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December: pepernoten,
kerstkransen en cadeautjes...
In de aanloop naar de feestdagen, is het in deze drukke tijd gelukt om in gesprek te komen
met twee belangrijke personen in deze maand: Sinterklaas én de Kerstman. Traditiegetrouw zorgen beiden, samen met hun hulptroepen ervoor, dat de kinderen in Wijk aan Zee
in het zonnetje worden gezet en dat met Kerst ook de ouderen de aandacht krijgen.
Ook dit jaar heeft Wijk aan Zee de Sint weer op
zijn eigen wijze ontvangen: de intocht met de
prachtige koets, de pakjesboot en met vele Pieten.
De rondgang door het dorp, voorafgegaan door
de politie, een muziekkorps en de pakjesboot
onder begeleiding van ‘Motor Toer Club Wijk
aan Zee’ en de ‘koetscrew’, werd afgesloten met
een tweetal kindervoorstellingen in de Moriaan.
“En daar komen ook de (klein)kinderen van
ouders en oma’s en opa’s woonachtig in Wijk aan
Zee maar al te graag naartoe, want de intocht van
Wijk aan Zee is als een reünie”, vertelt Sinterklaas. “Dit concept voor de intocht is altijd zo
gebleven en wie teruggaat in de tijd, kent nog de
filmprojector in café de Zon. Elke keer is het een
feest van herkenning!”

Kerstfeest op en rond het plein
Na het succes van de smaakmarkt nu ook een winterversie rondom de traditionele kerstsamenzang.
Op zondag 22 december is er op en rond het Julianaplein van alles te doen: een sfeervol verlichte
markt, vuurkorven waaraan je je kunt warmen, broodjes bakken voor de kids, lekkere hapjes en
drankjes en muziekoptredens op het podium. En verder twee prachtige concerten in de Dorpskerk.

Op het Julianaplein is vanaf 16.00 uur tot
ongeveer 19.30 uur een gezellige markt met een
podium. De Kop van WaZ, Tastoe en de Wereldwinkel Beverwijk zijn er met toepasselijke geschenkjes. De laatste kerstcadeautjes kunnen hier
dan nog gekocht worden. De plaatselijke horeca
is present met verschillende hapjes en drankjes.
Kraampjes van Sonnevanck, Het Zomerhuis,
Klein Zwitserland, Café de Zon, Tarantella en een
oliebollenkraam. En natuurlijk Bob Vos met zijn
viskraam. Cultural Village is er met een informatiestand over het 15-jarig bestaan. De Kerstman
kan natuurlijk niet ontbreken en verder zijn
er activiteiten voor de kinderen. Vanaf 16.00
uur wordt op het podium de nieuwe Wijk aan
ZeeDee gepresenteerd. Op 7 december wordt
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deze jaarlijkse cd bij Bert Kisjes thuis opgenomen. Plaatselijke muzikanten brengen daarop
een of enkele nummers. Op het podium worden
deze nummers live gebracht en natuurlijk is
deze prachtige cd dan bij de kraam van Cultural
Village te koop. Ook de cd’s van eerdere jaren
zijn nog beschikbaar. Een goede gelegenheid om
te luisteren naar de vele muzikanten uit Wijk
aan Zee en omgeving. Dit is ook de start van het
feestjaar rond 15 jaar Cultural Village.
Vanaf 17.30 uur is er de traditionele Kerstsamenzang. Onder muzikale begeleiding van de
Helmduikers kan men samen uit volle borst
de kerstliederen meezingen. Tekstboekjes zijn
beschikbaar.
Lees verder op pagina 3
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Rondgang langs ouderen
Waar Sinterklaas vooral een kinderfeest is, gaat
de Kerstman op 24 december in heel Wijk aan
Zee op bezoek bij alle alleenstaanden van 70 jaar
en ouder, en de samenwonenden van 80+. Daarnaast brengt hij een bezoek aan mensen die dit
jaar iets ernstigs hebben meegemaakt. Zij krijgen
van de Kerstman een royaal gevulde fruitmand
met iets ‘extra’s’ aangeboden. “De rondgang gaat
met een auto met geluidswagen en met hulp
van zo’n 15 vrijwilligers die ook de auto de hele
dag bevoorraden, want het is een hele logistiek”,
licht de Kerstman toe. “Er zijn in Wijk aan Zee
mensen die écht alleen zijn, ook met Kerst. En
dan kom ik langs en dat maakt veel emoties los.
Ik neem daarom ook de tijd voor een praatje en
even dat stukje aandacht. We hopen nog steeds
dat we een keer op Kerstdag sneeuw hebben,
want dan wordt de auto verruild voor een echte
arrenslee.”
Gulle giften
De intocht van de Sint en de rondgang van de
Kerstman kunnen al meer dan 50 jaar georganiseerd worden dankzij de gulle giften van de
jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Wat veel mensen
niet weten, is dat daarnaast van de opbrengst

