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Heliolympics: topsport dichtbij huis
Van 17 tot en met 27 september staat Wijk aan Zee in het teken van de Heliolympics. Georganiseerd door Heliomare voor al haar cliënten, patiënten en leerlingen, om aangepast sporten te promoten, zelfverzekerdheid te vergroten, integratie te bevorderen en paralympics sporttalent te stimuleren. Heeft u wel eens
een potje zitvolleybal gezien? Of rolstoelhockey? De sporters vinden het enorm leuk als u komt kijken en aanmoedigen!! Kijk voor het programma op www.
heliolympics.nl en geniet van tal van bijzondere sportprestaties.
Jay en Eline Giesen zijn broer en zus, en doen
allebei mee aan de Heliolympics. Afgelopen juni
presteerde de 17-jarige Eline het om de Alpe
d’Huez op te fietsen. Een gigantische prestatie
voor iemand met een lichte hersenbeschadiging. Eline heeft zuurstoftekort gehad bij haar
geboorte, waardoor ze ‘cerebrale parese’ heeft
opgelopen. Ze heeft last van spasmen. Eline: “Ik
sportte al veel, ik reed drie keer per week paard
en bij Heliomare sporten we sowieso minstens
vier keer per week. Jeroen, een van onze begeleiders was betrokken bij het fietsevenement

van de Alpe d,Huez en de Heliolympics. Via hem
heb ik mij ook ingeschreven voor de Heliolympics. Wij zitten op school bij Heliomare. Maar
Heliomare doet veel meer voor ons. We volgens
therapie, worden begeleid in het sporten en we
leren te luisteren naar ons lichaam om precies te
weten wanneer je en hoe je je lichaam het beste
kunt gebruiken.
Haar broer Jay vult aan: “Als je bijvoorbeeld niet
luistert naar je lichaam, is de kans groot dat je het
gaat overbelasten en dat je je lichaam onomkeerbaar beschadigt.”

Jay, (16) heeft het Ehlers-Danlossyndroom, waardoor zijn spieren zo zwak zijn, dat de gewrichten
snel disloceren. Hij heeft dus sterke spieren nodig
om zijn gewrichten gezond te houden. Jay sport
al vier jaar bij Heliomare, waar hij - net als zijn
zus - ook op school zit. “Als ik niet sport word
ik heel moe en krijg ik pijn en beweeg ik veel
slechter. Ik had ook graag de Alpe d’Huez willen
fietsen. Maar als gevolg van een knieblessure kon
ik pas starten met mijn training in januari. Ik heb
een klein stukje geprobeerd en al snel bleek dat
mijn benen het nog niet aankonden. Maar ik ben
wel de berg opgelopen. In 5 uur en 45 minuten!
Nu ga ik net als Eline meedoen aan de Heliolympics. Je mag zelf kiezen wat je wilt doen. Ik
wil meedoen aan atletiek, zwemmen, fietsen en
boogschieten. In de duinen gaan we fietsen en
dan kun je kiezen voor 12,5 of 45 km. Ik weet
nog niet wat het wordt.”
Eline kiest voor zwemmen, fietsen en volleybal.
“Ik ga voor de 45 km” zegt Eline. “Ons trainingsschema wordt gedeeltelijk bepaald door hoe we
ons voelen. Maar voor ons beiden geldt dat we
meer goede dagen dan slechte dagen hebben.”
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“Als ik teveel doe, krijg ik kramp”, vertelt Eline,
“als ik geen rust neem, gaat die kram in een
spasme over. En die kan wel vier uur duren. Dus
ik zorg wel dat ik geen spasme oproep. Maar dat
is best wel eens moeilijk in de hitte van de strijd.”
Jay en Eline vinden het belangrijk de boodschap
aan iedereen door te geven dat sporten heel
belangrijk is om gezond te worden en gezond te
blijven. Dit natuurlijk wel binnen je eigen mogelijkheden.
Misschien ziet u ze nog wel sporten deze maand,
bij de Heliolympics, maar wij wensen Jay en Eline
en alle andere sporters vast heel veel succes!
~Trudi Duin~

Van de redactie
Dorpsgezichten in de KOP van WaZ

Vanaf 12 september tot en met 11 november zijn er stads- en dorpsgezichten te bewonderen in de KOP
van WaZ van George van Luijk en Jeroen Murré. George van Luijk uit Wijk aan Zee, is al van jongs af
aan bezig met schilderen. Hij kan ademloos kijken naar de grote meesters waar hij naar op zoek gaat in
de diverse musea en boeken. De dorpsgezichten van Georges hebben zeker iets weg van de grote meesters
van weleer. Jeroen Murré, uit Beverwijk, is illustrator, digitaal artiest en fotograaf. Op bijzondere wijze
legt hij de stad en het dorp vast. Als fotograaf probeert hij het onderwerp, op heup hoogte, recht in de
camera te krijgen. Jeroen manipuleert, transformeert en gebruikt alles wat zijn foto nodig heeft om
het juiste beeld te krijgen.De KOP van WaZ is do-vrijdag open van 12.00 tot 18.00 uur en zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Voorstraat 12. www.kopvanwaz.nl

