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Einde seizoen:

‘Aanpikken
en wegwezen...’

Bij het ter perse gaan van deze Jutter is het zomerseizoen al min of meer ten einde. En daarmee is ook het afbreken van het strand van start gegaan.
Het vraagt heel wat mens- en trekkracht, want per 1 oktober moet het strand leeg zijn. Jan van Amersfoort is één van de vaste mensen die met zijn
tractor, al sinds 1978, zorgt voor het vervoer van de huisjes, het sjofelen van het zand en allerlei andere klussen die bij het strandgebeuren horen.

De tractoren rijden zodra het licht is, om het verkeer en de busjes van Heliomare zo veel mogelijk
te ontzien. Dit moet wel, want het gaat in totaal
om zo’n vijfhonderd huisjes die op het Wijk aan
Zeeese strand staan. “Het weghalen gaat heel
snel, meestal zijn we in de derde week van september wel klaar”, vertelt Van Amersfoort.
“Bijna alle huisjes staan op een onderstel, er zijn
nog maar vier huisjes die uit losse delen bestaan
en op een kar worden vervoerd. Er zijn meer rijders, zoals Fijen, Nagel en van Tunen. Zij komen
uit Beverwijk en Heemskerk. Iedereen heeft zo
zijn vast klanten. In het voorjaar hebben we altijd
veel langer werk, omdat dan ook de grond moet
worden vereffend en waterpas moet worden

gemaakt voor de huisjes. Maar nu, in het najaar is
het ‘aanpikken en wegwezen’.”
Per dag 120 liter dieselolie
“Wat het rijden betreft, is het net een auto. De
tractor is voorzien van verwarming en van airco”,
aldus Van Amersfoort. “En dat moet wel, want
het ene moment loop je in je dikke jas en het
volgende moment in een korte broek.” De tractor
van Van Amersfoort heeft 125 PK, maar er zijn
er ook van 300 PK. Een huisje weegt zo’n vijf à
zes ton en moet door het mulle zand worden
getrokken. “Bij het opbouwen is dat het gewicht
inclusief de dranken en drankjes”, zegt hij met
een glimlach. “Het eigen gewicht is belangrijk,
want dat bepaalt wat je kunt trekken. En hoe

meer gewicht op de trekhaak, des te sterker je
bent op het strand. Bij een dag werk gaat er zo’n
120 liter dieselolie doorheen. De meeste huisjes
zijn maximaal 3 ½ meter breed en zes meter lang.
De grotere huisjes worden onder begeleiding
gereden.”
Ogen voor en achter
Het is goed opletten geblazen, “je moet ogen van
voor en van achteren hebben”, vertelt Van Amersfoort. “Voor kleine kinderen werkt een tractor als
een magneet; ze kijken nergens meer naar. Over
het algemeen moeten we heel rustig blijven, ook
op de weg. Voor automobilisten die niets met het
strand hebben, levert het vervoer van en naar het
strand wel eens ergernissen op. Het gekke is dat
er strandhuisjesbezitters zijn die er geen weet van
hebben wat er op het strand gebeurt, die weten
niet eens waar het strandhuisje in de winter in
de stalling staat. De mensen komen ook van ver:
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zoals uit IJsselstein, Amersfoort en Borculo.
Als de meeste mensen zouden weten wat er allemaal bij komt kijken, dan zou het werk meer
worden gewaardeerd. Er zijn mensen, die zijn er
alleen met mooi weer.”
~ foto: Stephanie Dumoulin tekst: Sonja Waschkowitz ~

Van de redactie

Zeehondje aangespoeld in Wijk aan Zee

Eind juli spoelde dit zeehondje aan op het strand in Wijk aan Zee. De heer en mevrouw Schoos hebben
de jonge huiler naar de zeehondenopvang In Velsen gebracht. Het 2 maanden oude mannetje is van
daaruit overgebracht naar de Zeehondencrèche Lenie ’t Hart in Pieterburen, en heeft daar de naam Tigo
gekregen. Tigo knapt gelukkig snel op, eet zelfstandig en zal binnenkort overgebracht worden naar de
buiten-baden, waar hij verder op gewicht kan komen. Daarna wordt hij weer in zee vrijgelaten.

Ik hoor verontwaardigde geluiden, in de
lange rij voor de hamburgers op de Smaakmarkt, wanneer een oude dame met rollator
de rij wachtenden doodleuk passeert, en een
broodje hamburger besteld. ‘Ik koop ook een
rollator’, hoor ik iemand mopperen, maar ik
haal mijn schouders op over dat geklaag. Dan
wachten we toch nog even langer? Het is bepaald geen straf om in het lekkere weer op de
Smaakmarkt te staan, en te zien is er genoeg.
Het is voor zover mij bekend de enige wan-

klank, in een reeks van acht zeer geslaagde
Smaakmarkten, met fantastisch weer en een
topsfeer, die de zomer inWijk aan Zee extra
geslaagd maakten. Volgend jaar weer, hoop
ik. En mocht u zich afvragen wie er allemaal
geweest zijn, op youtube (zoekterm: smaakmarkt) zijn diapresentaties te zien van de
bezoekers. U herkent vast veel dorpsgenoten!
			

