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Enrico Schouten
de nieuwe trainer

van SV Wijk aan Zee
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De oude vertrouwde dorpskrant is in een 
nieuw jasje gestoken en is voortaan een 
magazine op A4 formaat. In kleur! 
De reden daarvoor is simpel: de oplopen-
de kosten dwingen ons keuzes te maken. 
Via een online drukker bleek drukken veel 
goedkoper te zijn. Het zal voor sommigen 
even wennen zijn, maar we hopen dat ook 
De Jutter nieuwe stijl een vertrouwde plek 
krijgt. Verder heten we een nieuw lid van 
de redactie welkom, Yvonne Janssens. 
Zij zal maandelijks starten met een 
rubriek ‘Tekenend voor Wijk aan Zee’.

Van de redactie
Jutter in een 
nieuw jasje

Het eerste openluchtfestival aan de kust 
gaat na vier jaar afwezigheid weer door. 
Het Sea-Side Festival is deze keer voor 
het eerst niet op het strand, maar bij 
kampeervereniging Vondeloord. 
Een behoorlijke verandering, maar 
organisator Pim Geurts en beheerder 
van Vondeloord Ton van Esveld hebben 
er alle vertrouwen in dat het laagdrem-
pelige muziekfestival ook op deze locatie 
een succes wordt. “De reacties die we 
krijgen zijn allemaal positief. Mensen 
hebben er zin in.”

Het festival heeft een line-up met bands 
uit Wijk aan Zee, Beverwijk en Heems-
kerk en wordt voor de 22e keer gehou-
den. Altijd de zaterdag vóór Pinksteren 
en dat is nu dus zaterdag 4 juni. Ooit, 
ergens in de jaren 90 is het begonnen 
op het strand, bij Hoopers, het huidige 
Beachclub Oost. “Er gebeurde toen niks 
aan die kant van het strand“, vertelt 
Geurts, die zelf in de band BLITZ 
speelt. De eerste editie is een succes en 
smaakt naar meer. Zoals dat gaat, is er 
een traditie geboren. Het festival 
verplaatst naar het legendarische pavil-
joen De Instuif, maakt een uitstapje 
naar IJmuiden – ‘dat gaf gedoe, viskop-
pen en muggen samen gaat niet’- en 
keert weer terug naar het Wijk aan 
Zeese strand. Warners biedt vervolgens 
het festival jarenlang plaats.

Maar zo’n festival is een hoop werk en 
strandtenten hebben het zonder muziek 
al druk genoeg als het mooi weer is. 
“Het vraagt een goeie organisatie”, zegt 
Geurts. “En ik begrijp het wel. Sommi-
ge strandgangers zitten niet op muziek 
te wachten. Of de strandtenteigenaren 
hebben er weer andere ideeën over.” 
De stekker gaat er even uit. Dan komt 

de coronacrisis er nog overheen en kan 
er helemaal niets. De zin in het muziek-
feestje van weleer borrelt kort geleden 
weer op bij Geurts en tijdens een 
gesprek met goede vriend Van Esveld 
zegt de laatste: ‘waarom doe je het niet 
gewoon hier, op Vondeloord?’

Dat vindt Geurts wel even spannend. 
Het zijn andere omstandigheden. Er is 
gras, geen zand. En de charme van de 
bands die spelen met gezicht op zee 
- en met een beetje geluk een magistrale 
zonsondergang - heb je ook niet. 
Maar, brengt Van Esveld ertegenin: 
‘we kunnen altijd nog een zwembad 
neerzetten.’ Bovendien doet Vondel-
oord ook regelmatig mee aan Jutters-
pad, het achtertuinenmuziekfeest in het 
dorp. En daar lopen ook vaak honder-
den bezoekers rond. Dus als het Sea-
Side Festival bevalt op deze stek, is er 
misschien een nieuwe traditie geboren. 

Resumerend: op 4 juni van 13.00 uur 
tot ongeveer 21.00 uur op het Grote 
Veld van kampeerterrein Vondeloord 
kun je luisteren naar blues, pop ‘en 
gewoon lekkere mellow muziek’ van 
onder meer Time Traveller, BLITZ, 
Lord Justice, Carthago, de Neven van 
Ed, Das Zsa Zsa Kollektiv en Firehouse 
Mama (vooruit, deze laatste groep mu-
zikanten komt uit het midden van het 
land). Toegang is 5 euro inclusief twee 
consumpties. Kaarten kunnen besteld 
worden bij Ton van Esveld 
(tonvanesveld@gmail.com) of 
Pim Geurts (geurts.pim@gmail.com) 
of via 06-5111 7811. 
Het festival wordt door vrijwilligers 
georganiseerd en bands spelen voor een 
kleine onkostenvergoeding. Er staat een 
pot waarin bezoekers kunnen doneren.

Sea-Side Festival op nieuwe lokatie

In mei en juni is er een nieuwe expositie 
in de Kop van WaZ. De deelnemende 
kunstenaars zijn Ellen Robert, Ellen van 
Ombergen, Harm Jonker, Annemiek 
Schmidt Crans, beter bekend als Dutch 
Polaroidgirl, en Margo Brus.

Naast haar karakteristieke mixed media 
collages heeft Annemiek Schmidt 
Crans gezeefdrukte polaroids (foto 1). 
Met deze Fireboy & Plastic Fantastic 
portretten toont de van oorsprong 
Utrechtse kunstenares een kant van 
haar die wij in de Kop van WaZ nog 
niet hebben gezien. Er is ook plek voor 
haar mixed media-werk, opgepimpt 
met neon kleuren waardoor het effect 
een sterker en strakker aanzien krijgt.