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag voorgelegd, waarom de Jutter zo weinig aandacht
besteedt aan Heliomare. Ik reageerde toen
enigzins geïrriteerd. Het voelde als kritiek
op ons groepje hardwerkende vrijwilligers,
dat elke maand weer wat moois van de Jutter
probeert te maken.
Maar het heeft me toch ook aan het denken
gezet. Heliomare speelt natuurlijk een grote
rol in Wijk aan Zee, niet alleen als grote werkgever, maar ook als instituut, waar heel veel
mensen deskundige ondersteuning en hulp
krijgen. Mensen die het door allerlei omstandigheden net even wat moeilijker hebben. Het
is niet zómaar een bedrijf, maar een instantie

waar met hart en ziel gewerkt wordt. Dat zie
je terug in de organisatie van zo’n fenomenaal
evenement als de Heliolympics, waarmee niet
alleen allerlei sporten voor mensen met een
beperking gepromoot worden, maar ook acceptatie en integratie wordt gestimuleerd. Dus
laten we als inwoners van Wijk aan Zee nu
eens gaan kijken naar die bijzondere sporters,
en ze toejuichen. Want zo’n groots en bijzonder bedrijf in je dorp, dat moet je koesteren.
En ik? Ik beloof beterschap. De Jutter zal meer
aandacht geven aan Heliomare. Te beginnen
met deze maand...
~ Marian van den Hul ~

P.S. Kijk op www.heliolympics.nl!
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Wim Duin

“Muziek is mijn leven”, zegt Wim Duin, dirigent, componist, en tekstschrijver, zanger en
musicus, en dat voel je duidelijk als je met hem praat. Vanaf zijn negende jaar speelt hij piano,
dezelfde waarop hij nu nog speelt. Wim is niet geboren, maar wel opgegroeid in Wijk aan Zee.
“Nadat ik de muziekschool had afgemaakt
heb ik tegelijkertijd in vele bandjes gezeten,
met allerlei stijlen. Onder anderen heb ik
veel getoerd met de ‘Trail-Blazers’, in de jaren negentig. Met het spelen in bandjes ben
ik gestopt, het werd me een beetje te veel
met het gesjouw met alle apparatuur. Met
de band ‘Winkel’ heb ik een aantal cd’s
gemaakt, dat was mooi om te doen. Als
toetsenman kan je in een band veel toevoegen, je hebt allerlei klanken en sferen tot je
beschikking, je kan ritmisch werken en dingen groter maken in de muziek. Voor een
muzikant is dat prachtig. Ik zing nog wel in
Wazco, het Wijk aan Zeese Collectief. Dat
kost mij niet zoveel tijd en ik kan lekker zingen. Zingen is weer een heel ander ding, de
stem is een instrument op zich. Met timing
en goed stemgebruik kun je een nummer
naar je hand zetten, dieper in je eigen ziel
graven dan mogelijk is als toetsenman.”
Koren leiden
“Een ander en niet onbelangrijk muzikaal
ding voor mij is het leiden van koren. Sinds
kort heb ik dat in een eigen bedrijf ondergebracht; ‘Korenduin’. Met een website

korenduin.nl. Vijftien jaar geleden werd
ik gebeld door mijn zus, lid van het koor
‘Vrijuit-Zingen’ of ik wilde invallen, omdat
de dirigent niet te vinden was. Ik zei ja, en
toen ben ik maar gebleven, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik spreek overigens
liever van muziekleider dan van dirigent”.
Later werd ik ook leider van de Haarlemse
‘Kennemerduin Singers’. En vanaf oktober
start ik de repetities weer met ‘The Kennemer Christmas Carol Singers’, waarna we in
december vele concerten geven.”
Dissonante harmonie
“Ik ben gefascineerd door dissonante harmonieën, dat is muziek dat wel klinkt, maar
toch een beetje raar is. Ik ben op zoek naar
de grenzen van schoonheid, dan wordt het
alsmaar mooier, muziek moet geen behang
zijn. Het kan zowel mooi als simpel zijn, het
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Mijn doel is
niet de muziek, maar de mensen moeten er
plezier in hebben, ik ben geen schoolmeester. Muziek moet communiceren. Ik wil niet
een liedje spelen, maar de muziek. Wat je
ziet bij muziekonderwijs is dat je eerst leert
noten lezen, daarna pas muziek maken. Dat

Muziekvereniging
Arion in 1920

is onnatuurlijk, kinderen leren toch ook
eerst praten en pas dan lezen. Ik noem het
spelen van bladmuziek stippen spelen”.
Eigen composities
“Regelmatig ga ik voor een aantal dagen de
studio in en neem eigen composities op. Op
mijn internetsite www.williamfdune.com
zijn mijn werken over de hele wereld te horen. Ik kan zien waar op de wereld mijn site
wordt bekeken, en weet je wat daar nou zo
bijzonder aan is? In New York USA wordt

Muziekles in de buurt

Wanneer wordt geluid muziek? Hoe werkt
een instrument? Vragen die bij de muziekcursussen die dit najaar weer op donderdagmiddag in de Rel plaatsvinden, worden
beantwoord. De docenten van het Centrum
voor de Kunsten Beverwijk komen hiervoor
naar Wijk aan Zee. Er zijn cursussen voor de
allerkleinsten, maar ook voor volwassenen
die meer over de achtergrond willen weten.
14.00 – 14.45 ABC Muziek voor volwassenen (10 lessen, start oktober, € 50)
15.15 – 16.00 ABC Muziek voor kinderen

mijn site het meest bezocht, gemiddeld 150
keer per maand. Misschien moet ik maar
een Engelse versie van mijn site maken.
Voor veel mensen is muziek een prettig
behang. Ik wil de muur zelf zien, voelen
en uitbreken als het moet, alsjeblieft geen
behang. Ik heb een parttimebaan op een
administratiekantoor, en verder kan ik van
de muziek leven, en zonder muziek kan ik
niet leven, dus ik moet wel. Dat is toch een
prettig lot.
~ Georges van Luijk Foto: Stephanie Dumoulin ~

uit groep 4, 5 en 6 (hele jaar, start september, € 20 per maand)
16.00 – 16.30 Spelen met Muziek voor
kinderen uit groep 1, 2 en 3 (10 lessen, start
oktober, € 35)
16.45 – 17.15 Muziek op de computer voor
kinderen uit groep 3 en 4 (10 lessen, start
oktober, € 35)
17.15 – 18.00 Zanggroep voor kinderen
vanaf groep 4 (hele jaar, start september,
€ 16 per maand)
Info en inschrijven online of bel: 227673,
www.centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Europa Ludens Music Tour afgerond