~ Marian van den Hul ~
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

André Kwant

Opgegroeid is hij met Tante Leen, Johnny Jordaan en Willy Alberti, en als zijn vader zich aan het
scheren was, zong deze de prachtigste aria’s uit allerlei opera’s. Dat was wat André Kwant thuis hoorde. En met verjaardagen en oudjaarsavond zong iedereen mee. Toch heeft het nog lang geduurd voor
André zelf muziek is gaan maken. In 1976 is hij onderwijzer geworden, eerst drie jaar in IJmuiden
en later in Wijk aan Zee op de Heilig Hartschool. Na het behalen van de tweedegraads bevoegdheid
muziek, is hij muziekleraar geworden, volgens André het mooiste vak op school.
“Pas toen heb ik de eerste schreden gezet op
muziekgebied. Ik speelde een beetje gitaar. Samen met Nico Mijnen, Peter Nieuwboer en Ton
Duin begon ik met het schrijven van musicals,
voor groep 8 van de basisschool. Het musicalbandje werd aangevuld met mijn vrouw Suzan,
die zong en zo ontstond het bandje ‘Lotus’.
Eind jaren zeventig oefende ik met Jan Aardenburg en Aat van de Wel in de koelcel van
melkboer Tromp op de hoek van de Odulfstraat
en de Voorstraat, heel toepasselijk noemden wij
het bandje ‘the Fridge’. Toen dacht je nog echt
dat je heel goed was, als je maar hard genoeg
speelde. Later werd dit bandje omgedoopt tot
‘De Baldado’s’, het oudste bandje van Wijk aan
Zee. Ik kreeg kinderen, woonde in Beverwijk,
en speelde niet meer met ‘The Fridge’. Maar ik
speelde nog wel in wat andere bandjes. Onder
andere in ‘Little Rudy and the Workmates’. Rudy,
dat was Ruud van de Klooster. We hebben veel in
de regio gespeeld.”
Muziekles in de regio
“Al spelende haalde ik, zoals eerder gezegd, mijn
bevoegdheid als muziekdocent. Ik heb op veel
scholen in de regio muziekles gegeven en na een
aantal jaren kwam ik op het Kennemercollege
en daar ben ik nog steeds muziekleraar. Ik heb
zeker wel 30 - 35 jaar opgetreden, op feesten, bij
voetbalclubs, op trouwerijen. Maar mijn passie

ligt bij de Blues muziek. Dat heb ik gedaan als
gitarist in ‘de Bluezzband’ en bij ‘de Bloes Broers’,
van de broers Hans en Herman Schoone. Mijn
grote voorbeelden zijn Johnny Winter, Rory Gallagher en het Beverwijkse talent Jaap Castricum.
Ik heb nooit echt gitaarles gehad. Door heel veel
te spelen, jezelf te begeleiden en samen muziek
te maken krijg je er veel voldoening en plezier
in. Muziek is emotie, of het nu op een begrafenis
is, of muziek op je werk, het is de crème van het
leven.”
Lekker rammen
“Toen ik in 2002 weer in Wijk aan Zee kwam
wonen, werd ik op bevel van Aat van de Wel en
Jan Aardenburg verplicht om weer in de ‘Baldado’s’ te spelen, samen met Rob Spijker en Stef
Dekker. Ik durfde natuurlijk geen nee te zeggen.
Ik ben er eigenlijk wel trots op dat ik mag spelen
met Jan en de andere jongens. Mijn manier van
spelen is rammen, niet altijd hoor, maar je moet
spelen met ballen, vandaar dat ik ook zo lekker
speel in ‘de Baldados’, echte Rock-‘n-Roll. Wij
spelen in principe alleen in Wijk aan Zee. Bij
hoge uitzondering hebben wij afgelopen weekeinde buiten Wijk aan Zee gespeeld, in Camille.
Ik speel ook regelmatig met een eigen bandje
‘The Hitmen’, waarin ik gitaar speel en zing. Veel
muziek uit de jaren zestig en zeventig. Ik leer
solo’s niet uit mijn hoofd, improviseren is wat

ik doe, en daardoor klinkt het niet altijd hetzelfde en gaat er wel eens iets mis. Wijk aan Zee
heeft een collectief gevoel, vroeger al met elkaar
plaatjes draaien in de Clipper en de Instuif. Dat
gaf een ontwikkeling van een hele groep mensen
begin jaren 80 en we ontmoetten elkaar in de
kroeg. We gingen samen naar concerten, van
de Stones, Rory Gallagher, The Who, Ten Years
After, enzovoort.”
Overbrengen op leerlingen
“Door samen naar muziek te luisteren en te
maken kom je er achter dat het heel fijn is om
te doen. Dat wil ik ook aan mijn leerlingen op
school overbrengen. Ik heb in een week 250
leerlingen en na 38 jaar zijn dat er dus heel wat.
Niet elke leerling vind muziekles een leuk vak.