Guna Guna. Onder deze titel doet 
Ellen van Ombergen een poging met 
bezielde bladeren de zwarte krachten 
van het bovennatuurlijke te verdringen. 
Bladeren zijn de cirkel van het leven 
en een inspiratiebron voor nieuwe en 
fantasierijk werk. Daarnaast borduurt 
Ellen van Ombergen voort op haar 
Wenssteen Project, dat ze twee jaar 
geleden voor het eerst in de Kop van 
WaZ het licht liet zien.

Harm Jonker zal ons ook ditmaal ver-
rassen met zijn fotowerk dat vermake-

lijk en fantasierijk is en de kijker de foto 
in zal trekken, op zoek naar meer 
(foto 2). Tijdens zijn expositie in 
2021 kregen we al een indruk hiervan 
met zijn succesvolle compilaties van 
Amsterdam aan Zee. Ditmaal is het 
meer en toch anders.

Ellen Robert heeft haar geliefde zeeën 
losgelaten. Heel gedurfd want haar 
plankjes met zeeën waren de hit van 
haar vorige expositie. Haar nieuwe werk 
zal veel mensen verrassen: mensapen. 
Met haar oog voor detail en liefde-
volle penseelstreken heeft Ellen Robert 
mensapen op het canvas gezet (foto 
3). Om een Wijk aan Zeese binding te 
houden, heeft zij tevens schilderijen van 
Tata. Net zoals zij met haar zeeën deed, 
zijn ook deze werken een uitvoering 
van Tata zoals zij dit bedrijf ziet.

Margo Brus heeft inspiratie uit Afrika 
geput. Elementen van het leven waarbij 
zij natuurlijk materiaal gebruikt: papier 
en karton, maar ook brood en bananen-
schillen om schilderijen te maken, 
tekeningen en compilaties. Een stukje 
Gambia in Wijk aan Zee.

De opening van de expositie is op 
zaterdag 7 mei vanaf 17.00 uur 

in de Kop van WaZ.

Op zondagmiddag 10 juli gaat na twee 
jaar het Jutterspad weer van start. 
Het Jutterspad waarbij in de verschil-
lende tuinen en huiskamers optredens 
plaatsvinden en waar u weer van harte 
welkom bent! De eerste aanmeldingen

Door de oorlog in Oekraïne komen er 
extra stromen vluchtelingen richting 
Europa, en ook naar ons land. Om een 
bijdrage te leveren aan de opvang van 
deze vluchtelingen speelt de Santpoort-
se verhalenverteller Piet Paree op 1 mei 
de indringende muzikale vertelvoorstel-
ling ‘Ze heet Hana’. Deze voorstelling is 
destijds geschreven in het kader van 
“75 jaar vrijheid”.

Het duo Piet Paree en Frank Edam 
brengt al jaren muzikale vertelvoorstel-
lingen met diverse historische thema’s 
voor jong en oud. Piet schrijft de laatste 
jaren vooral verhalen waarin deze the-
ma’s beeldend voor het voetlicht komen. 
Samen met liedschrijver en muzikant 
Frank Edam maakt hij van deze verha-
len beeldende muzikale vertelvoorstel-
lingen. Wegens ziekte van Frank Edam 
zullen muzikanten en zangers van het 
Alkmaars Straatorkest de voorstelling 
van Piet begeleiden.
 
De toegang tot deze voorstelling is 
gratis. Na afloop gaat de hoed rond om 
het broodnodige geld bijeen te brengen 
voor de opvang van vluchtelingen uit 
de Oekraïne. De voorstelling begint om 
12.00 uur. Na de pauze zal het Alkmaars 
Straatorkest nog een paar Vrijheidslie-
deren ten gehore brengen.

Voor meer info over de voorstelling, zie:
www.pietparee.nl

Opening expositie in Kop van WaZ

Muzikale vertel
voorstelling

‘Ze heet Hanna’

Jutterspad op 
zondag 10 juli

 zijn al binnen. Van de muzikanten en 
andere artiesten die weer graag van zich 
laten horen in de verschillende tuinen 
en huiskamers. Met de gastheren en 
-dames die weer volledig belangeloos 
hun huis of tuin ter beschikking stellen 
en er samen met de muzikanten en u 
als gast weer een fantastische middag 
van willen maken. Met een prachtige 
jamsessie-afsluiting in cafe de Zon 
vanaf 17.00 uur. Hiermee laat Wijk aan 
Zee zich weer van zijn bekende gast-
vrije kant zien. Als u als muzikant of 
band wilt meedoen, of als u uw huis ter 
beschikking wilt stellen, kunt u contact 
opnemen via jutterspad@gmail.com
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Wat hebben we het gemist: samenkomen op 
het plein, wat drinken, een hapje eten, elkaar 
spreken en luisteren naar muziek met - als 
het even meezit - een dansje. Jawel, ook de 
Smaakmarkt gaat dit jaar weer door! Buurt-
koks, ondernemers en andere dorpelingen
mogen hun culinaire kunsten vertonen, 
muziek maken, helpen met de opbouw van 
de kramen, of gewoon lekker komen genieten 
deze zomer. 

Van alle feesten in het dorp die we gemist 
hebben de afgelopen twee jaar, is de Smaak-
markt er zeker één. Dat blijkt uit de vele 
reacties die zijn binnengekomen op de 
eerste aankondigingen op onder andere 
Facebook. Vrijwel iedereen is verheugd 
en de kreet ‘we mogen weer’ is een veel 
gehoorde. Dat is voor de organisatie, die al 
op tijd in het voorjaar samenkomt om alles 
in gang te zetten, fijn om te horen. Want 
er komt nogal wat bij kijken. Vrijwilligers 
zorgen ervoor dat er een vergunning is, 
zetten de kramen op, faciliteren de deel-
nemers en maken de boel schoon. En dat 
is een kleine greep uit alles wat er moet 
gebeuren.

