratenschip, en komt later tot 
de ontdekking dat zijn vader daarbij is omgeko-
men.

intussen zwerven 43 piraten door het duin, ze 
hebben niets te eten en te drinken. In kleine 
groepjes hebben ze zich verspreid, om de kans 
op ontdekking te verkleinen. Zij weten als geen 
ander dat in opdracht van de Admiraliteit van de 
voC geen enkele piraat de doodstraf ontloopt, 
op zee gevangen, worden ze zonder pardon over-
boord gezet en volgt de verdrinkingsdood, en op 
land opgepakt betekent dood door ophanging.  
maar wat zij niet weten, is dat aan land niemand 
weet dat zij piraten zijn. De enige die weten wat 
er is gebeurd, zijn de piraten zelf en de beman-
ning van de drie oorlogsschepen, en die zijn de 

eerste tijd niet terug in de haven. En de enige 
getuige, geurt, weet ook het fijne niet. 
De roverkapitein, Pierre, loopt alleen door het 
duin en wacht zijn kans af om zijn kistje op te ha-
len. Bij een duinmeertje kan hij eindelijk wat wa-
ter drinken. Het is voorjaar en er groeit nog geen 
enkele vrucht. Hij zal toch op rooftocht moeten 
in de bewoonde wereld. Als de avond allang is 
gevallen waagt hij zich in het dorp. In het totale 
donker met alleen af en toe een straaltje licht van 
de maan die in de bewolkte hemel weinig kans 
krijgt, zoekt hij zijn weg. Na lang zoeken vindt 
hij een kippenhok. Zonder een geluid te maken 
moet hij in één keer een kip zien te pakken, en in 
één greep de keel moeten dichtknijpen. Dat valt 
niet mee, op de tast kruipt hij door het hok, en 
als hij er één te pakken heeft, is binnen luttele se-
conden het hele dorp wakker door de alarmkreet 

van de kip. Vlug rent Pierre het erf op zonder te 
weten welke kant hij op moet. Overal hoort hij 
deuren en ramen opengaan en mensen tegen 
elkaar roepen. Hij verstopt zich in een bosje, met 
de kip nog steeds in een hand waarvan intussen 
de keel zo is dichtgeknepen dat er geen geluid 
meer uitkomt. Lang nadat hij de laatste stemmen 
heeft gehoord waagt hij het erop om voorzichtig 
het dorp uit te komen. Voorzichtig schuifelt hij 
tussen de huisjes tot hij het duin heeft bereikt. De 
volgende morgen maakt hij een vuurtje met zijn 
tondeldoos en eet als een hongerige wolf in één 
keer de kip op. 
De lichamen van de omgekomen dorpelingen 
zijn door een grote groep mannen bijeen geraapt. 
Van veel lichamen is niet te identificeren wie het 
was, en welke lichaamsdelen bij elkaar horen. 
Op karren voortgetrokken door paarden worden 
de overblijfselen naar het dorp gebracht. Bij de 
stranddoorgang bij de Rel staan vrouwen en kin-
deren erbarmelijk te huilen als de stoet van drie 
karren het dorp binnentrekt.  Het gehuil  wordt 
heviger als de lichamen in het daags ervoor ge-
graven massagraf worden gelegd. De dood van de 
mannen is meer dan verdriet, voor het kwetsbare 
dorpje is het een ramp, zoveel gezinnen zonder 
kostwinner. 
‘geurt’, zei zijn moeder, ik weet niet hoe ik het 
moet zeggen, en ik weet dat je er niet blij mee 
bent, maar jij zal net als je broer aan ’t werk moe-
ten, ik heb met govert gepraat en je mag bij hem 
aan boord het vissersvak leren, je kan maandag 
beginnen’. Die avond duurde het lang voordat 
geurt in slaap viel. 