Smaakmarkt succes
Het is weer voorbij, de zomer en daarmee ook
de Smaakmarkt, en ieder is tevreden, de ondernemers en de bezoekers. Vorig jaar werd vanuit
Cultural Village ‘Dorp in de Markt’ bedacht. Het
was zo’n succes, dat werd besloten om dit jaar
acht keer een zomeravondmarkt te organiseren.
Ella de Jong en Bob Vos hebben de coördinatie
en Sawaz de bouw op zich genomen.
Wij noteerden wat reacties van bezoekers. Judith
Hijdendaal: “Ik vind het zo leuk dat je niet alleen
Wijk aan Zeeërs ziet, maar ook mensen van buiten.” Louis en Mirjam Vink uit Beverwijk, die al
meerdere keren zijn geweest, vinden het geweldig. Jan Dekker en zijn vriendin Wil uit Vinkeveen vinden het heel gezellig, en komen elke
week. En een heel mooi compliment kwam van
over de grens, Gertrud und Helma aus Westfalen:
“Wir sind 30 Jahre nicht in Holland gewesen und
gestern sind wir nach Zandvoort gefahren und
waren schockiert. Dann sind wir heute nach Wijk
aan Zee gekommen und stellen fest das die Leute
hier sehr freundlich sind und der Ort schön und
gemütlich ist. Wir kommen sicher zurück”. Andre
Kwant: “Ik vind het knap dat al die mensen elke
week weer beschikbaar zijn om de markt op te
bouwen, en tot ’s avonds laat af te breken. In Amsterdam heb je soortgelijke markten, maar wat
ik het mooiste vind van deze markt, de mensen
blijven hangen, ze maken er een gezellig avondje
van.” Ella en Bob en Sawaz, geweldig wat jullie
hebben gedaan, jullie hebben met de Smaakmarkt Wijk aan Zee weer eens op de kaart gezet.
~ Georges van Luijk ~

Inschrijven Wijckloop

Op 6 oktober wordt de Wijckloop bij Heliomare
georganiseerd, een hardloopevenement door het
prachtige duinlandschap. U kunt zich al inschrijven op www.wijckloop of www.inschrijven.nl
voor de hardloopwedstrijd van 5, 10 of 16 km en
speciaal voor jonge sportievelingen de afstand 1
½, of 3 km. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Maar als ik een leerling na tien jaar op straat
tegen kom, groeten ze me nog altijd. Muziekles
zit aardig in het gedrang tegenwoordig. Ik heb
wel vertrouwen in het Kennemercollege. Ik heb
passie voor muziek, het werken met kinderen en
muziek maken met kinderen.”
“Ik zie mezelf niet als goede gitarist of muzikant,
maar als een muzikwant, en als je wilt weten wat
een kwant is zoek je het maar op in De Dikke van
Dale”.
Van Dale zegt over ‘Kwant’: bengel, grappenmaker, iemand die men niet ernstig neemt,
kwajongen, liefhebber, nar, olijkerd, pias, rare
gast, snuiter, schalk, vreemde vent.
Maar André, je bent dus gewoon een muzikant.
~ tekst: Georges van Luijk ~

Hier & Daar

In het spoor van Cultural Village

Sinds 2010 fietst een aantal Wijk aan Zeese sportievelingen de route die de verschillende Cultural
Villagedorpen met elkaar verbindt. In 2010 werd er gefietst van Wijk aan Zee naar Kirchheim im Innkreis, een fietstocht van 1270 km. In 2012 van Kirchheim naar Motvun in Kroatië, een fietstocht van
640 km. Dit jaar van Venetië (tegenover Motovun,) naar Pergine Valdarno. Een afstand van 450 km.
Doede Zoete, Ron Ypma, Henk Nieuwenhuizen,
Ab en Mariette Winkel vlogen op 9 juli jongstleden richting Venetië met 3 van de 7 fietsen aan
boord. Aan het einde van de middag arriveerden
ook Rob van der Klooster en Trudi Duin met
hun Caddy en 4 fietsen aan boord. Vanuit Venetie startte op 12 juli onze tocht. Ik was een van de
fietsers en schrijf dit stukje met geweldige herinneringen. Een prachtige fietstocht en samenzijn
met onze Italiaanse vrienden.
We fietsten van Venetië, over de PO vlakte langs
Baricetta, Ferrara, Ravenna richting Mercato Saracenno waar het heuvelachtig begon te worden.
Vandaaruit langs Vergeretho, het echte stijgwerk,
een stukje door naar Selci Lama, langs Subbiano
en toen naar Pergine Valdarno. Op het vlakke
deel fietsten we zo’n 75 km en in de bergachtige
delen van de tocht 45 km per dag. Vorig jaar
bleek 75 km in de Oostenrijkse bergen te veel te
zijn. Hebben we toch iets geleerd!
We sliepen in hotelletjes en probeerde voor 13.00