Maar we weten waar we het voor doen. 
Het recept, namelijk elkaar ontmoeten en 
met zijn allen plezier maken, is beproefd en 

Samenkomen op de Smaakmarkt

houdt al heel wat jaren stand. Er zijn ook 
wat kleine veranderingen. Zo is de eerste 
Smaakmarkt op zondag 29 mei in de 
middag vanaf 14 uur, tijdens het jubilerende 
Meifestival. De organisatie van het festival 
wilde tijdens de kindervoorstellingen iets 
gezelligs voor de ouders. Wat eten, wat 
drinken, lokale muzikanten, kortom: 
wat is er dan beter dan een Smaakmarkt? 
Twee mooie festiviteiten in het dorp slaan 
de handen ineen en leggen verbinding. 
Met als bijzondere afsluiter een optreden 
van het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest. 
De drie Smaakmarkten die volgen zijn op de 
vrijdagavonden 17 juni, 15 juli en 12 augus-

tus van 17.00 uur tot 21.30 uur. 
Op zaterdag 3 september is er - onder voor-
behoud - een dorpsfeest met Smaakmarkt. 

Wil je je kookkunsten uitproberen, muziek
komen maken of heb je een leuke act? 
Schrijf je in via de website:

www.smaakmarkt.com
Bij vragen kun je bellen met:

06-43691351
of een mailtje sturen naar 

smaakmarktwaz@gmail.com
Mocht je mee willen helpen met de bouw-
ploeg, mail dan naar:

bouwploegwaz@gmail.com

Op 4 mei 2019 was de laatste herden-
kingsbijeenkomst rond het monument 
aan de De Zwaanstraat. In 2020 was dat 
door het Coronavirus en zijn beperkende
maatregelen niet mogelijk, in 2021 werd 
er een besloten kranslegging georgani-
seerd. In 2022 zal de herdenking weer 
traditioneel zijn. Een stukje ontstaans-
geschiedenis van het monument. 

Op 10 mei 1949 onthulde de toen-
malige burgemeester van Beverwijk, 
Mr. H.J.J. Scholtens het monument, dat 
door de Commissie voor Oprichting 
kort ervoor was overgedragen aan het 
gemeentebestuur van Beverwijk.

Die Commissie bestond uit de dorps-
genoten M. Klein, E. Gerritse, S. Ypma, 
Chr.L. de Goede en W. Paap. Zij namen 
het initiatief tot oprichting van een 
gedenkteken ter nagedachtenis aan de 
tien dorpsgenoten van Wijk aan Zee, 
die gevallen waren ten gevolge van de 
oorlogshandelingen tussen 10 en 14 mei 
1940 en aan hen die na verplichte 
tewerkstelling of deportatie in Duits-
land waren overleden of omgebracht. 
Later werden hieraan nog drie namen
toegevoegd. De gelden voor het 
gedenkteken werden bijeengebracht 
door de inwoners van Wijk aan Zee.
De grond waarop het staat was hiervoor 

belangeloos afgestaan door de eigenaar 
van Hotel De Tuinberg, de heer F. de 
Groot. Het monument is vervaardigd 
van Obernkirchener zandsteen door 
de beeldhouwer W. van Kuilenburg uit  
Utrecht. Een oorkonde met deze ge-
gevens en de namen van de gevallenen 
is ingemetseld in het gedenkteken.

Monument voor gevallen Dorpsgenoten
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AAN DE BAL.. 
Enrico Schouten

Nieuwsrubriek van SV Wijk aan Zee

Twee dagen na de thuiswedstrijd waarin SV 
Wijk aan Zee-1 op spectaculaire wijze kop-
loper VSV-1 met 4 -3 verslaat, tekent trainer 
Enrico Schouten zijn contract bij SV Wijk 
aan Zee. Huidig trainer Jerry van der Wijst 
heeft begin 2022 aangegeven aan het bestuur 
dat hij zijn laatste jaren als actieve voetbal-
trainer elders af wil sluiten. Enrico volgt hem 
op vanaf het komende seizoen. 

Al op jonge leeftijd speelde Enrico, bij de 
jeugd van het toenmalige ZFC. Later bij de 
senioren speelde hij in de tweede klasse bij 
DRC in Durgerdam, waar hij 9 jaar lang als 
een rots in de branding in de verdediging 
van de selectie stond. Helaas dwong een 
knieblessure hem te stoppen met voetballen. 
Hij volgde bij de KNVB een trainerscursus 
en al snel trainde hij diverse clubs in regio 
Amsterdam en Zaanstreek/Waterland. Na 
een sabbatical van een jaar als trainer heeft 
hij veel zin om weer op het veld te staan en 
met onze selectie aan de slag te gaan. Een 
nieuwe club en voor hem weer een nieuwe 
groep spelers, dat ziet hij als een mooie 
uitdaging. De komende maanden gaat hij 
zich uitgebreid oriënteren op dat nieuwe 
seizoen: gesprekken voeren met spelers en 
de club leren kennen. Zo kan hij samen met 
het bestuur een goed plan maken.

Enrico is 51 jaar, getrouwd en heeft twee 
zonen. In zijn dagelijks leven werkt hij bij 
Detamo, een bedrijf dat niet alleen 
detacheert in technisch personeel, maar 
ook vakmensen opleidt en begeleidt in 
persoonlijke groei. Elke dag is hij bezig om 
jonge mensen aan een passende plek op de 
arbeidsmarkt te helpen. Tussen zijn werk en 
zijn trainerschap kun je een mooie parallel 
trekken. Ook in zijn vak als trainer kijkt hij 
voortdurend naar vaardigheden en persoon-
lijke groei om te bepalen op welke plek in 
het veld een speler het beste tot zijn recht 
kan komen. 