Streetband Arion op zoek naar nieuw talent
Muziekvereniging Arion is een begrip in Wijk aan Zee. Dat mag ook wel, want Arion bestaat
inmiddels meer dan honderd jaar. Gedurende het jaar luistert Arion diverse evenementen op
in het dorp, zoals Koninginnedag, de intocht van Sinterklaas en de Zeepkistenrace. Niet alleen
muzikaal heeft Arion veel te bieden, maar ook is het een vereniging met veel gezelligheid!

Van Amersfoort Makelelaardij
is verhuisd naar Julianaweg 23
Voor verhuur, taxatie’s en
verkoop kunt u nog steeds
bij ons terecht.

Elke maandagavond van half acht tot kwart
voor tien wordt er in het dorpshuis ‘de
Moriaan’ gerepeteerd. Zo vernieuwen we
constant ons repertoire en houden we onze
muzikale kwaliteiten op een zo hoog mogelijk niveau. Vanzelfsprekend wordt er daarna
aan de bar gezellig nagepraat en worden de
kelen extra gesmeerd.
Arion luistert diverse evenementen op in
het dorp zoals Koninginnedag, spelen bij
carnavalsavonden, we verlenen onze medewerking aan de 4 mei herdenking, spelen
muzikale intermezzo muziek bij de Zeepkistenrace, begeleiden de intocht van Sinterklaas en de kerstsamenzang, en blazen het
zand van het strand en treden op wanneer
de gelegenheid zich voordoet.
Om dat liefst nog in lengte van jaren te kunnen continueren heeft Arion nieuw talent
nodig. Want door soms drukke agenda’s
komt het wel eens voor dat we bij optredens
en uitvoeringen niet alle instrumentbezettingen compleet hebben. Dat is niet alleen
jammer voor ons, maar vooral voor de
toehoorders omdat we dan niet op kunnen

treden zoals bijvoorbeeld het geval was bij
de Dodenherdenking op 4 mei .
Dus als jij een muzikaal talent bent en het
leuk vindt om in een streetband te spelen,
meld je dan bij ons aan. Tevens wenden wij
ons ook tot oudleden die Arion een goed
hart toedragen en die misschien nu over
meer tijd beschikken en een instrument
weer willen oppakken. Mocht je niet in het
bezit zijn van het gewenste instrument, dan
kan de vereniging daarvoor zorgen. Om het
je helemaal makkelijk te maken je talent
verder te ontwikkelen kun je een jaar lang
gratis les krijgen van een van onze docenten en betaal je pas contributie een jaar na
aanmelding.
Arion verwelkomt je graag! Je kunt je
telefonisch aanmelden bij Frank de Blok tel.
0251 375116. Maar je kunt natuurlijk ook
een repetitieavond bijwonen. Arion heeft
niet alleen muzikaal veel te bieden, maar
is ook een plaats waar veel gezelligheid te
vinden is. Hopelijk tot ziens bij Arion!

Het leek geweldig idee. Een reis van drie
maanden en alle elf dorpen van het Netwerk
Cultureel Dorp bezoeken. In elk van de
dorpen zouden we iets leren van de lokale
muziek; samen met lokale muzikanten
spelen en een lied opnemen. We spelen
nu al bijna tien jaar samen, maar geen van
beide had enige ervaring met folk muziek.
We wilden de volksmuziek leren kennen
door zelf arrangementen te schrijven waarin
het volkslied en onze manier van spelen
overeind bleven. We wilden onze muziek en
de traditie mengen.
Na maanden van voorbereiding gingen we
op weg. Het netwerk van Cultural Villages
heeft ons geholpen om plekken te vinden
om te verblijven, locaties om te spelen en
om mensen te vinden die hieraan wilden
deelnemen en aan een opname mee wilden
werken. Overal waar we kwamen troffen
we mensen aan die volledig meewerkten
om in alles te voorzien wat we nodig hadden. We voelden ons zeer welkom. Lokale
muziek leren kennen, het schrijven van
arangementen en het opnemen van het lied.
En dat allemaal binnen een week was best
moeilijk, maar zeker de moeite waard. Een
fantastische ervaring. We zijn verbaasd over
de levendigheid van traditionele muziek in
de meeste dorpen. Terugkijkend zien we
veel overeenkomsten tussen de verschillende soorten volksmuziek in Europa. De
meeste nummers zijn gerelateerd aan een
bepaalde dans. Op het tempo en het ritme
moet je kunnen dansen. De harmonieën

zijn ondergeschikt aan de melodieën. Die
moeten eenvoudig, duidelijk en repetitieve
zijn zodat iedereen kan meezingen.
Het lokale publiek en de muzikanten waren
vaak verrast door onze arrangementen. Zij
hadden ‘hun’ muziek nog nooit op deze
manier gehoord. Wij hopen dat we met onze
arrangementen de mensen hebben geïnspireerd om hun traditionele muziek te blijven
spelen en ervan te genieten.
Culturele Dorpen, bedankt voor deze geweldige ervaring.
Bas & Elmar
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Dorpsraadslid Douwe (Sauwie) Buwalda