uur op de plaats van bestemming aan te komen.
De temperaturen liepen snel op en om 12.00 uur
was het al vaak 38 graden Celsius.
Vaak stonden we om 6.00 uur op, snel ontbijten,
eten en drinken mee en dan gauw op de fiets. In
de middag hielden we siësta na eerst een biertje
gedronken te hebben.
Dat hadden we wel verdiend vonden we. We waren met 7 fietsers en de auto. Elke dag of dagdeel
reed een van ons het stuk met de auto. Degene
die autoreed haalde het water en de boodschappen. Omdat de hotelontbijten grotendeels
bestonden uit een zoet broodje verpakt in plastic
en een kop koffie zaten we vaak aan de ontbijttafel met onze zelf meegenomen yoghurt, fruit en
muesli.
Uiteindelijk kwamen we na een flinke klim aan
in Pergine Valdarno waar we werden opgewacht
door Romina Zamponi. We werden ondergebracht op prachtige locaties en zijn de dagen
enorm gastvrij ontvangen. We werden uitge-

Vertrouwelijk
Je zou denken, in zo’n klein dorp als Wijk aan
Zee zijn ze wel enigszins terughoudend in het
verstrekken van informatie over deze en gene.
Maar dat ligt toch wat anders heb ik gemerkt.
Toen ik hier pas woonde, vertelde een winkelierster mij dat er klanten hadden geklaagd
over de verkoop van oudbakken condooms
zodat diezelfde mensen nu met een kind teveel
zaten. Naam en toenaam werden genoemd.
‘Gaat dat hier zo,’ dacht ik verbijsterd. En
dat terwijl ik toch wel iets gewend was. Mijn
bloedeigen grootmoeder ging rustig een rondje
bellen als ze uit de initialen in de politieberichten van de lokale krant niet kon opmaken
wie er nu weer met z’n dronken kop tegen een
lantaarnpaal was gereden. Zij woonde in net
zo’n klein dorp als Wijk aan Zee.
Zelf deed ik daar natuurlijk niet aan. Want
dat is onfatsoenlijk. Tot ik bij de redactie
van de Jutter kwam, toen wist ik ook alles
van iedereen. Want ja, per ongeluk hoorde
ik gewoon van alles. En ik moet zeggen, dat
heeft toch wel wat. Vroeger hadden we in de
Jutter de Misthoorn met daarin de meest recente geruchten en vertrouwelijkheden. Beste
redactie, is het mogelijk dat die rubriek weer
terugkomt?
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

nodigd door verschillende mensen om bij hen
te komen eten en de laatste avond werd er een
feest georganiseerd waar we onze danskunsten
deelden met onze gastheren- en dames. Gelukkig
geen benen gebroken. Daarna terug naar Wijk
aan Zee. We hebben het goed gehad. Ik kijk nu al
weer uit naar onze volgende fietstocht!
~ Trudi Duin ~
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Meditatiecursus

gesprek van de maand

Dinsdag 17 september start de cursus meditatie
voor beginners. Mediteren is met aandacht in
het hier en nu zijn, niet met je gedachten in het
verleden of in de toekomst, je denken tot rust
laten komen. Mediteren is voor iedereen en kan
zowel zittend op de vloer op een kussen, als op
een stoel worden beoefend. Door meditatie komt
er meer rust en ruimte in je hoofd, kun je beter
slapen en komt je creativiteit meer tot uiting.
In 4 lessen maak je kennis met verschillende
meditatietechnieken, waaronder mantra, vipassana en loopmeditatie, zodat je zelf ervaart welke
vorm van meditatie het beste bij jou past.
Data: 17 en 24 september en 1 en 8 oktober
van 19.30 tot 20.45 uur. In de speelzaal van de
basisschool. Kosten 37,50. Info: 06-14816976 of
mailen; marjolijn@yoga-bewustzijn.nl.
Marjolijn Adriaansche

Gratis proeflessen Yoga

‘Yoga voor iedereen’ geeft u de mogelijkheid
om aan de hectiek van alledag te ontsnappen.
Via simpele oefeningen leert u te ontspannen
waardoor er meer ruimte ontstaat in lichaam en
geest. Deze yogalessen zijn voor jong en oud,
voor mensen met en zonder een lichamelijke
beperking.
4 september gaat het nieuwe yogaseizoen weer
van start. De lessen zijn op woensdag avond om
18.15 uur en 20.00 uur in het gezondheidscentrum in Wijk aan Zee. Bent u nieuwsgierig? Geef
u op of doe mee met een gratis proefles op 4 en
11 september.
Voor informatie vraag bij de fysiotherapie
of neem contact op met Karin Bakker email:
k.seltmann@hotmail.de of bel naar 06-51949229

Yoga, Bodyshape of schilderen in de Moriaan

Op dinsdag 9 september 2013 start de cursus
Yoga in de Moriaan. Cursusleidster is Joke
Jurriëns. Aanvangstijd is 20.00 uur. De kosten
bedragen € 51,- voor 14 lessen. Stoppen tijdens
herfstvakantie van 19 oktober 2013 tot 27 oktober 2013 kan in overleg geregeld worden. Als u
belangstelling hebt voor deze cursus kom dan
gewoon een keer kijken en eventueel meedoen.