tijdens de dodenherdenking een bloemstuk
gelegd wordt bij het oorlogsmonument en bij het
graf van de onbekende soldaat bij de Hervormde
Kerk.
Goede - maar verre - vrienden
Om de laatste vraag of de heren elkaar als vijand
of concurrent zien moeten ze smakelijk lachen.
Unaniem zijn zij van mening dat Sinterklaas en
de Kerstman zeker geen vijanden van elkaar zijn.
“Als je al meer dan 50 jaar in zo’n prachtig dorp
als Wijk aan Zee een fantastische decemberfeestmaand weet te creëren, dan kan dit alleen in
goede harmonie. Helaas liggen Spanje en Finland
erg ver uit elkaar en is Sinterklaas alweer het land
uit als de Kerstman zijn intrede doet en daarom
spreken wij elkaar niet zoveel. Maar voor de Jutter maakten we graag een uitzondering, vertelt
Sinterklaas.
Wist u dat...
Met Sinterklaas:
- Dit jaar de 51e Sinterklaasintocht was in Wijk
aan Zee?
- Er 8000 zakjes met pepernoten en schuimpjes
zijn uitgedeeld en gestrooid?
- Zo’n 400 kinderen de voorstelling bezoeken in
de Moriaan?
- De Basisschool de Vrijheit zo’n 150 leerlingen
telt?
- Dat de Sint nog alle kleurplaten heeft die de
kinderen hebben ingeleverd?
De Kerstman:
- Zo’n 160 fruitmanden bezorgd in Wijk aan Zee?
- De ouderen niet alleen een fruitmand kregen,
maar ook een kip?
- De kip tegenwoordig is vervangen door ‘iets
lekkers’?
- De Kerstman hoopt op sneeuw, zodat hij zijn
rondgang met de arrenslee kan doen?
~ tekst: Sonja Wachkowitz, foto Stephanie Dumoulin e.a. ~

Van de redactie
Ik houd er altijd wel van: de decembermaand.
Gezellig met familie en vrienden een hapje
eten. Dat hoeft echt niet zo overdadig, het
gaat meer om het leuke gezelschap. Maar ik
realiseer me ook dat dit juist dagen zijn waarin
mensen zich eenzaam kunnen voelen. Tijdens
onze laatste redactievergadering bespraken
Ginny Bartholomée en ondergetekende de
toenemende eenzaamheid. Samen bedachten
we toen het idee van de ‘Gedeelde tafel’ (zie
pagina 5). Mensen die wel eens wat meer
contact willen, of die het koken en eten in hun
eentje niet gezellig vinden, schuiven aan bij
gelijkgestemden. Ze prikken zo gezegd een
vorkje mee, en kunnen - misschien - in de toe-

komst ook eens een etentje organiseren voor
anderen. Dat laatste mag, maar is zeker geen
vereiste. En daarom doe ik de aftrap. Heeft u
zin om bij ons een hapje te komen eten, ergens
in december? Mocht u slecht ter been zijn,
kom ik u gerust ophalen met de auto! Het gaat
nadrukkelijk om mensen van alle leeftijden,
dus meldt u gerust aan!
P.S. Ik ben dan wel ‘alleenstaand’, maar er
lopen wel drie jongemannen in huis rond, van
14, 11 en 11 jaar oud. Dus u bent verzekerd
van goed gezelschap!
			
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Ruud van der Klooster
Met een trommel die bijna groter was dan hijzelf, staat de toen vierjarige Ruud van der Klooster op
de eerste pagina van een plakboek dat uitpuilt van foto’s en krantenknipsels. Als beginnend lid van
de Drumband ‘Meerestein’ kreeg hij geen trommel mee naar huis, maar een plankje met een riempje
die hij op zijn dijbeen moest binden om mee te oefenen. Nu geeft Ruud zelf les, en er zijn een aantal
bekende Wijk aan Zeese drummers die in de studio van Ruud de vaardigheden van het drummen
zijn bijgebracht.
“Ik kom uit een muzikaal gezin, mijn vader
speelde trompet en zat in een mondharmonicatrio. Als er thuis een feestje was, speelden wij
allemaal mee en stond moeder op tafel te zingen.
In tientallen bandjes heb ik gespeeld, soms als
invaller als er weer eens eentje van de trap was
gevallen, of gewoon ziek was. Mijn eerste bandje
was ‘Fire Lane’, dat was begin jaren zeventig. Het
is te veel om alle namen te noemen van de bandjes waarin ik heb gespeeld. Eén band was naar
mij vernoemd ‘Little Rudy and the Workmates’,
maar toen ik eens zeven weken met vakantie was
hadden ze een andere drummer genomen en
hebben ze de naam veranderd in ‘Workmates’. Ik
ken niet één muzikant in Wijk aan Zee waar ik
niet mee heb gespeeld. Alle muzieksoorten heb
ik wel gespeeld. Maar de leukste muziek was in
Carthago met mijn broer Rob en in Double Use
met Jan Paul van der Mey. Nu speel ik nog in
King Cake.”
Wereldwijd muziek maken
Mijn levenspartner Helmi en ik zijn echte globetrotters, vele werelddelen hebben wij doorkruist.
En overal waar wij kwamen, waren er wel bandjes
die ergens speelden. En dan kan ik het toch niet
laten om te vragen of ik mag meespelen. In Brazilië, Suriname, Japan, Israel en in New Orleans
heb ik meegespeeld. Japan was heel bijzonder,
toen ik stopte kwam een hele menigte op mij af
en vroegen mijn handtekening. Ik voelde mij
een wereldster. Ook heb ik gespeeld op allerlei incidentele gelegenheden. In de Culturele Dorpen