“Dat we de procedure wonnen zegt ook
wat over de vechtlust van het dorp”

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.
Geboren en getogen Wijk aan Zeeër Douwe Sauwie is in de dorpsraad gerold toen er
vanuit de gemeente een visie moest komen
Buwalda, beter bekend als Sauwie, zijn
dorpsnaam, zit al 12,5 jaar in de Dorpsraad. over het dorp ‘De peilers van de toekomst’.
“Er was een bijeenkomst in de Moriaan
Hij zit in de werkgroep milieu en daarnaast
en ik vond toen dat de verhouding tussen
is hij sinds 3 jaar ook secretaris. Pittig zo
ondernemers en mensen uit het dorp niet
naast zijn werk “Er komt een hoop voorbij”.
klopte, het dorp was niet genoeg vertegenSauwie is sluismeester in IJmuiden en komt
woordigt”. Toen er in de werkgroep milieu
net uit de nachtdienst als we hem spreken.
een plek vrij kwam aarzelde hij geen mo“Soms is het zo druk en gek genoeg went
dat nooit, maar vooral de overgang van dag- ment en raakte zeer betrokken bij de nieuwe
naar nachtdienst is zwaar”. Hij heeft wat met vergunning van toen nog Britisch Steel. “De
provincie had een vergunning afgegeven
de zee. “Ik ben begonnen als stuurman en
waar een aantal goede dingen in stond maar
heb tot mijn 28e gevaren”.

ook een heleboel niet goede dingen, de uitstoot van fijnstof, dioxine en zware metalen
die weer aan het fijnstof blijven kleven was
en is veel te hoog.” De werkgroep milieu van
de dorpsraad, samen met de milieufederatie
en het MOB (Mobilisation of the Environment) procedeerden tegen de provincie voor
een strengere vergunning. Ze kregen gelijk:
van de rechter moest de vergunning – waar
jaren aan gewerkt was – in de prullenbak.
“Het was nogal wat om dat er allemaal bij te
doen, naast mijn werk en gezin, bovendien
waren we geen professionals”. Dat ze de
procedure wonnen zegt iets over het hoge
niveau van besturen van de Dorpsraad “en
over de vechtlust van het dorp”. Het bleef
niet bij één procedure, de gang naar de
rechtbank werd vaak gemaakt. “Het begon
echt met een heel dik pak papier van bezwaren en nu is er eigenlijk nog maar een A4-tje
over”. Dankzij de werkgroep milieu zijn en
worden er veel maatregelen genomen om de
uitstoot van dioxine en zware metalen naar
beneden te krijgen. “De Europese norm
wordt overtreden en dat is een probleem in
IJmond”. De grootste bron is de staalfabriek,
maar ook andere industrie draagt daar aan
bij. Zo wil de haven van Amsterdam uitbreiden en wordt er gepraat over een haven in
zee, waar nu de pier ligt. “Dat moeten we
niet willen, we zijn al zo’n Astrix en Obelix
dorp!” Nog een paar jaar, “tot deze dossiers
afgesloten zijn” lacht Sauwie “en dan wil
ik het wat rustiger aan gaan doen. Lekker
fietsen en kitesurfen…”
~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

Kofferbakmaffia & bridge
Er komt een wat oudere man aangereden in
een donkere auto. Voor de deur bij Gerrit en
Marina stopt hij. Hij stapt uit en loopt naar
de achterbak. Daar haalt hij een koffertje uit,
zet het onder de carport en pakt een ander
koffertje. Hij doet het koffertje in zijn achterbak, stapt in en rijdt weg…

Marina Gosen moet hard lachen als we haar
vragen wat die koffertjes daar doen. “Dat
zijn bridgekoffers!”. Bijna 20 jaar geleden
werden Marina en Gerrit lid van Seawyck,
de bridgeclub van Wijk aan Zee. Bridgen
werd haar grote hobby en een paar jaar later
nam Marina de bridgekoffer verhuur over.
“Ik heb vier koffers overgenomen, nu heb ik
er 25 die permanent verhuurd zijn, het loopt
als een tierelier.” Koffer Bridge IJmond zorgt
voor meer hilariteit, zo heeft eens de postbode zijn jas over koffertjes gehangen die klaar
stonden onder de carport. “Hij dacht dat we
onze koffers naast de auto vergeten waren.”
In september gaat het nieuwe bridgeseizoen

van start. “We zoeken nog nieuwe leden
voor Seawyck”. Het is een gemoedelijke
bridgeclub die al meer dan 70 jaar bestaat.
“Er wordt niet gebridged met het mes op
tafel” zegt Gerrit, al jaren wedstrijdleider
van de club “maar natuurlijk wel volgens de
regels van de brigdebond”. Bijzonder voor
de club is dat de uitslag altijd dezelfde middag bekend is. “Een paar jaar geleden was
de club bijna ter ziele, door de overgang van
avond- naar middagclub hebben we genoeg
leden weten te behouden”.
Marina, penningmeester van Seawyck, regelt
veel voor de club. “Ieder jaar wordt er een
kerstdrive georganiseerd, ik scharrel graag
de prijzen bij elkaar en zorg voor hapjes”.
Van september tot en met april wordt er van
13.30 tot 16.30 uur gebridged in Café de
Zon. “Iedereen mag vrijblijvend langskomen
en een keer meespelen”. De contributie is
€30,00 per jaar. Om een keer aan te schuiven
kunt u bellen: Marina Gosen: 0251 374761.
~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