Bodyshape
Op woensdag 4 september 2013 start de cursus
Bodyshape in de Moriaan. Cursusleidster is Inge
de Snaijer. Aanvangstijd is 19.30 uur. De kosten
bedragen € 54,65 voor 15 lessen. In verband met
de grote belangstelling start een tweede cursus
bodyshape op vrijdag 6 september 2013 van 9.30
uur tot 10.30 uur, ook in de Moriaan. Kosten

hiervan zijn ook € 54,65 voor 15 lessen. Eventueel stoppen tijdens de herfstvakantie van 19
oktober 2013 tot 27 oktober 2013 kan in overleg
geregeld worden. Als u belangstelling hebt voor
deze cursussen kom dan gewoon een keer kijken
en eventueel meedoen.
Schilderen en tekenen
Op donderdag 12 september 2013 gaat de
schilder- en tekengroep weer van start onder
begeleiding van Nico Mijnen.
Ook deze activiteit heeft plaats in De Moriaan
en begint om 13.30 uur. Prijs € 22,50 voor 12
bijeenkomsten.
Ook hiervoor geldt: heeft u zin om eens te kijken
of meedoen, doe dat rustig. Misschien ontdekt u
wel een verborgen talent.

Yoga in de Rel

Op maandag 2 september start in Werkplaats de
Rel een cursus Yoga. Deze lessen worden gegeven
door yogadocente Kalinka van Wees.
Kalinka geeft les in een mix van stijlen met duidelijke invloeden uit de Hatha Yoga. Mat asana’s
(houdingen), en pranayama (energiebeheersing)
ontwikkel je een soepel en krachtig lijf en worden
je gedachten stilgezet. In de lessen wordt ook
aandacht besteed aan meditatie.
De yogalessen beginnen op maandag 2 September (18.15-19.30 en 20.00- 21.15). Een proefles
bedraagt 5 euro. Een losse les 8 euro en een tienrittenkaart 75 euro. Voor meer informatie: kalinkavanwees@gmail.com of tel. 06-10075874. Je
kunt ook bellen met Saskia Scheffer (organisator
Werkplaats de Rel) tel. 06-30721458. Werkplaats
de Rel, Relweg 4a, Wijk aan Zee. derel@live.nl

Juttertjes

Gratis af te halen: kinderbox met badstof kleed.
Tel. 375027.
Zeis te leen gevraagd voor het brandnetelvrij
maken van Rondje Wijk aan Zee. Tel. 373201.

Dorpskerk en Radarbunker open op 1 september

‘Rondje Wijk aan Zee’ stelt zondag 1 september wederom de Dorpskerk en de Radarbunker open
voor publiek. De 600 jaar oude Dorpskerk op het Julianaplein is het startpunt van de historische
wandelroute rondom het dorp. De kerk werd rond 1420 gebouwd, toen Wijk aan Zee nog een van de
grootste vissersdorpen in Noord-Holland was. Vanaf 12.30 uur vult de formatie Slagzij de kerk met
jazzy klanken waar ‘je niet zenuwachtig van wordt’. Heerlijke oude en nieuwe nummers van o.a Molly
Johnson, Billie Holiday, Sarah Vaughan en Buena Vista Social Club met swing, blues-shout, ballads en
wereldmuziek, gestoken in de eigentijdse jasje. Kerk open van 12 tot 15 uur. Radarbunker open van
13.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.

Strandhuis te koop

Te koop houten tuin/
strandhuis.5x3.60m Inclusief keukenblok, toilet en wastafel. Sl.k met
stapelbed. Volledig voorzien van
elektra. Prijs: NOTK.
Info:06-44886113