“Als team zul je het met elkaar moeten 
doen”, weet Enrico. “Er is meer nodig dan 
gezellige momenten. De sfeer is belangrijk, 
maar het is nog mooier als er een goede 
chemie in het team ontstaat. Daar ga ik 
mijn best voor doen.” 

We wensen Enrico ontzettend veel succes 
met zijn nieuwe uitdaging. Het bestuur 
bedankt Jerry uiteraard voor al zijn inzet 
en de mooie jaren bij SV Wijk aan Zee. 
En uiteraard wensen we hem en de gehele 
selectie veel succes bij de laatste wedstrijden 
van dit seizoen! 
Tekst: Martin de Vlugt/Foto: Hans de Bruijn.

Kampeervereniging Vondeloord bestaat 
al meer dan honderd jaar! En in al die 
honderd jaar wordt er in de zomer een 
groot feest gehouden waarbij de kinderen 
de hoofdrol spelen. Ieder kind dat op 
Vondeloord is grootgebracht, heeft hier 
goede herinneringen aan, waarbij vooral 
het cadeautje dat zij na afloop mochten 
uitzoeken een hoogtepunt was. Om dat 
cadeautje te bemachtigen, moest er wel 
eerst een spelletje gedaan worden, vaak 
tegen een leeftijdsgenootje.

Waar vroeger een vlaggetje in een flesje 
gestopt werd of door een band gekropen 
moest worden, is dat in de loop der jaren 
veranderd in een megafeest met spring-
kussens en hindernisbanen. Waar in het 
verleden vaak één tegen één gestreden 
werd, gaat het nu vaak in teamverband. 
Het spreekt vanzelf dat bij een honderdjarig 
jubileum het Vondeloord-kinderfeest groots 
gevierd zal gaan worden. De jubileum-
commissie nodigt daarom de jeugd uit 
Wijk aan Zee ook voor deze dag uit. 
Op 14 augustus zal dit evenement plaats-
vinden en het begint om ongeveer 13.00 uur. 
De zeskamp, zoals wij het dit jaar noemen, 
wordt een wedstrijd met de kinderen van 
Vondeloord, Aardenburg en de jeugd van 
Wijk aan Zee, waarbij het belangrijkste is 
dat de onderlinge verbondenheid gevierd 
gaat worden. De kinderen uit Wijk aan Zee 
kunnen zich hiervoor opgeven, individueel 
maar ook per team. Een team kan gevormd 
worden uit bijvoorbeeld familie, straat, klas, 
sportteam of wat anders en moet bestaan 
uit 6 personen in de leeftijd tussen de zes 
en de veertien jaar. Wanneer je je als team 
opgeeft, is het wel beter wanneer in dat team 
de leeftijden verdeeld zijn en het liefst dat er 
een begeleider aanwezig is. Wanneer je geen 
team kan vormen, maar wel mee wil doen, 
is dat geen enkel probleem, dan delen wij je 
in een leuk team in. Door sponsoring zijn er 
geen kosten verbonden aan deelname. 
Wel gaat iedere deelnemer met een prijs 
naar huis, en het winnende team met een 
grote wisselbeker. Het is verstandig om je 
zo snel mogelijk op te geven. Het opgeven 
kan bij de beheerder van Vondeloord, 
Ton van Esveld, of bij Peter Schoen, 
huisje 54 op Vondeloord of per mail: 

Vondeloord100jaar@ziggo.nl. 
Graag opgeven vóór 1 juni.

Zeskamp op
Vondeloord
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Met haar rond een centraal gras- en 
speelveld gedrapeerde huisjes lijkt 
Kampeerterrein Aardenburg een klein 
zusje van Wijk aan Zee, waar op iets 
grotere schaal de huizen net zo rondom 
de centrale Dorpswei liggen, en waarop 
de activiteiten en festiviteiten zullen 
plaatsvinden voor het 75-jarig bestaan. 

In één van de knusse huisjes op 
Aardenburg tekent Jan Paul van der 
Meij de verhalen op van drie zussen 
die bijna de hele geschiedenis van 
het kampeerterrein bestrijken en er 
persoonlijke kleur aan geven. 
De zussen zijn: Anita Steinbrückner-
Boomgaard, Carla Niessen-Boomgaard 
en Mary Steeneken-Boomgaard.

Opa en oma waren de pioniers
Ja, die waren voor de Tweede Wereld-
oorlog al altijd op het strand met een 
tenthuisje. Die had je toen in die tijd. 
Ze kwamen uit de Jordaan en gingen 
daar altijd ‘s zomers heen. Zo is papa 
ook opgegroeid als kind. Onze opa en 
oma hebben een huisje op deze plek 
gehad, waar we nu zitten het huisje van 
Mary. En Christiaan die zit in het huisje 
waar onze tante in heeft gezeten, het 
huisje daarnaast was van onze ouders, 
daar zijn wij opgegroeid. Zo oud is dat 
huisje, dat is bijna 75 jaar. Dat was zo 
ongeveer het begin van de vereniging 
Aardenburg. 