Potje schaken op het plein
Op het pleintje Verlengde Voorstraat bij
Grill Restaurant Efes en kapper Variant kan
een potje openluchtschaak gespeeld worden.
Bij de opknapbeurt na de rioolwerkzaamheden was op het plein al een schaakbord
geplaatst, maar de stukken ontbraken nog.
Aangezien het winkeltje Tastoe veel schaakbenodigdheden levert heeft eigenaresse
Helmi een balletje opgegooid bij de gemeente. Projectleider Klaas Dekker werd enthousiast, en sponsorde de grote schaakstukken
van wel 50/65 cm hoog!
De stukken moesten echter wel in bakken
opgeruimd en vervoerd kunnen worden.
Dus heeft Helmi navraag gedaan bij Tata
Steel Schaaktoernooi 75 jaar commitee (in
2013) bij Dhr. Theo Hoogland. Hij heeft
de sponsor Multilogistic aangedragen. Zij
bekostigen de verrijdbare schaakkisten.

Deze kisten zijn vervaardigd door de lokale
timmerman, die gespecialiseerd is in alles in
hout op maat, Ruud van der Klooster.
Dus Wijk aan Zee is een blikvanger rijker.
De schaakkisten worden bij het schaakveld
geplaatst. Dennis van het Grill Restaurant
Efes zal de sleutel beheren van de kisten.
Werkt het weer mee en heb je zin in een
potje schaak, kan je je slag slaan. Op de
kisten tevens zitbank, kan je de schaakpotjes
gade slaan!
De schaakstukken, die Wijk aan Zee nu
rijker is, zijn dezelfde schaakstukken die ook
het Max Euweplein (vlakbij Leidseplein) in
Amsterdam. Dezelfde stukken als in onze
hoofdstad… Waar een klein dorp groot in
kan zijn!!

Gesprek van de maand
Over de Miljoenendans gesproken…
Wat zie jij er raar uit in het rood en geel, het
carnaval is toch pas over een half jaar?
– Spot er maar mee, heb jij het nieuws niet
gevolgd?
Best wel: Epke, Ranomi, Marianne, Dorian en
die strakke hockey babes, allemaal goud, in totaal 20 medailles gescoord, ik ben helemaal bij.
– Dat nieuws is belegen. Het Olympische speelkwartier is voorbij, nu gaat het over echte zaken
Hoe bedoel je?
– De echte macht ligt bij het grootkapitaal, en
daar gaat Wijk aan Zee een graantje van meepikken. Zegt de naam Murdoch je iets?
Wacht even, is hij niet een van die oude Muppets, op dat balkonnetje?
– Nee, dat zijn Waldorf en Stadler, maar hij
zou er zo tussen passen. Ik heb het over Rupert
Murdoch, die mediamagnaat, die miljardair, die
vanaf het seizoen 2013/2014 gedurende 12 jaar
alle eredivisiewedstrijden gaat uitzenden en
hiervoor ruim een miljard heeft neergelegd.
O, dat obscure mannetje, die half Engeland
heeft liggen afluisteren om zijn krantje te vullen.
– O dat, dat gebeurt overal, doe niet zo naïef,
hoe denk je dat de Jutter elke maand vol komt?
Maar wat heeft die Murdoch van jou nou te
maken met Wijk aan Zee?.
-Nou, indirect best veel. Als Wijk aan Zee de
komende periode om het jaar promoveert, dan
zitten we in pakweg 2020 in het betaalde voetbal en zijn wij in bonus. Wat ik aan heb is nog
maar een voorproefje van wat de Wijk aan Zee
fanshop straks in de aanbieding heeft. Hoe vind
je trouwens mijn Hidde Fenenga shirt?
Man, wordt toch wakker, alleen de top vijf van
de eredivisie strijkt het grote geld op, de rest is
kanonnenvoer.
– Dat weet ik wel, maar iedereen hier is voor
Ajax, ik weet zeker dat de kampioen ons tegen
die tijd wat toe zal stoppen.
Droom maar lekker verder, we hebben trouwens
ook nog eens Telstar in de buurt, zie die maar
eens te overtreffen!
– Wat is dat nou voor een kortetermijn geneuzel, we praten over de twenties, tegen die tijd is
die club verdampt en juichen wij onze helden
toe, geheel overdekt. Ik denk dat ik dan een
seizoenskaart voor de nieuwe Cees Valk tribune
ga aanschaffen.
Een kind kan toch zien dat het spelersmateriaal
niet toereikend is voor het hoogste niveau?
– Ja, dat is nu, maar we hebben nog een klein
decennium de tijd; dan heeft het jeugdbeleidsplan zich uitbetaald. Het wemelt hier van de
talentjes. Sommigen moeten weliswaar hun
kicksen nog leren strikken, maar ik bedoel maar.
Ik ben somber gestemd. Alle kinderen gaan nu
natuurlijk aan de rekstok hangen, in het water
liggen, op een zeilplank staan, of een stokkie
pakken. De kinderen die niet naar Rio durven
vliegen gaan samen met dokter Arnold planken
in tweeën schoppen.
– Wijk aan Zee blijft een voetbaldorp!
Welnee, de enige kinderen die nog op voetballen
zitten doen het om met de trekker oude kranten
te kunnen ophalen.
– Wijk aan Zee moet het van dorpsfiguren hebben, zoals bijvoorbeeld Koos Panne vroeger.
Met dat harde schot?
– Precies, daarom is dat kunstduin ook aangelegd, de locdrijvers van Hoogovens hadden
er genoeg van om die bal iedere keer voor hun
knar te krijgen.
Maar er moeten toch talenten te vinden zijn in
het hele dorp?
– O, je bedoelt dat vrouwen ook weer moeten
gaan voetballen.
Ben jij raar? Nee, ik bedoel dat we ook eens
moeten gaan kijken of er geen balvaardige Polen
te strikken zijn. Stel je voor een Poolse spits, dat
heeft Telstar niet eens.
– En Polen houden van een biertje...
Precies, vooral van Pools bier, verkrijgbaar bij
de betere supermarkt en snackbar en straks in
de kantine. Wanneer begint de competitie ook
al weer?
– 2 september
Ik kan niet wachten!
~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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Colofon