van Europa, op Leo-avonden in Sonnevanck, elk
jaar ben ik de Drumpiet bij de Sinterklaasintocht,
samen met mijn broer Rob die dan Accordeonpiet is. Leuk is dat, als wij in de Moriaan zijn en
gekkigheid met de kinderen uithalen. Toen ik
een jaar of veertien was ging ik mee op voetbalkampen en haalde ik uit de keuken lege conservenblikken, niet van die kleintjes zoals thuis,
maar heel grote en die gebruikte ik als drumstel
en iedereen stond om mij heen. Op feesten en
partijen heb ik veel gespeeld met mijn broer Rob,
een leuk voorval was toen wij een foxtrot speelden en iemand van de dansvloer kwam en vroeg
of wij wat langzamer wilden spelen, want hij kon
ons niet bijhouden.”
Nier afgestaan
Mijn zus was nierpatiënt en In 1984 moest zij een
donornier krijgen. De hele familie moest getest
worden om de juiste match te vinden. Ik was de
beste match en heb een nier aan haar afgestaan.
Wij zijn er allebei goed doorgekomen. Ik werkte
als timmerman bij een aannemer. Ik liep toen
al een hele tijd met de gedachte rond om voor
mezelf te beginnen. Vlak voor de operatie heb ik
Helmi de stuipen op het lijf gejaagd door haar te
zeggen dat ik mijn baan had opgezegd om voor
mezelf te beginnen. Wij hadden net een huis
gekocht. Ik had geen enkele opdracht maar ik
vond dat ik eindelijk de knoop moest doorhakken. Sindsdien ben ik eigen baas en het bevalt
me goed. Ik doe timmerwerken, onderhoud,
interieurbouw en tentoonstellingbouw.”

Dat Helmi en Ruud wereldreiziger zijn is wel
te zien. In de gang staan 33 plastic doosjes met
daarin schelpen en andere relikwieën. Op elk
doosje staat de naam van het land waar zij deze
hebben gevonden.

Wie Ruud en zijn medemuzikanten Ralph
Schmidt en Aad Molenaar in King Cake willen
zien en horen spelen kan op zaterdag 7 december
naar Sonnevanck komen.
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Stephanie Dumoulin ~
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Kerstmarkt met veel muziek
Vanaf 18.30 uur is er op het podium een kerstoptreden van Wonderful World. Bij dit akoestische
duo, bestaande uit Frans en Ivy Timmer, staat
liefde centraal. Het is hoe de band samenkwam,
waar ze hun inspiratie uit halen en wat ze over
willen brengen op hun publiek. Wonderful World
heeft als boodschap: kijk naar de wereld om je
heen door de ogen van liefde. Voor de gelegenheid wordt dit aangevuld met kerstnummers uit
verschillende landen.
In de Dorpskerk vinden deze dag twee concerten plaats. Om 14.00 uur is er een optreden van
Dockside. Dockside brengt Ierse muziek die
bruist als een goed glas Guinness. Hartverscheurende ballades worden afgewisseld met opzwepende drink- en strijdliederen. Ook de jigs, reels
en hornpipes (Ierse dansmuziek) ontbreken niet.
Daarnaast zijn invloeden van Nederlandse, Franse en Schotse volksmuziek merkbaar. Natuurlijk
die dag aangevuld met prachtige Ierse kerstliederen en nummers in winterse sferen. Toegang
5 euro. Dockside bestaat uit: Mark van de Meij:
zang, accordeon; Jos Molenaar: zang, contrabas;
Marleen Plooy: zang, viool; André Uitgeest: zang,
gitaar, banjo, tin-whistle.
Aansluitend aan de Kerstmarkt is er om 19.30
uur in de Dorpskerk een kerstconcert van The
Kennemer Christmas Carol Singers. Het koor
bestaat uit ongeveer 50 leden afkomstig uit de
omgeving van Alkmaar, Haarlem en de IJmond
en staat onder leiding van Wim Duin. Het
repertoire bestaat uit Engelse Christmas Carols,
Nederlandstalige Kerstliederen en ook meerstemmige a-capella liederen. Na afloop wordt er
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een stemmige
afsluiting van dit Wijk aan Zeese kerstfeest.
Bij extreem slecht weer wordt het programma op
het Julianaplein verplaatst naar Café De Zon. De
markt komt dan te vervallen.
Een gezamenlijk initiatief van SAWAZ, Cultural Village en
De TIP.

Expositie Vrijdag de dertiende in de KOP van WaZ
Mind and Soul is de titel van de nieuwe expositie, vier bijzondere mensen met bijzondere
werken, te zien vanaf vrijdag 13 december in de
KOP van WaZ.
Een andere blik
Een mooi gezicht, oud, verwrongen van pijn,
maar vooral een gezicht met een andere blik,
dat verbaast en intrigeert Olleke Claesssens. Er
is zoveel wat we niet kunnen duiden, wat we
niet begrijpen, waar we geen vat op hebben,
wat in een menselijk hoofd speelt. Het proberen
vast te leggen op doek, het geestelijk anders dan
wel ziek zijn, dat ziet u in deze serie.
Keramische beelden
Het keramiek van Thijs Landman, zijn beelden
die we allemaal kennen. Hij laat thema’s zien
vanuit indrukken. Indrukken die hij eerder
tegen kwam in literatuur, mythe , films of
sprookjes, verwerkt hij in woord of beeld. De