Vader bouwde op zolder een huisje
Onze vader is op zolder een huisje gaan 
bouwen. Wij woonden in de stad op 
tweehoog en niet eens een balkonnetje. 
Hij sjouwde van die Bruynzeel platen 
naar zolder. Hij mocht wat hout dat 
over was meenemen van zijn werk bij 
Het Hem. En dan werd er elke maand 
wat van zijn salaris ingehouden. En 
mijn moeder kwam helpen om alles 
naar de zolder op vijfhoog te brengen. 
En daar ging hij passen en meten en 
timmeren, alles op maat maken. En 
toen het huisje eenmaal stond bij Aar-
denburg was het jarenlang zo dat het 
ieder jaar na de zomer weer moest wor-
den afgebroken. Het werd dan ‘s winters 
gestald in de loods van ome Jaap. Tot 
de huisjes op een gegeven moment het 
hele jaar mochten blijven staan. Het 
eind van het seizoen dat was wel heel 
jammer. We gingen ook wel eens een 

Drie zussen op kampeerterrein Aardenburg
“Ik vind het hier gewoon heel leuk”

weekend naar Wijk aan Zee. We gingen 
fietsen op zaterdagmiddag want mijn 
vader werkte nog ‘s morgens. En dan 
fietsten we zondag weer naar huis. Maar 
dat hadden we er allemaal voor over.

De kinderen komen graag op visite
In de zomer zaten we hier zes weken. 
Ja toen hadden wij allemaal maar vier 
weken schoolvakantie op de lagere 
school en dan mochten wij twee weken 
eerder weg omdat we alle drie wel goed 
konden leren. En onze eigen kinderen 
hebben hier ook heel veel gezeten. 
Een neef van ons zit hier ook op 
Aardenburg. Mijn moeder zat hier nog 
en mijn tante. Mijn dochter heeft een 
tijd dit huisje gehad, ik had eerst een 
ander huisje, maar die is toen gestopt en 
toen hebben mijn man en ik dit huisje 
genomen. De kinderen vinden het leuk 
om een dagje op visite te komen. 
Langer hoeft niet. Vroeger was het 
terrein veel groter, het terrein is 
helemaal verkleind.  Het grensde aan 
Vondeloord, die weg was er niet, de 
huizen hierachter waren er ook niet. 
Er was een heel hoog duin daarachter, 
een zandduin. Toen stonden er op een 
gegeven moment in een hele grote kring 
zoveel huisjes. Je kan ook niet zeggen 
jullie mogen niet meer. Dus toen zijn 
ze gaan passen en meten en toen is er 
een dubbele rij huisjes gekomen. Mijn 
jongste dochter woont in Heemskerk, 
met drie kinderen, die komen ook 
regelmatig hiernaartoe. Wij vinden het 

nog steeds heerlijk om hier te komen. 
Heerlijk om langs het strand te lopen. 
Dat geluid van de zee. We komen ook 
graag in de duinen. Ik ga ook graag met 
mijn man wandelen in de bossen in 
Duitsland. Maar evengoed vind ik het 
hier gewoon heel leuk.

Primera houdt kranten voor ons apart
Thuis moet je eerst de trap of een lift 
of een galerij pakken en hier stap je de 
deur uit en heb je de duinen, het dorp 
of het strand. Misschien is dat wel één 
van de belangrijkste dingen, dat je 
meteen buiten bent in de natuur, dat 
hebben wij natuurlijk nooit gekend. 
We hebben altijd op etages gewoond. 
Het is heel speciaal dat je zo naar buiten
kunt lopen. We hebben ook leuk 
contact met mensen in Wijk aan Zee. 
De familie Limmen, Marjo van ‘t Wout, 
Cor en Sybrig Durge, Astrid Aarden-
burg en Cor Herweg. Die zijn altijd heel 
lief, en onze nicht Yvonne van Veen-
huizen die is ook hier in Wijk aan Zee 
terecht gekomen aan de Julianaweg. 
We kennen ook veel mensen van 
gezicht, maken een praatje. Ik ga nog 
altijd naar de kapper hier, bij Variant. 
En we hebben altijd veel contact met Ed 
van de Primera, die houdt de kranten 
voor ons apart die komen we aan het 
eind van de dag ophalen. Dat is traditie. 
Vroeger waren hier veel kleine winkels
we hebben ze allemaal zien gaan. 
Gelukkig is er nu weer een lekkere ijs-
salon in De Zwaanstraat. Iedere keer als 

we na de winter weer hier aankomen 
is het even kijken wat is er nu weer 
veranderd. Het dorp inrijden en die 
grote wei zien dat is altijd leuk.

Aardenburg hoort bij Wijk aan Zee
Wat vroeger heel leuk was was als je 
hier weer kwam, dan zag je weer de 
jongens en meisjes waar je het jaar 
daarvoor mee gespeeld had. We hadden 
echt wel een groep, maar ‘s winters had 
je nooit contact. Dat was er vroeger 
niet, je had geen telefoontjes. Dus dan 
kwam je weer en was het van: oh ja, die 
is er en die is er, dan was je heel blij om 
iedereen weer te zien. Samen volley-
ballen, of het dorp in, naar het strand, 
soms waren er feesten. Deze zomer is 
er ook een open dag op Aardenburg. 
Ze doen ook mee met het Jutterspad. 
Er zit van alles in de pen. Iedereen 
hoopt dat het kan blijven. De kanton-
rechter had eigenlijk bepaald dat wij 
het gewonnen hadden, dat de gemeente 
het heel slecht had gedaan en de familie 
Aardenburg slecht had behandeld, maar 
toen zijn ze in hoger beroep gegaan en 
nu is het nog steeds niet duidelijk. 
Een heleboel mensen uit het dorp 
voelen dat wel, dat Aardenburg bij Wijk 
aan Zee hoort. Ik stond vorig jaar met 
iemand van de gemeente te praten en 
die had ook zoiets van jullie horen er 
gewoon bij. Wij hebben helemaal geen 
plannen om hier te vertrekken. Onze 
moeder was 90 toen ze hier nog zat.