jaar een schietongeluk geweest. We zetten
ons ook volledig in om ongelukken te
voorkomen. Zo lopen er nooit mensen over
de baan bij het schieten, ook houden we
ook mensen tegen tijdens het schieten. Daar
maken we goede afspraken over. We zijn
trots op onze nieuwe schietbanen (2011)
en het nieuwe automatische systeem, dat
er voor zorgt dat de schietkaartjes vanzelf
terugkomen. Dus niemand hoeft meer op de
baan te lopen.”
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Sieraden maken
Hoe kom jij toch aan die aparte sieraden?
Heel eenvoudig. Zelfgemaakt tijdens een
cursus op Banjaert! Kunstenaar Manja Markies gaat met ons aan de slag met diverse
materialen, waaronder bijvoorbeeld rubber,
organza. Leeftijd: 18+ Van 10 tot 13 september. Prijs: leden € 160, niet-leden € 185.
Geheel verzorgd, exclusief materialengeld.
Aanmelding bij voorkeur per e-mail: banjaert@nivon.nl of bel Erica Witte, 06 578 460
34 (na 19.00 uur). Info: Hanneke Leeuwerink, 075 617 40 43.

Tekenen
en schilderen
Donderdag 13 september a.s. start de tekenen schildervereniging weer haar wekelijkse
bijeenkomsten in de Moriaan. We tekenen
en schilderen van 13.30 tot 16.00 uur en
eindigen na 12 weken op donderdag 29 november. Er wordt gewerkt met verschillende
technieken zoals aquarel, olieverf en acryl
op zowel linnen als papier en houtskooltekeningen. De resultaten staan op onze webpagina, op www.wijkaanzee.org/verenigingen.
Er wordt geen les gegeven. Ons medelid
Rien Luiken heeft een prachtig panorama in
acryl geschilderd op de muur van de vergaderruimte in de Moriaan. Het stelt de zee,
strand en duinen voor. Kom eens kijken!
Info: Nico Mijnen tel. 375831.

Schietvereniging ‘Ons Genoegen’ 85 jaar
Ver voor de Tweede Wereldoorlog waren Dorpsveldwachter Piet Vellekoop en schoenmaker
Frans Heine uit Wijk aan Zee lid van de vrijwillige ‘Landstorm’, een leger van gewapende
burgers die het echte leger ondersteunde. Na de eerste wereldoorlog heeft een aantal van deze
Landstorm onderdelen een andere gedaante aangenomen in de vorm van een schietvereniging.
Zo ook in Wijk aan Zee, deze maand 85 jaar geleden.
Voorzitter Henk van den Bogaard en
secretaris Dieter Lendowitsch Lieny van
den Bogaard zijn trots op hun vereniging.
De schietvereniging is in 1927 opgericht
en schiet tot heden ten dagen elke dinsdagavond van september tot mei in café de
Zon. De vereniging telt ongeveer 30 leden
waarvan een aantal al decennia lid is. “Het
mooie van schieten is de concentratie en

de vaardigheid je adem onder controle te
houden om uiteindelijk in de ‘roos’ te schieten, vertelt Henk. “Wij zijn kaartschieters.
Geen van ons schiet echt op wild.
Veiligheid voorop
We schieten met 4,5 mm paraboolkogels en
wij werken streng volgens de veiligheidsregels. Nog nooit is er in de afgelopen 85

‘Vogel’ schieten
Een keer per jaar ontmoeten we onze medeschutters van de schutterij Sint Sebastianus
in Eijs in Zuid Limburg. In Eijs vindt een
geweldig feest plaats. Daar gaan we de ‘vogel’ de lucht inschieten. De vogel is een blok
hout van ongeveer 46 bij 22 cm. Ik maak
er vleugels aan”, vertelt Henk. “We maken
er een gat in en de vogel wordt in Eijs op
een stok geplaatst zo’n 17 meter hoog. Het
gaat dan om 3 vogels. Een ‘vogel’ van onze
vereniging, een van de burgerij in Eijs en
een van de schutterij in Eijs. De bedoeling
is de vogel van de stok te schieten. Diegene
die dat doet wordt de koning of koningin.
Het telt alleen als er een door de pastoor
uit Eijs gewijd takje opligt, anders niet. Zo
is de eeuwenoude traditie. Twee weken
nadat duidelijk is wie de koningin/koning
is, wordt er in Eijs een dennenboom geplant
in de tuin van de koning/koningin, zodat
iedereen weet wie dat jaar gewonnen heeft.”
“Onze vereniging heeft veel leden buiten
Wijk aan Zee en een aantal leden uit Wijk
aan Zee. We hopen dat we ook nieuwe
leden uit Wijk aan Zee mogen begroeten.
We hebben de geweren en we laten je graag
zien hoe er mee om te gaan.Kom een keer
langs voor proefschieten en geniet zoals wij
ook doen van de gezellige avonden.”
~Trudi Duin ~