 ~ Georges van Luijk ~

gediplomeerd en ervaren dansdocente en 
Zumba-instructrice Dominique Beerta komt 
naar Wijk aan Zee. Op vrijdagavond zal zij lessen 
gaan geven in de zeemeeuwzaal in de moriaan.
kom naar de open dag op 31 mei en doe een 
gratis les mee! Het rooster op deze dag ziet er als 
volgt uit: 
16.30 –17.00 Dansmix groep 3, 4, 5
17.00-17.30 Dansmix groep 6, 7, 8
17.30-18.30 zumba Beginners en gevorderd.

Tijdens de maand juni zal Dominique een maand 
lang ‘proef het ritme’ uitproberen.
14.30-15.30uur Dansmix groep 3, 4, 5
15.30-16.30 Dansmix groep 6, 7, 8
16.30-17.30 uur zumba beginners
17.30-18.30 uur zumba gevorderd
kosten: voor kinderen tot 17 jaar 4 euro per les.
en voor volwassenen 4,50 euro per les. 

Info: dnddance@hotmail.com of 
info@moriaan.nl

Volleybalvereniging 
vanaf mei gaan we elke woensdag van 20.00 tot 
21.30 uur weer gezellig mixen. zin om mee te 
doen? kom dan ook naar de moriaan. De kosten 
bedragen € 2. vooraf aanmelden is niet nodig. 

De zeevisclub Baloeran is opgericht in 1980 door 
Henk mulder en Herman van zijl. De zeevisclub 
is voornamelijk een gezelligheidsvereniging, 
die elk jaar op 26 zondagochtenden zeeviswed-
strijden organiseert. Deze wedstrijden worden 
gehouden op de Noordpier. Tijdens de wedstrijd 
wordt gestreden om de winst van de dagprijs, 
en op een goede plaats in de competitie. De 
inleg voor de dagprijs is 2 euro per visser per 
wedstrijd. Tevens is het bij onze club een goede 
gewoonte om na de wedstrijd nog even gezellig 
na te vissen (praten) onder het genot van een 
warm of koud drankje in het Wapen van Wijk 
aan zee aan de zwaanstraat 22. mocht het zo 
zijn dat dit je aanspreekt, en lijkt het je leuk om 

ook eens mee te vissen neem dan contact op 
met Henk mulder: 06-12845042. een lidmaat-
schap kost 25 euro per visseizoen, heb je geen 
ervaring met het zeevissen, wij als leden helpen 
je graag op weg. Het nieuwe zeevisseizoen gaat 
zondagochtend 12 mei 2013 om 7 uur van start 
en duurt die dag tot 12.uur, daarna wordt er om 
de twee weken op zondagochtend van 7 tot 12 
uur gevist. Dan nu de uitslag van het seizoen 
2012/2013. op de eerste plaats Henk mulder op 
de tweede plaats Henk Verlaat  en op de derde 
plaats Andre Leijen. Kijk voor de rest van de 
uitslagen op www.zeevisclubbaloeran.nl onder de 
link uitslagen. Ook vind je op onze site een hoop 
informatie over het zeevissen.

groep 6 van basisschool De vrijheit is op bezoek 
bij een orchideeënkweker, in het kader van het 
project ‘groei, dromen, wensen’. (foto) in navol-
ging van het kunstproject ‘warme centen’ wat bij 
de opening van het nieuwe gemeentehuis is ge-
start, gaan de kinderen opzoek naar hun wensen 
en dromen. De school heeft het thema gekoppeld 
aan ‘groei’. alle klassen houden zich drie weken 
lang bezig met alles wat groeit en bloeit, maar 
ook wordt er gekeken naar de oorsprong van 
allerlei producten en gefilosofeerd over dromen 
en wensen. Er zijn workshops gehouden waarin 
met speksteen is gewerkt, en daarnaast hebben 
alle kinderen een zaadje van klei gemaakt, met 
een kaartje eraan, wat zij wensen dat er uit het 
zaadje zal komen. Het resultaat is vanaf 24 april 
drie weken te bekijken in de hal van het gemeen-
tehuis Beverwijk. 