Tekst en foto: Jan Paul van der Meij.

BURENDAG BIJ AARDENBURG
Kampeerterrein Aardenburg bestaat dit 
jaar 75 jaar en viert zondag 5 juni van 
14.00-17.00 uur feest met de buren. 
Alle Wijk aan Zeëers zijn van harte uit-
genodigd op de BURENDAG op het 
kampeerterrein met Koffie & Koek. 
Ontmoet Aardenburgers, hoor hun 
mooie verhalen en neem een kijkje op 
het kampeerterrein. Het terrein is gehuld 
in Middeleeuwse sferen met workshops 
voor de kinderen: boogschieten, tingieten, 
vilten, broodbakken (tegen een kleine 
vergoeding). Om 15.30 uur komt de 
Grote Verhalen Verteller en later is er 
ook live-muziek.
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Ellen Robert, 72 jaar, kunstenares en een
fascinerende vrouw, vertelt hoe zij na vele 
tochten over de wereld in Wijk aan Zee haar 
thuishaven heeft gevonden. Hier schildert 
zij en heeft zij haar passie voor tuinieren 
ontwikkelt. Een verhaal over kunst, favoriete 
kunstenaars, en mensapen.

‘Er was veel interesse in die zeeën van mij’, 
merkt Ellen Robert op, verwijzend naar een 
expositie die zij in de Kop van WaZ had. 
‘Ik heb heel wat opdrachten gehad voor 
grote houten planken, met zee.’ Ellen woont 
sinds vijf en een half jaar in Wijk aan Zee. 
Kunstenares en een veelzijdige vrouw met 
een bontgekleurd interessant leven. Op de 
vraag of zij een favoriet werk uit haar eigen 
oeuvre kan kiezen, begint zij over haar 
zeeën. Ellen schilderde de zeeën op houten 
planken waarbij zij de achtergebleven knoes-
ten onderdeel van haar werk maakte.
‘Die zeeën waren een favoriet van mij’, 
vervolgt ze. ‘Maar ik heb ook een werk dat 
30 jaar oud is, dat is éen van mijn eersten, 
en ook die vind ik mooi. En eentje die ik heb 
geschilderd toen ik in Afrika was, dus het is 
moeilijk om een favoriet te kiezen.’

Ondanks de goede verkoop van haar zee-
zichten is Ellen overgestapt naar iets heel 
anders, namelijk primaten. Ze pakt een 
schilderij waarop het hoofd van een gorilla 
de wereld in staart. ‘Dit is van een klein 
plaatje met een tekst doorheen dus het lijkt 
er niet op. Ik ben hier heel gehecht aan ge-
raakt. Weet je aan wie hij me doet denken? 
Aan die gorilla die uitgebroken was: Bokito.
Uitdagend. De ogen zijn fascinerend. 
Die twee witte puntjes in de ogen geven hem 
een ziel, zo voel ik dat. Ik heb deze gorilla 
gedaan toen ik met m’n arm zat afgelopen 
winter.’ Voorafgaand aan een schouder-
operatie kon Ellen haar linkerarm niet 
gebruiken en bracht de tijd door met het 
ontdekken, gefascineerd raken en schilderen 

van primaten. Naast “Bokito” heeft zij ook 
andere (mens)apen geschilderd, waaronder 
eentje met orang-oetans, moeder en kind 
waarvan het vlashaar als een donzen halo 
om het hoofd golft, en een mijmerende 
chimpansee.

‘Ik vind alles leuk om te proberen en ben 
amateur schilder, geen kunstacademie 
gevolgd. Wel een paar opleidingen tekenen 
en schilderen aan de Amsterdamse Volks-
universiteit gehad en dat vond ik heel erg 
leuk Mijn vader kon ook goed schilderen 
dus waarschijnlijk heb ik dat van hem. 
Hij maakte van die hele mooie Dali-achtige 
doeken. Ik heb altijd hard gewerkt, overal 
gewoond, een druk leven gehad, op de 
kleinkinderen gepast en nu heb ik eindelijk 
wat meer tijd voor m’n tuin en schilderen.’ 

‘Ik ben gek op de tuin; het is mijn nieuwe 
passie.’ In haar hoekwoning aan het Franse 
Pad in de Gouden Gunje heeft Ellen haar 
draai gevonden. En ook haar rustpunt; een 
plek om op adem te komen na een bewogen 
leven dat haar vanuit Nederland naar o.a. 
Iran en Nigeria bracht waar zij met haar 
tweede man George woonde. Dit had met 
het werk van haar man te maken. 
‘Wij woonden in een compound en hadden
er een te gekke tijd. Hij is helaas te vroeg 
overleden. Daarna heb ik twee jaar in 
Zweden op het platteland gewoond. Ik ging 
daar werken en ontmoette iemand die elke 
maand naar Texas ging. Dus ik ook mee met 
al die Zweedse zakenmensen. Op een keer 
zijn we daar op een zeiljacht naar Barbados 
gevaren en toen ik dat zag, dacht ik: hier 
moet ik wonen. Ik heb daar een restaurantje 
gerund van een Deens echtpaar. Zij hadden 
een hotel met een restaurant waar lokale 
gerechten werden gemaakt. Dat was een 
geweldige tijd. Maar ik had een kind en ben 
terug naar Nederland gegaan zodat hij naar 
de middelbare school kon en een goede 