keramische beelden die zijn ontstaan, nodigen
de kijker uit tot het invullen van een verhaal.
Naast het ruimtelijke werk, zijn er ook dichttegels van zijn hand. Met weinig woorden,
schetst Thijs iets herkenbaars.
Een 13-jarige kunstenaar
De 13-jarige origamist, Midas Baijense is
gefascineerd door de van oorsprong Japanse
siervouwkunst. Laat u verbazen door de
schoonheid en de complexiteit van de papieren modellen die zonder knippen en plakken
gevouwd zijn.
Kleurrijke belevingswereld
Remco Sterk maakt kleurrijke pastels op
zwart karton. Zijn onderwerpen variëren van
sfeervolle droomlandschappen, al dan niet met
grootstedelijke gebouwen, tot vreemde wezens
en kleurrijke vogels. Hij toont in zijn werk zijn
eigen belevingswereld, waar je als het ware ‘in

kunt stappen’. Zijn inspiratie haalt hij uit vormen in de natuur, lichtval en kleurcontrasten.
“In mijn werk staat de uitgebeelde werkelijkheid op zichzelf ”, aldus Remco. In de Kop van
WaZ laat hij zijn meest uiteenlopende werken
zien.
De Wijkerstraatband verzorgt tijdens de opening stekkerloos kampvuurmuziek!
Iedereen is welkom op vrijdag de dertiende
vanaf 17.00 uur, KOP van WaZ Voorstraat
12 in Wijk aan Zee. De expositie is te zien tot
en met 16 februari 2014 op de donderdagen
en vrijdagen van 12.00 tot 18.00 uur en op de
zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 17.00 uur
geopend.
Ook zijn er zeer leuke cadeautjes te koop voor
de feestdagen! Een bezoek aan de KOP van
WaZ is altijd de moeite waard. Ook voor informatie van de TIP (Toeristen Informatie Punt)
bent u van harte welkom.
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Kerstfair Moriaan

Voor de ‘laatste’ keer zal op woensdagavond 11
december om 19.00 uur in de Moriaan de kerstfair plaatsvinden van de ‘Helpende Handjes’. Na
een aantal jaren kerstfairs, waarin steeds grootser
werd uitgepakt, hebben de vrijwilligers besloten
om in de toekomst het geheel kleinschaliger aan
te pakken. Dat neemt niet weg dat zij dit jaar nog
eenmaal groots zullen uitpakken en weer dagen
bezig zijn met het maken van leuke kerstattenties
en het opmaken van kerststukjes die op woensdag
11 december in de verkoop gaan. De opbrengst
gaat geheel naar het goede doel, te weten: het
financieel ondersteunen van een aantal weeskinderen in Sri Lanka. Ter plaatse wordt voorzien in
behoeftes als studiemateriaal, boeken, schriften,
een fiets, schrijfartikelen, kleding, een computer,
een naaimachine en noem maar op. Uw komst op
11 december wordt zeer op prijs gesteld. Volgend
jaar zullen wij u berichten hoe het verder gaat
met de ‘Helpende Handjes’.
Met dank van vele blije kinderen in Sri Lanka.
De ‘Helpende Handjes’, Tineke Sakkers en Siebrig Durge

Gedeelde tafel...

Inzameling Artsen zonder Grenzen

Abigail (12) en Luna(11) hebben op de rommelmarkt in de Moriaan gestaan. Na een spreekbeurt
van Luna over Artsen zonder Grenzen, wilde zij hun steentje bijdragen. Alle spullen die eigenlijk
met koninginnedag zouden worden verkocht, zijn nu naar de rommelmarkt gegaan, waar de opbrengst naar het goede doel gaat. Ze hebben 101,65 euro opgehaald voor Artsen zonder Grenzen.

Wat gebeurt er in het duin?
Elke donderdag zie ik vanuit mijn raam een
groepje mannen in het duin scharrelen. Ze hakken, zagen en trekken aan struiken, bomen en
planten. Het gaat om het stukje duin achter camping Vondeloord en Heliomare. Waarom doen ze
dat eigenlijk? Ik vraag het aan natuurbeheerder
Frank Wezenaar, onderhoudsmedewerker PWN
en vrijwilligersbegeleider.
“De twee stukjes duin zijn belangrijk omdat
het ooit gebruikerslandschap was. Zoals in vele
zeedorpen landschappen gebeurde, werden de
koeien ’s winters uit de polder gehaald omdat het
daar te nat werd. Ze overwinterden in het duin.
Mensen uit het dorp, vaak vissers met even geen
werk, hadden al struiken en boompjes verwijderd

zodat er flink wat gras was gegroeid. ’s Winters
vraten de koeien het landschap kaal. Massa’s
konijnen droegen een steentje bij. Zo ontstond er
een landschap met gras, bloemen en zandverstuivingen”.
Landschap verandert
“Door diverse invloeden is de begroeiing de
laatste jaren drastisch veranderd. Diverse konijnenziektes roeiden het bestand zowat uit, er
graasden geen koeien meer. Daarnaast kwam er
steeds meer stikstof in de lucht, veroorzaakt door
industrie en auto’s. Stikstof zit ook in mest, en
die doet wonderen voor de groei”.
Bomen en struiken gedijden dan ook als een
tierelier. Wat Frank samen met de vrijwilligers
doet is het proberen terug te halen van het oude

U houdt van koken en lekker eten en wilt dat
graag met anderen delen. Of misschien bent u
op zoek naar nieuwe contacten en gezelligheid?
Via de jutter kunt u zich aanmelden voor de
‘Gedeelde tafel’. Dit is een initiatief waarbij er
bij toerbeurten gekookt wordt voor een gezelschap van minimaal twee personen. Iedereen is
welkom, jong en oud! De gastheer/vrouw vraagt
een kleine bijdrage van vijf euro per persoon. U
beslist samen wie de volgende kok wordt, maar u
mag ook gewoon één keer mee komen eten. Het
gaat beslist niet om culinaire hoogstandjes, niet
iedereen is een sterrenkok, maar om samen te