Vis mee met zeevisclub Baloeran 

Groei, dromen en wensen

Zumba/dansen in Wijk aan Zee
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agenda 
Woensdag 1 mei
sonnevanck: 9 jarig bestaan
De kust: 19.30 – 21.00 geestdriftavond ‘derde 
lustrum Cultureel Dorp’
Vrijdag 3 mei
sonnevanck: klip & klaas trio 21.30 u
De kust:  16.30 – 19.00 Lazy Friday afternoon 
met jazzduo Dijkman & Spaargaren
Zaterdag 4 mei
Dorpskerk: Dodenherdenking met aansluitend 
stille tocht naar het oorlogsmonument
sonnevanck: tessa Fillie & band 21.30 u
Zondag 5 mei
Dorpskerk: Vrijheidsrondje; rondleiding radar-
bunker, film en vrijheidsmuziek 11.30 – 15.00 u
zee van staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 8 t/m zondag 12 mei 
meifestival en kermis www.meifestival.nl 
Woensdag 8 mei
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Dorpsweide: Bob and the Blue band 19.30 u
Donderdag 9 mei
Dorpsweide: oecumenische tentviering 10.00 
u; Braderie 12.00 u; sponsorloop alpe d’Huzes 
12.30 u; De wico’s/katknuppelen 14.00 u; Cover-
band The tour 19.30 u
Vrijdag 10 mei
Dorpsweide: Hollandse avond 19.30 u
De kust: rondje ijmond www.rondjeijmond.nl
sonnevanck: rubica morena & miss sunniva
Zaterdag 11 mei
Dorpsweide: amerikaanse auto’s en motoren/
rock & roll beachday 12.00 – 16.00 u; Def 
rhymz 19.30 u
sonnevanck: van Dijks Dylan 21.30 u
Zondag 12 mei
Dorpsweide: kofferbakmarkt 8.00 – 16.00 u; Hol-
landse middag 13.00 u; Xcusa 14.00 u
De zwaardvis: moederdag high wine arrange-
ment 10.00 - 17.00 u
Maandag 13 mei
De zwaardvis: strandjam 20.00 - 23.00 u
Dinsdag 14 mei
De kust: nachtegalentocht: 20.00 - 23.00 u 
Donderdag 16 t/m zondag 26 mei 
Ezels & Kwasten
Vrijdag 17 mei
sonnevanck: Fun for jazz 21.30 u
De kust: 16.30 - 19.00 visroken én -eten met 
gert-jan Cupido
Zaterdag 18 mei
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
Zondag 19 mei
Café De zon: vertoning documentaire 20.15 u
timboektoe: noordpier sessie met eamon mc-
grath 15.00 u
Dinsdag 21 mei
rijk aan zee: Dichtersavond 20.30 u
Woensdag 22 mei
Café De zon: workshop modeltekenen 20.00 u
Vrijdag 24 mei
Café De zon: prijsuitreiking ezels & kwasten; 
met muziek 20.00 u .
Zaterdag 25 mei
De moriaan: expositie kunstwerken ezels & 
kwasten 10.00 – 17.00 u
sonnevanck: Linke Binke 21.30 u
Statler & Waldorf: Kampvuurfestival – Young Art
Zondag 26 mei
Café De zon: kunstveiling van gemaakte werken 
ezels & kwasten 14.00 u  
Vrijdag 31 mei
sonnevanck: whiskeymo’s 21.30 u

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zaterdag 4 mei             
Oec. Herdenking  Pater R. Putman en 
drs. m. Lindeman, nH kerk, 19.00 u
Zondag 5 mei             
pastor L. H. Stuifbergen
Donderdag 9 mei            
10.0 u tentdienst Dorpswei, Hemelvaart, 
mevr. Ds. m. myburgh en pater r. putman
Zondag 19 mei             
Pinksteren. Oec. dienst in St. Odulphuskerk 
Ds. m. myburgh en pastor n. smit