opleiding kon volgen. Mark is afgestudeerd, 
woont in Haarlem en is een fantastische 
vader van Max en Eva, twee schatten van 
kleinkinderen. Eenmaal terug hier zocht ik 
een baan en moest weer in het gareel lopen, 
dat was wel even wennen. In Amsterdam 
kon ik een etage in een grachtenpand huren. 
Het had een enorme vliering. Ik werkte 
op kantoor bij een bouwbedrijf dat 
monumentale grachtenpanden renoveerde 
voor Stadsherstel. Zo ben ik daar gekomen;
wat een mazzel. Het pand was van 1698. 
Maar drie hoog met zulke trappetjes…’ 
ze houdt haar handen twintig centimeter 
uiteen, ‘geen balkon, je kent dat wel. 
En druk: de gay-parade, dan weer dit en dan 
weer dat op de grachten, al die rondvaart-
boten, busladingen met toeristen, en dan de 
rolkoffertjes… Het was leuk, hoor, vlak bij 
de Nieuwmarkt dus ik heb wat geluncht op 
de Zeedijk, dat mis ik wel hier. Die Chinese 
feesten en het nieuwjaar… Maar het is iets 
voor jongere mensen om daar te wonen, 
niet als je de boodschappen drie hoog moet 
sjouwen en de auto niet kwijt kunt. Ik heb 
daar 17 jaar gewoond en kwam toen in 
Wijk aan Zee terecht. Ik heb altijd mazzel 
gehad met huizen. Het leuke van een dorps 
leven is dat je niet zo anoniem bent als in de 
stad. Toen ik aan mijn schouder geopereerd 
was, kwamen de meiden van Buurtzorg mij 
helpen. Dat zijn zulke lieve mensen. Ook nu 
nog komen ze de Kop van WaZ binnen als 
ik daar zit, zomaar om wat bij te kletsen.’

Heb je wat kunst betreft voorbeelden, 
mensen die je bewondert? ‘Weet je wie 
mooie dingen maakt?: Isabella Werkhoven. 
Ze heeft nu een expositie in Museum 
Belvédère in Heerenveen. Ik was er hele-
maal van onder de indruk. En David Hock-
ney, die heeft zulk goed werk. In Wijk aan 
Zee vind ik Jopie Mellema heel goed. 
Dat spreekt mij natuurlijk aan, de zeeën.’
Het feit dat zij geen opleiding aan de kunst-
academie heeft gevolgd, ziet Ellen niet als 
een gemis. ‘Nee, hoor. Nu wil ik me meer 
ontwikkelen in portretschilderen.’ Lachend 
voegt zij eraan toe: ‘En ik denk dat als ik 
een aap kan schilderen, ik ook een mensen-
hoofd kan schilderen.’ 

Ellen Robert heeft in mei en juni een 
expositie in de Kop van WaZ waar haar 
mensapen te zien zijn, evenals vier werken 
van Tata op een surrealistische manier.

Tekst: Yvonne Janssens.
Foto: Hans de Bruijn.

“Tekenend voor Wijk aan Zee”
     Ellen Robert
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Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976
info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
www.meldpuntoverlasttata.nl
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/iets-melden
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, 
Sociale Samenhang en Bewoners-
participatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
Dorpsverbinder Wijk aan Zee:
Jolanda van der Wal 06-1969 5231
vanderwal@welzijnswb.nl

Juttertjes
‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden 
bevatten en zijn gratis voor dorpsbewoners 
(maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd 
worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Greet Cudovan uit Wijk aan Zee duikt 
in het oorlogsverleden van haar dorp en 
gaat samen met haar gesprekspartners 
op zoek naar de essentie van vrijheid. 
De titel van deze podcastserie is geba-
seerd op een uitspraak van een basis-
schoolleerling. Zo treffend onder de rook 
van Tata Steel. Opname: Studio Jan-Paul 
van der Meij. Uitgever: De Vrijstaat 
Roetz. Te beluisteren op Spotify.
 
Twintig jaar geleden begon Greet 
Cudovan de verhalen van overlevenden 
in Wijk aan Zee op te schrijven, een 
dorp binnen de Festung IJmuiden in de 
Atlantikwall. Iedereen moest in 1942 
evacueren, slechts een paar gezinnen 
konden blijven. Hoe was dat om met de 
Duitsers te moeten samenleven?
De viering van 75 jaar vrijheid was 
een goede reden om de verhalen te 
bundelen in een boek: “Wijk aan Zee 
75 jaar Vrij”. Cineast Jan van der Land 
maakte 3 dvd’s met interviews onder de 
naam Vrijheid I, II en III te vinden op 
het YouTubekanaal van Rondje Wijk 
aan Zee. Het boek met dvd lag in het 

voorjaar van 2020 in de winkel toen 
onverwachts de pandemie uitbrak. 
Zaten we opeens in een lockdown. 
Weg Vrijheid!!!???

Hier begint haar zoektocht naar de 
essentie van Vrijheid. Met de oorlog in 
de Oekraïne op dit moment wel heel 
erg actueel. In een aantal podcasts praat 
zij met verschillende mensen over dit 
onderwerp.
 
Aflevering 1 Belinfante 27 maart 2022
De Joodse familie Belinfante speelde 
in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw een belangrijke rol in Wijk aan 
Zee. In maart 1942 werden Ernst, Jetty 
en hun twee jonge kinderen gedepor-
teerd. Gast: journalist Jacky de Vries.

Aflevering 2 Het orgeltje van Adolf en 
Antoon 10 april 2022
De Duitse Hauptlehrer en soldaat Adolf 
de Biasi knutselde samen met timmer-
man Antoon v.d. Meij in Wijk aan Zee 
een orgeltje in elkaar voor een tentoon-
stelling in de bunker. Gast: Cor Bart.