Over goede smaak gesproken...
In welk klooster heb jij het afgelopen half jaar
uitgehangen, zeker in dat van de Trappisten?
Wijk aan Zee heeft jouw verslagen node gemist.
De jutter verliest abonnees!
– Die maandelijkse updates zijn, met al die
schommelingen in de wereld, volkomen uit de
tijd geraakt. Nee, ik doe nu net als de multinationals, die rapporteren elk half jaar. En een beetje
voorspanning moet kunnen in Wijk aan Zee. Is
er nog wat gebeurd de afgelopen periode?
En of er wat gebeurd is, kijk maar om je heen,
het Julianaplein bruist als nooit tevoren. Het
concept van de Smaakmarkt is ingeslagen als een
bom. De culturelen, de uitbaters en de vrijwilligers hebben de handen ineengeslagen, en mede
door het Heydenreich weertje - mooi weer op
bestelling - heeft het deze zomer op de vrijdagavonden storm gelopen.
– Date me effe up. Wat is een smaakmarkt? Een
soort Preuvenement, maar dan in Wijk aan Zee?
Zoiets ja, maar dan leuk. Niet alleen voor golfers
en andere ruitjesbroeken. Geen prijzen waar
een gewone man eerst een lening voor moet
afsluiten.
– Lagere prijzen, dus ook mindere kwaliteit naar
ik aanneem?
Het antwoord is driewerf nee, de kwaliteit is
juist hoog. Of het moet zijn dat die Wijk aan
Zeeërs een smaak als een ijzeren pot hebben. Ze
eten die hele markt kaal.
– Juist ja. En hoe zit het dan met waar Wijk aan
Zeeërs zo goed in zijn?
Het drinken wordt verkocht in de belendende
percelen, snackbars en overige horeca. Verder
weten de Wijk aan Zeeërs op de een of andere
manier een wonderbaarlijke wijnvermenigvuldiging te creëren, waar Jezus jaloers op zou zijn en
waarbij de Bruiloft van Kana verbleekt.
– Wat ben jij ineens Bijbelvast!
Dat komt dan weer door de wijn.
– Er komen zeker alleen maar van die meno- en
penopauzers, zoals wij?
Welnee joh, je komt er wel vier generaties tegen.
– Met dit succesnummer is internationale belangstelling een kwestie van tijd.
Nou, als de KUSt in de Guardian kan verschijnen, dan moet de smaakmarkt toch zeker in
pakweg Bild, the Sun of de Morgen kunnen
komen.
– Verder nog nieuws? Koopt Arno nog pandjes?
Arno blijft kopen. Het gerucht gaat dat als zijn
eigen huis te koop komt, hij het zelf gaat kopen.
– Ik heb ook nog een scoop!
Joh!
– Je weet dat de Southside van Wijk aan Zee een
eigen motorclub heeft?
Lekkere scoop, dat weet iedereen. Ze heten MC
Wijk aan Zee en hebben het Wapen van Wijk
aan Zee als clubhuis.
– Ja, maar wat jij niet weet, is dat de Westside
ook een club heeft.
Vertel!
– Bij Efes is in het voorjaar de BC Wijk aan Zee
opgericht.
BC?
– Ja, BC, Boostercub, voor uitgerangeerde MC-ers.
Dat gaat nog wat worden bij de volgende zeepkistenrace! Maar nu je er toch bent, ga jij nog
wat scoren op de smaakmarkt?
– Jazeker, maar eerst even pinnen bij Fort
Primera.
Fort Primera?
– Ja, met die biceps en sixpack van Edje, hoeven
we niet te vrezen voor een ramkraak, dat voelt
toch een stuk comfortabeler.
En wat ga je allemaal consumeren op het plein?
– Helemaal niets.
Niets?
– Nee, ik koop bij alle kramen wat, en dan ga ik
snel naar huis toe waar mijn vrouw smachtend
in bed wacht. We smeren ons dan helemaal in
met verse aardbeien, Surinaamse hapjes, gado
gado, Sonnevanckolie, een superhamburger,
Franse kaasjes, appelgebak met slagroom, beef
chief, saté, kibbeling met ravigottesaus, en dan
smikkelen we elkaar helemaal schoon.
Nou, smakelijk eten dan maar en een goede
bekomst. En probeer elkaar niet te bijten.…
Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en andere belangstellenden kunnen de Jutter - zolang
de voorraad strekt - ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma 06-10537950
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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 bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Pierre, de piratenkapitein is gevangen en slaapt vastgebonden in het schuurtje bij
Geurt, alleen Geurt weet het nog niet. Geurt heeft
zijn eerste week bij de visserij erop zitten.

gesteld”, zei moeder tegen Geurt. “Overdag werkt
hij op de Zeecroft, en ’s avonds slaapt hij bij ons.”
“Bij ons, waar dan?” “In de schuur, maak je geen
zorg, hij ligt vastgebonden aan handen en voeten
en slaapt in het stro.” “Ziet hij er eng uit, zo’n zeerover?” “Nee, net als wij, het enige verschil is dat
taaltje, het is Vlaams wat hij spreekt, het lijken
wel veel dezelfde woorden, maar hij spreekt het
heel gek uit. Maar ik wil niet dat je met hem gaat
praten, je weet maar nooit, het is een zeerover, en
je weet, alle zeerovers zijn moordenaars.”
Dan horen ze vanaf ver geroep en geschreeuw,
het geluid wordt steeds heftiger, Mientje en Geurt
gaan naar buiten, net als de buren. Ze zien nog
niets, maar het geluid komt snel dichterbij. Dan
zien zij dat een grote groep mensen voor de kerk
staan. Bijna het halve dorp is erop afgekomen.
Maar wat de aanleiding is kunnen ze nog niet
zien. Geurt wurmt zich tussen de benen door
naar het midden van de mensenmassa. Daar ziet
hij tot zijn schrik vijf mannen vastgebonden met
touwen om hun nek en handen en benen. Sommigen van de dorpelingen slaan af en toe met
een stok op de schouders van de mannen als ze
niet snel genoeg lopen, alsof het koeien zijn die
naar de wei worden gebracht. Het zijn mannen
die Geurt nooit eerder heeft gezien. Vlug baant
Geurt zich een weg terug tussen de mensen, en
zoekt zijn moeder. “Mam, ze hebben een paar
mannen vastgebonden, wat gaan ze doen?” “Ik
hoorde zojuist dat er weer een paar zeerovers zijn
gevonden”, zegt Mientje.