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 mei
19.00 u oecumenische herdenkingsdienst in de 
dorpskerk. voorgangers drs. m. Lindeman en 
pater R. Putman     
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur  viering in de feesttent op de dorpswei
voorgangers ds. m. myburgh en pater r. putman
Zondag 12 mei
9.30 u woord en communiedienst 
voorganger p.N. Smit  gemengd koor
Zondag 19 mei Pinksteren
9.30 u oecumenische viering 
voorganger ds. m. myburgh 
en p. N. Smit   gezamenlijke koren
Zondag 26 mei
Eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor
  
Oecumenische Bijbelkring
maandag  6 mei laatste bijeenkomst olv  pastor 
Nico Smit in de consistorie van de Dorpskerk aan 
het Julianaplein.. Onderwerp  zijn de lezingen die 
gebruikt worden bij de tentviering op Hemel-
vaartsdag.  inloop 19.30 uur met koffie en thee. 
aanvang gesprek om 20 uur.

Herdenkingsdienst en kranslegging
in de Dorpskerk vindt op zaterdag 4 mei traditiege-
trouw de oecumenische herdenkingsdienst plaats. 
Het thema is ‘vrijheid spreek je af ’. 
Na vijf jaren van onderdrukking  kon de vrijheid op 
5 mei 1945 gevierd worden, maar ook in wijk aan 
Zee had de oorlog diepe wonden geslagen. Jonge 
mannen, gesneuveld in de eerste oorlogsdagen, 
weggevoerd om te werken voor de bezetter, een 
joods gezin van grootouders, ouders en twee jonge 
kinderen lieten een lege plek en verdriet achter. In 
1945 werden afspraken gemaakt die onze vrijheid 
moeten borgen. De ondenkbaarheid van oorlog ver-
eist dat we de principes over vrijheid, democratie, 
burgerschap en rechtsstaat levend houden. Daarom 
is vrijheid gebaseerd op afspraken die onderhoud 
nodig hebben. Het is goed dat we daar in onze 
dorpsgemeenschap jaarlijks bij stil staan.
in de dienst wordt voorgegaan door drs. m. Lin-
deman en pater R. Putman. Het gezamenlijke koor 
zingt  onder leiding van P. de Reuver, aan het orgel  
e. van Leersum. aanvang 19.00 uur. om 19.45 uur 
start  een stille tocht langs het graf van de oorlogs-
vlieger op het kerkhof, via de De Zwaanstraat naar 
het oorlogsmonument bij de strandopgang. Daar 
wordt na de kranslegging  en het gedicht dat een 
leerling van basisschool De Vrijheit zal voordra-
gen twee minuten stilte in acht genomen voor de 
slachtoffers van oorlog en geweld. De plechtigheid 
wordt muzikaal ondersteund door muziekvereni-
ging Arion. Na afloop van de herdenking kan in de 
pastorie van St. Odulphus nog nagepraat worden.

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 

adressen
Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrij-
dag 13.30 – 16.30 u. meivakantie gesloten! 
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; do en vrij 
12.00 -18.00 u; za en zo 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woe recreantenvolleybal 20.00 u
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe woe, do, vrij 13.00 – 16.30 u ; zaterdag 
11.00 – 15.00 u en elke zondag vanaf 13.00 u
NoordPier: watertaxi naar ijmuiden 10.10, 
13.25, 15.35, 17.35 u

Koningsvaart
met de inhuldiging van koning willem alexander 
nog vers in het geheugen, bezinnen we ons op drie 
aspecten van het koningsschap: kwetsbaarheid, 
moed en wijsheid, met bijbelverhalen over Saul, 
David en salomo. met een variatie op de nationale 
actie rond de inhuldiging: dromen over de kon-
ing, inspiratie voor iedereen. Deze oecumenische 
viering wordt voor de tiende keer gehouden en 
is de laatste jaren gekoppeld aan het meifestival. 
voorgangers: mevr. ds. miekie myburgh en pater 
roland putman. muziek door het wijk aan zee’s 
Collectief wazCo. samenzang met de gezamenli-
jke koren van wijk aan zee o.l.v. marja westerbeek. 
Iedereen is welkom in deze kerk zonder drempels! 
Donderdag 9 mei, Hemelvaartdag, 10.00 uur, 
Feesttent van het meifestival, Dorpsweide
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