Hier & Daar
Groen
Iedere decembermaand is het weer een bezoeking; het wintergroen. Nemen we wel of geen
boom en doen we dat vóór of na Sinterklaas.
Toen onze plaatselijke bloemenwinkel nog bestond was het nooit een probleem want je kon
er de hele maand december kerstdecoraties
inslaan. Nu deze winkel voorgoed is gesloten,
moet er meer beleid aan te pas komen.
Om een kerstkrans te maken kon je tot
voor kort illegaal wat takjes knippen uit de
duinen. Maar ja, het PWN heeft nou net die
ene bruikbare blauwspar onderaan de eerste
heuvel rechts gerooid. En daarbij natuurlijk
weer eens niet gedacht aan de huis-, tuin- en
keukenkerstversierders.
Het wordt problematisch als je wel een
kerstboom wilt maar geen grote auto hebt.
Dan moet je met de bus. Ik zag eens iemand
met een kerstboom met uitwaaierende takken
het miniatuurbusje lijn 78 instappen. De
chauffeur gaf geen krimp, ook al lag de bus na
afloop vol dennennaalden.
Je kunt natuurlijk ook de kerstversiering uit
stellen tot het niet meer hoeft. Scheelt in opruimen en dat is ook weer een geluk.
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

genieten. Voorwaarde is dat u alleenstaand bent.
Het startschot geeft Marian van den Hul, zij kan
voor maximaal vier gasten koken. Het diner gaat
in december plaatsvinden, de datum wordt in
overleg bepaald. Aanmelden via 06-43994829.

landschap. Dit doen ze door woekerende struiken zoals de duindoorns en uitheemse soorten
bomen die schadelijk zijn voor het landschap te
verwijderen.
Misschien heeft u wel eens de bomen gezien
met een witte ring, veroorzaakt door gedeeltelijk
verwijderd schors. Het gaat hier om abelen die
de gewoonte hebben om na de kap hun wortels
te laten doorgroeien waardoor ze de grond geen
goed doen. Door de schors te verwijderen onderbreekt de sapstroom waardoor de wortels afsterven en de bomen vervolgens gekapt worden.

‘ echt’ horen uit te zien, ongeschoren met hun
lekkere wintervacht. En in de zomer grazen ze als
vanouds weer in de polder.

Koeien en hooglanders
Verder worden in de winter koeien en hooglanders ingezet om het gebied te begrazen. Overigens, deze koeien zijn koeien zoals ze er in het

En nu maar hopen op de terugkomst van de
konijnen.

Oude landschap terug
Frank en zijn vrijwilligers werken allevier seizoenen om dit project te doen slagen. Als het aan
hun ligt is binnenkort weer het oude zeedorpen
landschap te zien, waar gras, bloeiende planten
en vele insecten te bewonderen zijn.
“Het lijkt op een teletubbielandschap” volgens
een stagiair.

~ Ginny Bartholomée ~

Kleppers
Er is juthout van wrakken en
mijn huid is zout
Er rollen brokken en stukken
goud en parels
die ik moet pakken
Mijn armen zijn te kort
Mijn rugzak te vol
Ik voel de moed in
mijn schoenen zakken
Ze kunnen het hebben

Wie helpt mee met film over Wijk aan Zee in oorlogstijd?

ze zijn van hout.
~ Ginny Bartholomée ~

Jan van der Land is momenteel bezig met het maken van een tweede film over Wijk aan Zee in oorlogstijd. Zijn er nog mensen die over
hun ervaringen in 1940-1945 willen vertellen of nog documenten hebben uit die tijd, b.v. foto’s, een Ausweis of voorwerpen?
Graag melden bij Jan van der Land, telefoonnummer 06-53369319.
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Redactie: Marian van den Hul 0251-375171
Trudi Duin, Stephanie Dumoulin, Georges van Luijk en
Sonja Waschkowitz, Ginny Bartholomée
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
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
Het buurmeisje van Mientje, Riekie kwam regelmatig bij Mientje langs en telkens stond zij even
stil als zij langs het schuurtje liep. Het leek af en
toen net of zij even met haar hand wuifde naar
de man die daar met een touw vastgebonden zat.
Het viel Mientje al op dat Riekie wel vaak langs
kwam om een praatje. “Je vindt het zeker wel
interessant Riekie, die man in dat hok?”
“Nou,nee, maar ‘t is toch wel zielig hoor, zo in
dat hok.” “Zielig ‘t is een piraat, wie weet hoeveel
mensen hij al de dood heeft ingejaagd, en door
zijn schuld ook mijn Jan, nee ik heb er geen enkele moeite mee dat dat gespuis aan een touwtje
ligt.” “t is toch ook maar een mens.” “Niks mens, t
is een boef, een moordenaar, en hij blijft daar elke
nacht, en overdag kan hij zich mooi verdienstelijk
maken, er hebben heel wat mensen profijt van

dat hij voor ze werkt.” “Ja, maar toch.”
“Nou, je moet het eigenlijk zelf weten als je een
praatje met hem wil maken, vind ik het goed,
maar dan zal je wel goed moeten luisteren want
dat taaltje, daarvan versta ik helemaal niks.”
Toen Riekie weer naar huis liep bleef ze weer
voor het schuurtje staan en keek een tijdje de
piraat recht in de ogen, hij gaf een knipoog en
Riekie kreeg een scheut in haar onderbuik van
opwinding. Met een kleur als een roos liep zij
haastig haar huis binnen. Een paar dagen is zij
niet meer bij Mientje geweest. Zij durfde niet
meer, bang als zij was van het gevoel dat zij niet
eerder in haar jonge leventje had gevoeld.
Na een week kwam Riekie weer op een avond
langs. “Mientje ik heb koek gebakken, vind je het
goed als ik Pierre een stuk geef?”