De volgende ochtend wordt Geurt pas heel laat
wakker, middag is het bijna. Mientje is blij dat
haar kleintje veilig is thuisgekomen, en wil hem
die dag een beetje verwennen. Als Geurt bij de
pomp staat om zich te wassen ruikt hij al dat
mama eieren en spek staat te bakken. Hij hield
nooit zo van eieren met spek, maar het lijkt nu
wel of hij behoefte heeft aan iets wat hem kracht
geeft. De afgelopen dagen heeft hij nauwelijks
enig eten naar binnen kunnen krijgen, en als het
binnen was, lag het meeste onverteerd binnen
een uur weer in zee. “Kijk mannen, Geurt is
weer de vissen aan het voeren”, heeft hij dagelijks

moeten aanhoren. Gehuild heeft hij, elke dag,
soms wel meer keer dan één. Ze hebben hem elke
dag uitgelachen, en als hij zware kisten moest
tillen, en het lukte niet, stonden ze allemaal te
schuddebuiken. Was zijn broer maar op deze
schuit, dan durfden ze het niet, die zou hen wel
een lesje hebben geleerd. Dirk is in de ogen van
Geurt de sterkste jongen van het dorp. “Je zal de
eerste dagen veel zeeziek zijn, Geurt, maar na een
paar reizen is dat over, onthoud dat”, had Dirk gezegd, de avond voordat Geurt ging varen. Geurt
kon zich niet indenken dat het ooit over zou
gaan, maar wat hem wel verbaasd had, was dat
zodra de schuit op het strand lag de misselijkheid
onmiddellijk was gestopt.
“Oh, Geurt, ik moet je wat vertellen, een paar
dagen geleden is één van de piraten betrapt bij
het stelen van een kip, en we hebben hem tewerk

Kaartje leggen in de Remise

Klaverjassen s.v. Wijk aan Zee

Inloopatelier in De Rel

Vroeger werden in een Remise de trams gestald,
nu is het de naam voor een plek waar je een
kaartje kan leggen of andere spelletjes kan doen
met senioren uit de omgeving. Al 20 jaar lang
kunt u op dinsdagmiddag tussen 13.30 en 16.30
uur in de Moriaan terecht - in een gezellige sfeer
- voor de kosten hoeft u het niet te laten: €10,00
per jaar. Start: 27 augustus, 13.30 uur. Kom gerust
eens kijken, u bent van harte welkom!
Nia v.d. Meij/Bodewes

Op maandagavond 9 september starten wij bij s.v.
Wijk aan Zee met onze jaarlijkse klaverjascompetitie. Er wordt om de 2 weken bij ons gekaart
om de wisselbeker. Na 16 avonden zal de nieuwe
winnaar bekend zijn. Per avond worden er 3
rondes gespeeld van 16 spelletjes. Per avond is
de inleg 2,50 euro .Dus kom naar deze gezellige
avonden naar de kantine ‘Het Doolhof ’ van de
s.v. Wijk aan Zee aan de Duinrand 1.
Aanvang is om 20.00 uur.

In September start ‘Werkplaats de Rel’ in Wijk
aan Zee een inloopatelier. Heb je altijd al iets
willen doen op creatief gebied, maar weet je
niet hoe je dit moet verwezenlijken. Dan is het
inloopatelier van ‘Werkplaats de Rel’ iets voor je.
Het inloopatelier biedt de mogelijkheid zelfstandig te werken en te experimenteren. Er is
gelegenheid om vrij te werken in je eigen tempo.
Desgewenst kun je advies en begeleiding krijgen
van een professionele kunstenaar/docent.
Voor het inloopatelier kun je per keer betalen,
maar er bestaat ook de mogelijkheid om een
strippenkaart te kopen.