Fietstocht naar Kirchheim im Innkreis
2 september gaan 6 Wijk aan Zeeers op weg
naar Kirchheim im Innkreis in Oostenrijk
om hun culturele fietstocht voort te zetten.
Nu van Oostenrijk naar Motuvun in
Kroatie.
In 2010 begon de fietstrip van Wijk aan Zee
richting Kirchheim Im Innkreis. Dit om na
twee en een halve week aan te komen en
direct door te gaan in het culturele weekend.
Daar waren wij met nog veertig andere
Wijk aan Zeeers goed vertegenwoordigd
met ons koor, onze muzikanten, dansgroep,
draaimolen, andere attracties en typisch
Nederlandse/Hollandse etenswaren zoals
zoute haring en jenever. Dit allemaal in het
kader van het Cultural Village of Europe.
Doede Zoete, Lia krassenburg, Rob van
der Klooster en Trudi Duin, de vier fietsers zijn zeer blij dat Margriet Verheijden
weer meegaat met de (bezem)camper, dit
maal versterkt door Ineke Bosman die de
Caddy gaat besturen. De verzorging zal weer
geweldig zijn!
De tocht begint in Kirchheim, dan langs de
Inn-Salzach-weg richting Salzburg, vandaar

richting Villach, Kranj naar Motuvun.
Paul Benjaminse, de auteur van oa de
Midden Europaroute heeft ons, daar waar
we twijfelden of van de beschreven route
af moesten, tips en afwijkende routes
doorgegeven om hopelijk uiteindelijk op
11 september uit te komen in Motovun, het
prachtige dorp in Kroatie, wat sinds een
paar jaar betrokken is bij Cultural Village.
We proberen 80 km per dag te fietsen. De
hotels zijn geboekt, de route is bekend en
we gaan er weer een geweldige tocht van
maken. Deze keer met wat meer heuvels.
~ Trudi Duin ~

Rummicub

Op 1 en 2 september wordt in de Orangerie
van Heliomare voor alweer de 26e keer gestreden om het Nederlands Kampioenschap
Rummicub.
De stichting en de vrijwilligers nodigen u
graag uit om een kijkje te komen nemen bij
dit evenement!

Zondag 16 september zal i.p.v. de jaarlijkse
boekenmarkt ‘Dorp in de Markt’ plaatsvinden. Eerder dit jaar hebben we daarover
bericht maar door omstandigheden kon de
markt op 3 juni niet doorgaan. De markt
is een nationale Markt. Allerlei landelijke
organisaties zullen er aan meewerken.
Netwerk Platteland komt met het thema:
Coöperatie. Eigen energievoorziening komt
aan de orde. De Vereniging voor Kleine
Kernen is er bij. De Vereniging Duurzame
Dorpen uit Friesland. We zullen op deze
markt ook het eerste product van de Europa
Ludens Music Tour te presenteren. We
hebben daarvoor leden van het Europese
parlement uitgenodigd om een exemplaar
van de CD en de Roadmovie in ontvangst
te nemen. Op de website dorpindemarkt.nl
staat alles over deze markt. Bovendien zal er
voor 16 september nog een krant huis aan
huis bezorgd worden.

55-plus? Bewegen dus!
Weer een nieuwe start!
September, het zomerseizoen loopt op zijn eind en het verenigingsleven ontwaakt
uit de zomerse sluimer. Een prachtig moment om vanuit het lome leeftempo om te
schakelen naar een tandje hoger.
De wekelijkse sportinstuif op de woensdagmiddagen en het programma van
bewegen voor ouderen op de dinsdagmorgen, beiden in de Moriaan, gaan weer
van start. De andere sportclubs beginnen ook aan een nieuw seizoen, het fitness
centrum en het zwembad van Heliomare staan ook weer ter beschikking.
Kortom, wat let je om weer flink in beweging te komen? Houd je meer van individueel bewegen: in de herfst zijn de duinen op zijn mooist, is het strand weer voor
de wandelaars en het nieuwe ‘Rondje Wijk aan Zee’ gaat in gebruik!

Zaterdag 1 september
Sonnevanck: feest met Sixty Pound vanaf
21.30 u

Sporthal Heliomare: 26e Nederlands Kampioenschap Rummikub; kwalificatie wedstrijden
Zondag 2 september
Café De Zon: HATA podium 16.00 - 19.00 u
Sporthal Heliomare: 26e Nederlands Kampioenschap Rummikub; finale wedstrijden
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 5 september
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan
Zee 20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Vrijdag 7 september
Sonnevanck: Rick Lensink swingende jazz
vanaf 21.30 u
Zaterdag 8 september
Sonnevanck: Bluesavond met St. Louis Slim
vanaf 21.30 u
Zondag 9 september
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk
aan Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 - 16.00u
Timboektoe: Veranda Sessie gipsy blues met
Ben Caplan
Woensdag 12 september
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 14 september
Sonnevanck: Billy Joel Tribute
Zaterdag 15 september
Sonnevanck: Southern Train vanaf 21.30 u
Zondag 16 september
Julianaplein: Dorp in de markt van 11.00
- 17.00 u. Presentatie CD en Roadmovie
Europa Ludens Music Tour om 14.00 u
Maandag 17 september
Heliomare: Heliolympics, opening door
Prinses Margriet - www.heliolympics.nl
Maandag 17 t/m donderdag 27 september
Heliomare - locaties: Heliolympics
Dinsdag 18 september
De Rel: Spirituele healingavond 20.00 –
22.00 u; € 11,Vrijdag 21 september
Sonnevanck: Baggerman Trio vanaf 21.30 u
Zaterdag 22 september
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en
Arion gebruikte kleding en schoenen
Sonnevanck: Stinkend Rijk vanaf 21.30 u
Vrijdag 28 september
Sonnevanck: Kevin & Esmee vanaf 21.30 u
Zaterdag 29 september
Sonnevanck: Swinging Demons vanaf 21.30 u