“Moet je zelf weten, bij mij krijgt hij alleen droog
brood, water en aardappelen.” “Hij doet toch
zware arbeid, hij moet meer eten, vis, vlees en
groenten.” “Dan weet ik ‘t goed gemaakt, Riekie,
dan breng jij hem dat maar, van mij krijgt hij niet
meer dan wat hij nu krijgt.” Riekie liep naar het
erf en door de tralies gaf Riekie de koek. Gretig
pakte Pierre de stukken aan, en als een hond die
bang was dat zijn eten werd afgepakt propte hij
de koek naar binnen. “Merci.”
Nog even bleef Riekie staan en liep snel naar
huis. Vanaf die dag kwam zij elke avond wat eten
brengen, er ontstond iets van een conversatie
tussen de twee. Na een paar weken gaf Riekie het
eten niet meer door de tralies maar stapte zij naar
binnen en bleef bij hem zitten tot hij zijn eten
ophad. Hij kon haar toch niets doen, hij zat vastgebonden. Riekie leek geen enkele schaamte te
hebben in haar omgang met Pierre, steeds vaker
kwam zij bij hem zitten, soms wel een hele avond.
Haar ouders zagen er geen kwaad in en hadden
er geen enkele moeite mee dat hun zestienjarige dochter na het avondeten direct naar het
schuurtje van de buren ging. Als zij binnen kwam
kreeg zij direct een zoen en bij het weggaan een
heel intense liefdevolle. Riekie raakte steeds meer
in de ban van de man die zo oud was, dat hij haar
vader kon zijn. En na enige maanden, het kon
niet uitblijven, werd ze ’s morgens wakker en was
zo misselijk als Geurtje op zijn eerste dag op zee.
Haar menstruatie bleef uit en haar buikje werd
dikker. Riekie was zwanger.
~ Georges van Luijk ~

Capoeira in de Moriaan

Wie was Tony Hartweger?

Nieuw in Wijk aan Zee: capoeira lessen.
Capoeira is een Braziliaanse vechtkunst, ontwikkeld door slaven in Brazilië ten tijde van de
koloniale periode.
Er zijn lessen voor kinderen, elke donderdag van
18.00 tot 19.00 uur, volwassenen 19.30 tot 21.00
uur, bij De Moriaan, Dorpsduinen, Wijk aan Zee.
Kom gerust eens kijken!
Voor meer informatie email:
abalocapoeira.nehterlands@gmail.com of bel
06-33429084
Vagner Madureira

De Oosterijkse musicus Tony Hartweger (19071973) was na de tweede Wereldoorlog vooral
actief in Amsterdam, maar in 1958 heeft hij ook
enkele maanden in café Rijckaertsz gespeeld, in
Wijk aan Zee. Hartweger trad op met diverse bekende artiesten, als Johnny Jordaan, Willi Alberti
en Max Tailleur. Voor een documentaire over
Tony Hartweger is de Oostenrijkse filmmaker
Robert Hammel op zoek naar mensen die zich
de optredens herinneren en eventueel zelfs nog
opnames of foto’s hebben. Voor een optreden van
Hartweger hing het hele dorp vol met aankondigingen, het was in die tijd echt een happening.
Kunt u zich dat nog herinneren? U kunt contact
opnemen met René Polanus, 023-5615113, of
rechtstreeks met Robert Hammel via email: office@multimediafilm.at

Winterfeuilleton
Vorige maand startte de Jutter met een feuilleton, dat door de lezers geschreven wordt. De jutter
geeft alleen de eerste alinea van het verhaal en dan is het aan u om het af te maken. Het feuilleton
zal uit zes afleveringen bestaan en u, beste lezer en schrijver, bepaalt zelf hoe dit verhaal zich gaat
ontwikkelen. Dat mag alle kanten uitgaan. Spanning, liefde, list en bedrog, historie, politiek of misdrijf, wat gaat het feuilleton ons brengen? Dat is aan uw eigen fantasie. Voorwaarden voor plaatsing
zijn in ieder geval: continuïteit: zorg dat uw verhaal aansluit op de laatste alinea van het vorige deel.