~ Georges van Luijk ~

Model inhuren
Bij voldoende interesse kan er een model worden
ingehuurd (4 euro extra). Materiaal moet je zelf
meenemen maar er staan ezels en tafels voor je
klaar. Ook kun je (tegen vergoeding) gebruik
maken van een keramiekoven.
Kosten: 8.00 euro per keer (2 uur)
Strippenkaart 75 euro (10x)
Tijden: Vanaf 4 september iedere woensdag en
donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voor info kun je contact opnemen met Saskia
Scheffer (organisator werkplaats de Rel, tel. 0630721458).
‘Werkplaats De Rel’ Relweg 4, Wijk aan Zee.
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Agenda
Zondag 1 september
Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee met concert
Slagzij 12.30 – 15.00 u; openstelling Radarbunker 13.00 – 16.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding 14.00 u
Maandag 2 september
De Moriaan: Muziekinstuif Arion; alle blaas- en
slaginstrumenten van Arion worden uitgepakt
voor 9 - 90 jaar; aanvang 19.00 u
Vrijdag 6 september
Sonnevanck: Captain Hook vanaf 21.30 u
Zaterdag 7 september
De Moriaan: Rummikub, 28e Nls kampioenschap
Sonnevanck: Linke Binke vanaf 21.30 u
Zondag 8 september
De Moriaan: Rummikub, 28e Nls kampioenschap
Dorpsweide: Kofferbakmarkt 8.00 - 16.00 u
Woensdag 11 september
De Moriaan: Raadscafé in de foyer – informele
uitwisseling tussen inwoners en raadsleden; aanvang 19.30 u. Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 13 september
KOP van WaZ: opening expositie 17.00 u
Sonnevanck: Tjendol Sunrise; Rockabilly 21.30 u
Zaterdag 14 september
Dorpskerk: Open monumentendag
Sonnevanck: Blue Sox; bluesavond vanaf 21.30 u
Donderdag 19 september
De KUSt, vollemaansviering onder begeleiding
van gitaarspel, 20.00 - 22.00 u
Vrijdag 20 september
Sonnevanck: Leonard Busselaar Pinao & Contrabas; soul & funk vanaf 21.30 u
Zaterdag 21 september
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Sonnevanck: Las Chicas del Barrio; zwoele salsa
vanaf 21.30 u
Zondag 22 september
De Zwaardvis: Zeeviswedstrijd 10.00 – 14.00 u

Zondag 22 t/m 26 september
Banjaert: wandelexcursies door duin en strand
Vrijdag 27 september
Sonnevanck: Van Zolder; toppers uit Heemskerk
pop-rock vanaf 21.30 u
Zaterdag 28 september
Sonnevanck: Elvis & the cool moon boyz 21.30 u
Zondag 29 september
De Moriaan: Rommelmarkt van 12.00 – 16.00 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl
Duinpark Paasdal: woe t/m zo 10.00 – 21.00 u
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u;
za en zo 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: di en do Aan Tafel, warme lunch
met dorpsgenoten, na afloop een kaartje leggen
12.00 – 14.00 u; opgeven: info@moriaan.nl
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woe t/m vrij 13.00 – 16.30 u en za 11.00
– 15.00 u
Noordpier: Watertaxi naar IJmuiden 10.10 –
13.25 – 15.35 – 17.35 u

Vredesweek 2013

Zondag 15 september wordt de Internationale
Vredesweek geopend met een viering in de
Odulphuskerk. Het motto is Act for Peace, waarmee aandacht wordt gevraagd voor vredesactivisme. Een woord wat nogal eens gekoppeld wordt
aan militante groeperingen die opkomen voor de
rechten van mensen. In Syrië kwam het volk twee
jaar geleden in opstand tegen het regime van
Assad, vreedzaam en zonder sektarisch geweld.
Christenen en moslims hadden hetzelfde doel.
De groeperingen zijn nu elkaars vijanden in een
gewelddadig conflict waar ook terroristen zich
in hebben gemengd. Zelfs jongeren uit ons eigen
land mengen zich in de strijd die niets meer te
maken heeft met vrede. Aanvang 9.30 uur .

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 september
Ds. C. Meijer te Haarlem.
Zondag 15 september
Oec. dienst in R.K. kerk, 9.30 uur.
voorg. pastor N. Smit en drs. M. Lindeman.
Zondag 29 september
Ds. E. Baljet te Monnickendam.
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zondag 1 september
9.30 uur startviering nieuwe seizoen		
voorganger p. N. Smit
koren v Odulphus
Zaterdag 7 september
19.00 uur woord en communiedienst		
voorganger p. N. Smit
samenzang
Zondag 15 september
9.30 uur oecumenische vredesviering
voorgangers p. N. Smit
gezamenlijke koren
en drs. M. Lindeman
Zaterdag 21 september
19.00 familieviering				
p. R. Putman		
jeugdkoor
Zondag 29 september
9.30 uur eucharistieviering			
p. R. Putman

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

Zomertijd-vakantietijd

Na de zomervakantie beginnen we met een
feestelijke startviering: op zondag 1 september
om 9.30 uur in de Odulfus kerk, waarin pastor
Nico Smit voorgaat en het parochie-thema-en
jeugdkoor hun medewerking verlenen. Thema:
zorg voor de zwakkere. Na de viering is er achter
de kerk een gezellig samenzijn met koffie/thee.
Er staan 2 grote party tenten dus bij minder weer
gaat het gewoon door. Er is een loterij en kinderactiviteiten. U bent van harte welkom.

Oecumenische bijbelkring

De kring gaat weer van start op maandag 2 september. Het thema van die avond is De Barmhartige Samaritaan.
Gespreksleider is pastor Nico Smit. Plaats van
samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk
aan het Julianaplein.
Inloop om half acht met koffie en thee.
Start gesprek om 20.00 uur.