Adressen
De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag
en vrijdag 14.00 – 16.30 u en dinsdag 14.00
– 18.00 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal: woensdag t/m maandag
10.00 – 21.00 u
KOP v WaZ / TIP: (Toeristisch Informatie
Punt): donderdag, vrijdag 12.00 -18.00 u en
zaterdag, zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddagsport 50+
aanvang 13.30 – 14.45 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woensdag, donderdag, vrijdag 13.00
– 16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u
Noordpier: Watertaxi naar IJmuiden 10.10
– 13.25 – 15.35 – 17.35 u

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
2 september
Johannes de Heer zangdienst
16 september
Pastor N. Smit en drs. M. Lindeman,
Oec. dienst in R.K. kerk, 9.30 uur
30 september
Ds. S. Kurtzahn

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 1 september
19.00 uur eucharistieviering			
voorganger p. R. Putman
samenzang
Zondag 9 september
9.30 uur startviering				
voorganger p. N. Smit
gezamenlijke koren
Zaterdag 15 september
19.00 uur familievieringviering		
voorganger p.N. Smit		
jeugdkoor
Zondag 16 september
9.30 uur oecumenische vredesdienst		
voorgangers p. R. Putman
gez. koren
en drs. M. Lindeman
beide kerken
Zondag 23 september
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. R. Putman
gemengd koor
Zaterdag 29 september
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. R. Putman
samenzang

Bijbelkring weer van start

Maandag 3 september start weer een nieuwe
reeks in de oecumenische bijbelkring .
Gespreksleider is pastor Nico Smit, de plaats
van samenkomst is de consistorie van de
Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop
19.30 uur met koffie en thee. Aanvang
gesprek om 20.00 uur. Begonnen wordt met
het boek Genesis.

Vredesweek 2012

Van 15 – 22 september wordt de Internationale Vredesweek gehouden, met als thema
‘Energie voor Vrede’. Daarbij staan geweld
en onrecht rond het delven van grondstoffen centraal. Een actueel thema als we kijken
naar de situatie rond de platinamijnen in
Zuid Afrika. Opbrengsten uit grondstoffen
komen vaak niet ten goede aan de lokale
bevolking en de armoedige omstandigheden waaronder zij leven. Rebellengroepen,
criminelen en legers strijken een groot deel
van de opbrengsten op. Zondag 16 september start de IJmond deze bezinningsweek
met een oecumenische vredesdienst in de
Odulphuskerk van Wijk aan Zee. De afsluiting vindt plaats op zaterdag 22 september
om 19.15 uur bij de Kritische Gemeente in
de Morgensterkerk te Heemskerk.

Odulphus wijkparochie

Ieder jaar na de zomervakantie beginnen we
met een feestelijke startviering. Dit jaar is dat
op zondag 9 september om 09.30 uur.
Het is voor iedereen en zeker voor alle
vrijwilligers een stimulans om er het komende werkjaar weer tegenaan te kunnen.
We beginnen met een viering waarin pastor
Nico Smit voorgaat en het parochie-themaen jeugdkoor hun medewerking verleent.
Na de viering is er in de tuin achter de kerk
een gezellig samenzijn, met koffie/thee en
wat lekkers. Er staan twee grote partytenten
dus ook bij minder weer gaat het gewoon
door. Er is een loterij en voor de kinderen
zijn er activiteiten. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunnen er weer herinneringen opgehaald worden d.m.v. oude
fotoboeken.
U bent allen van harte uitgenodigd met de
kinderen en wij hopen op een zonnige en
gezellige start met elkaar.

Radio Typisch Wijk aan Zee
Op 5 september 2012 komt de uitzending
weer vanuit ‘De Rel’, Relweg 2, van 20.00 uur
tot 22.00 uur. In ons live miniconcert treedt
Marloes Bloedjes op. Ze is al jaren een bekende verschijning in Wijk aan Zeebekend
van het Jutterspad 2011 en 2012. Marloes
zingt en begeleidt zichzelf op de gitaar, vaak
met door haarzelf geschreven nummers.
Verder besteden we aandacht aan ‘Dorp in
de Markt’ een evenement op het Julianaplein, op zondag 16 september. Daarnaast
is er aandacht voor mensen in Wijk aan Zee
die ervaring hebben met duurzame energie.
Doel is ook anderen enthousiast te maken
om mee te werken aan verbetering van
natuur en milieu, door de CO2 uitstoot te
verminderen. Op Dorp in de Markt komt
hiervoor een speciale stand waar dorpsgenoten voorbeelden laten zien. Heeft u zelf
ervaring met energiebesparing en wilt u uw
verhaal kwijt op de radio of meewerken aan
de manifestatie ‘Dorp in de Markt’ dan kunt
u zich melden voor deelname aan de radiouitzending bij Doede Zoete of Ab Winkel,
en voor de markt bij Ron Ypma.

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.