Hotel Duinlust

“Klachten over de biefstuk Bas, hij was te doorbakken en de saus was te zout”. Het was niet de eerste
keer dat het bedienend personeel grieven van de etende gasten doorspeelde. Hij was er ook niet bij
met zijn gedachten, al weken niet. Liefst zou hij alle gaspitten uitdraaien, zijn schort uittrekken en
naar het strandhuis gaan. Hij dacht aan de woorden van Hilde, zijn beste vriendin: “Waar denk je dat
mensen die niets te verliezen toe in staat zijn?” had ze gevraagd. “Veel,” antwoordde hij. “Als je niets te
verliezen hebt, kun je ook alles doen.” “Ja, maar dan doe je het zonder reden. Ik denk dat je gevaarlijkere dingen kunt doen als je wél dingen hebt die je kunt verliezen…” zei ze. “Waarom vertel je me
dit?” Ze antwoordde door haar schouders op te halen. “Ik vroeg me gewoon af wat je er van dacht,”
zei ze. “Moet jij nu niet werken?” hielp ze hem herinneren. Iets in haar stem vertelde hem dat ze iets
verzweeg. Maar wat was het? Waarom zou ze iets voor hem verzwijgen? Er was toch niets de moeite
waard om voor hem te verbergen?
En daarom was hij daar aan het werk, diep in gedachten. Als een soort machine. Een nogal slechte
machine. Werken zonder erbij te denken, werkt niet goed. “Bas, neem even pauze. Dit gaat zo echt
niet.” Zei zijn baas na de zoveelste klacht over het eten. Hij knikte en ging even naar buiten om een
frisse neus te halen. Misschien dat dan de gedachten weggewaaid zouden worden door de wind. Hij
kon de zee ruiken. Dat was ook logisch want hij werkt in een restaurant dichtbij de zee. Na een paar
minuten naar de duinen gestaard te hebben, besloot hij dat hij genoeg pauze had gehad en liep naar
binnen. “Bas! Net op tijd. Haal nog wat meer runderlapjes. Uit de koelkast, niet uit de koelcel”, zei zijn
baas. “Waarom niet?” vroeg Bas wiens interesse gewekt was. “Eh… Er is iets met de koelapparatuur.
Ik weet het ook niet precies. De technicus zei het”, antwoordde hij. Bas knikte en liep naar één van de
koelkasten om te kijken of er nog wat runderlapjes over waren. Zoals hij al had verwacht, was het op.
Hij keek even of zijn baas druk was. Snel liep Bas een trap af en haalde een sleutel uit zijn broekzak.
Hij moest wel, maar dat hoefde zijn baas niet te weten. Bas opende de deur en ging naar binnen. Het
was er erg koud. Hij deed de deur achter zich dicht en deed het licht aan. Toen zag hij de werkelijke
reden waarom hij niet naar beneden mocht. Wat daar op de grond lag, was een lijk…
Dit deel werd geschreven door Teus Taekema (14). Aan u de eer om het vervolg te schrijven. Uw inzending mag uit maximaal 400 woorden bestaan en dient voor de 15e van de maand per mail bij onze
redactie te zijn: jutter@live.nl.

De eeuw van mijn moeder
De grootvader van mijn oma, dan zit je dus ± 100
jaar geleden, ging elke zondag al zijn kleinkinderen af om een (centje, stuiver of dubbeltje)
geldstukje te bedelen: dus grootvader aan de
bedelstaf. Dat was toen heel normaal. Familieverbanden moesten wel sterk zijn want anders was
je aan de goden overgeleverd (en we weten dat de
goden niet bestaan). Een broertje van mijn oma
werd bij grootmoeder “opgevoed” want hij had
een open ruggetje en haar moeder moest werken.
Als oudste dochter zorgde ze vanaf haar 7e jaar
voor alle broertjes en zusjes. Ze vertelde dan ook
dat het bij hun thuis stonk naar pis. Dat wilde ze
niet voor haar eigen huishouden, dus ze was heel
schoon die oma van mij en ze deed aan geboortebeperking, ze brak met het katholieke geloof;
ze was de paus een eeuw vóór. Èn sparen voor
haar ouwe dag…… want zij zou immers niet bij
haar kleinkinderen aankloppen voor geld! (help
dat was ik) Wat een geluk!! De AOW kwam: dat
spaargeld had ze niet nodig!!! Je snapt hoe rijk
mijn oma (de schat) zich voelde en hoe onafhankelijk, dat geld kon ze na haar dood gewoon
aan mijn moeder met haar broer nalaten! Die het
overigens niet echt nodig hadden, wat ook weer
een groot geluk was!
Mijn oma heeft twee oorlogen meegemaakt, mijn
moeder één. En natuurlijk één teveel. Ze gingen
met het hele gezin bij oma wonen: dat scheelde
een kachel stoken en op die kachel werd meteen
gekookt àls er iets te koken viel natuurlijk: hou-

den van betekende net zoiets als onderhouden!
Mijn vader verdiende genoeg voor het hele gezin:
het was zijn eer te na als mijn moeder zou moeten werken, nee zijn vrouw hoefde dat niet, maar
zijn dochters moesten net als zijn zoon een goed
en degelijk beroep kiezen, ik ben hem nog steeds
dankbaar. Daardoor kon ik mij onafhankelijk opstellen, maar ook mijn dochters met die gedachte
opvoeden. Al die werkende vrouwen hebben ook
veel belastinggeld in het laatje gebracht, maar
ook dubbele taken! Ze krijgen dan wel minder
kinderen, maar de verzorgende taak thuis blijft
vaak wel hetzelfde. De zorg voor ouderen werd ze
uit handen genomen, misschien wel in ruil voor
hun belastingbijdrage, wij vinden gelukkig geen
dementerende grootmoeders in de bedstede… en
drommen kinderen op straat zwalken.
Maar nu ben ik zelf oma. Ik hoop niet dat mijn
achterkleinkinderen over 100 jaar op hun ‘pad’
schrijven (als ze zelf misschien oma zijn): mijn
oma moest èn werken, verwende kinderen
opvoeden, voor veel geld zorgen èn mijn oma en
de buurvrouw uit de luiers halen en 8 x 7 x 365
sokken in de week wassen en 2 x binnenstebuiten
keren. De oorlog woedde in haar hoofd, met een
ouderwetse hybride-auto van hot naar her, maar
lui? Nee ze moest wel naar yoga om te ontstressen, maar lui, nee ze moest en zou participeren,
dat deed ze ook de schat!!
~ Carla Seelemeijer ~
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Agenda
Zaterdag 30 november
Café De Zon: Cultural Village Schaaktoernooi;
opening 11.00 u
Sonnevanck: De Hoek vanaf 21.30 u
Zondag 1 december
Café De Zon: Cultural Village Schaaktoernooi;
12.00 u
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Woensdag 11 december
De Moriaan: Kerstfair Helpende Handjes 19.00 u.
Dorpsraadvergadering 20.00 u
Donderdag 19 december
Heliomare kapel: Kerstconcert Kennemer Christmas Carol Singers 20.00 u
Zaterdag 21 december
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Duinrand: Kerstkien SV Wijk aan Zee 20.00 u
Zondag 22 december
Dorpskerk: Kerstconcert Dockside 14.00 u; Kennemer Chrismas Carol Singers 19.30 u
Julianaplein: Kerstmarkt 16.00 u; Kerstsamenzang 17.30 u; Wonderful World 18.30 u

Zaterdag 28 december
Sonnevanck: De Bloes Broers vanaf 21.30 u
Zondag 29 t/m dinsdag 31december
Café de Zon: Hein de Vries Schaaktoernooi 12.00 u
Dinsdag 31 december
Sonnevanck: Spetterend Eindejaarsfeest met DJ
Volta, Beugels & Cocktail vanaf 21.30 u
Woensdag 1 januari
Strand/strandopgang Zwaanstraat: Nieuwjaarsduik 15.00 u

Adressen

Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dinsdag en vrijdag 13.30 – 16.30 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
maandag en woensdag 10.00-14.00; donderdag
en vrijdag 12.00 -18.00 u; zaterdag en zondag
12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl
De Moriaan: elke woensdagmiddag 50+ Sport
badminton, tafeltennis en koersbal 13.30 u; elke
donderdag inloopspreekuur wijkverpleegkundige
14.00 – 15.00 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: woensdag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 u ;
zaterdag 11.00 – 15.00 u ; op zondag 22 dec vanaf
12.00 u en 16.00 u op de kerstmarkt

King Cake in Sonnevanck

Het is weer de hoogste tijd voor een echte King
Cake party. Zaterdag 7 december treedt de alom
bekende Tex Mex formatie King Cake op in Sonnevanck. Hun jarenlange ervaring staat garant
voor een avond vol met swingende gitaar- en
accordeon muziek, variërend van Americana,
Borderline, Zydeco, Cajun, Rock’n Roll, West
Coast tot natuurlijk Tex Mex. Covers van onder
andere John Hiatt, Ry Cooder, the Texas Tornado’s , maar natuurlijk ook veel eigen werk. Aad
Molenaar; (Accordeon, Mandoline, Zang.) Ralph
Schmidt; (Zang, Gitaar, Slide.) Richard Schmidt;
(Zang,Bas.) en Ruud van der Klooster;(Drums,
zang.)
Sonnevanck Wijk aan zee, aanvang : 21.00u,
toegang gratis

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 december
Ds. J. M. F. Bellwinkel te Muiden, 1e Advent.
Zondag 8 december
pastor L. H. Stuifbergen. 2e Advent.
Zondag 15 december
Ds. D. Fisser te Amsterdam, H.A.. 3e Advent.
Zondag 22 december
geen dienst.
Dinsdag 24 december
Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis,
Kerstnacht, 22.00 uur
Woensdag 25 december
Gezinsdienst, 1e kerstdag, 10.30 uur.
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zondag 8 december
10.00 uur Eloyviering
alle pastores Eloy		
themakoor
Zondag 15 december
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 21 december
19.00 uur familieviering		
voorganger p. R. Putman jeugd koor
Dinsdag 24 december kerstavond
19.00 uur familieviering		
voorganger p.R. Putman
jeugd-themakoor
21.00 uur kerstnachtmis		
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Woensdag 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur woord- en communieviering
voorganger p. N. Smit
gemengd koor
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
10.30 uur woord- en communieviering
voorganger p. B. Stuifbergen Carolsingers
Zondag 29 december
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman samenzang

Oecumenische bijbelkring

Maandag 2 december is er weer een bijeenkomst
van de oecumenische bijbelkring. Gespreksleider
pastor Nico Smit, inloop om 19.30 uur met koffie
en thee. Aanvang gesprek 20.00 uur. Plaats van
samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk
aan het Julianaplein.

Kindje wiegen op eerste kerstdag
Vanaf 13.00 uur is de Odulphuskerk weer open
voor het traditionele kindjewiegen. Een bezoekje
aan de kerststal, koffie en chocolademelk en verhaaltjes bij de stal. Ontmoetingsplek voor jong
en oud. Om 15.00 uur sluit de kerk weer.

Arion treedt op

December wordt voor Arion een drukke maand,
op maandagavond 2 december spelen we in het
Anneko van der Laanhuis tijdens het sinterklaasfeest. Op maandagavond 16 december
speelt Arion in het restaurant van Heliomare en
op zondag 22 december zal Arion spelen op het
plein met de kerst-in.

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