Aflevering 3 Wijk aan Zee 75 jaar vrij 
24 april 2022
Cineast Jan van der Land vertelt over 
zijn film Vrijheid met interviews van 
overlevenden. Bets Durge (86) was 6 
jaar toen de oorlog begon, zij vertelt 
haar herinneringen. Gasten: Jan van der 
Land en Bets Durge 

Aflevering 4 De rol van de kerk 
29 april 2022
Wat heeft de kerk in Wijk aan Zee in 
bezettingstijd meegemaakt? Wat is er 
met de klokken in de toren gebeurd?
Gast: Marcel Lindeman, docent 
geschiedenis en bestuur Protestantse 
gemeente.

Aflevering 5 Bunkers en het belang 
van educatie 12 mei 2022
Ruim 500 kinderen zijn komen ‘bunke-
ren’ in Wijk aan Zee. Nut en noodzaak? 
Wat willen wij dat zij daarvan opste-
ken? (En wat leren wij daarvan). Dit in 
aanloop van de Bunkerdag op 28 mei 
waaraan Wijk aan Zee met 5 bunkers 
meedoet.Gast: René Muetstege

Ze is al ruim twee maanden in touw als 
dorpsverbinder en daar geniet ze volop 
van. Als het weer het toe laat stapt 
Jolanda van der Wal op het fietsje om 
van haar woonplaats Beverwijk naar 
Wijk aan Zee af te reizen. ‘Ik kom er 
graag. Het is een fijn dorp’, zegt ze met 
overtuiging. ‘Een gemeenschap met een 
eigen karakter.’

Jolanda was anderhalf jaar lang mantel-
zorger geweest voor haar moeder, toen 
ze de advertentie voorbij zag komen 
op Facebook. ‘Ik was me juist aan het 
oriënteren wat ik de komende periode 
zou gaan doen’, vertelt ze. ‘En toen 
kwam dit. Ik had er meteen een fijn 
gevoel bij.’ Jolanda kent Wijk aan Zee 
goed. Ze heeft jarenlang in het onder-
wijs gezeten, maar voor die tijd was ze 
beleidsmedewerker economische zaken 
bij de gemeente Beverwijk, zo’n twintig
jaar geleden inmiddels. ‘Vanuit die 
hoedanigheid was ik betrokken bij het 
strand en het toerisme. Ik heb ook de 
beginjaren meegemaakt van Cultureel 
Dorp en ervaren wat voor mooie 
energie er in het dorp zit.’

Eigenlijk heeft ze als persoonlijke 
stelregel om nooit terug te keren naar 
iets wat ze al gedaan heeft, niettemin 
besloot ze deze uitdaging aan te gaan. 
‘Ik ben natuurlijk gek op Wijk aan Zee, 
het is bovendien al zolang geleden dat 
ik hier actief was en ben ik als dorps-
verbinder bezig met andere aandachts-

punten dan destijds: welzijn, zorg en 
sport.’ Als dorpsverbinder is Jolanda 
in dienst van Welzijn Beverwijk. Er zit 
een mooi spanningsveld in haar werk. 
‘Aan de ene kant zit er al veel kracht en 
verbinding in het dorp, met veel actieve 
mensen. Waarom dan een dorpsverbin-
der? Aan de andere kant is er destijds 
met de bewoners een dorpsplan opge-
steld, waaruit toch een aantal duidelijke 
behoeften zijn voortgekomen. Ik vind 
het een mooie uitdaging om daar de 
komende jaar stappen in te zetten.’ 

Het aanstellen van een dorpsverbinder 
is een van de aanbevelingen geweest 
van aanjager Annabel Thomas. 
Jolanda gaat vanuit haar rol onder meer 
samenwerkingen en kruisbestuivingen 
stimuleren tussen inwoners en 
organisaties. Ouderen en jongeren 
hebben hierbij haar speciale aandacht. 
Ook zal ze De Moriaan bijstaan in de 
omvorming tot Huis van het Dorp.
Op haar persoonlijke wensenlijst staat 
onder meer de skatebaan, dat vanuit de 
jongeren zelf is geïnitieerd. ‘Dat moet 
er dit jaar gewoon komen.’ Ook hoopt 
ze dat het lukt om het aanbod op Het 
Doolhof uit te breiden met bijvoorbeeld 
een Jeu de Boulesbaan. Een welbesteed 
jaar dus. Komt er een verlenging? 
Ik zou best langer willen blijven, maar 
ga er niet vanuit dat het gebeurt. 
Als die behoefte er uiteindelijk is en 
men heeft het idee dat ik dat kan doen, 
ben ik zeker geïnteresseerd.’

Dorpsverbinder 
Jolanda heeft 
‘fijn gevoel’ bij 
Wijk aan Zee

Haal de sinaasappels en pepermunt 
maar weer in huis. Na twee bewegings-
arme jaren wordt dan eindelijk weer 
de Avondvierdaagse gehouden. Veel 
kinderen, ouders en ook het organiserend 
comité hebben er enorm naar uitgekeken. 
Van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 
juni kunnen de wandelschoenen uit de 
kast. 

“We zijn blij dat het eindelijk weer 
kan”, meldt Sabine Barnhoorn, die met 
Jolanda Bakker en Maartje de Kaper 
de boel op poten zet in Wijk aan Zee. 
“Het is altijd best wat werk, maar we 
hebben het toch gemist met zijn allen.” 
Vier avonden achtereen kan de Wijk 
aan Zeese jeugd verschillende routes 
wandelen, de 5 kilometer en de pittige 
10 kilometer. Die routes worden van 
tevoren ‘voorgelopen’ door vrijwilligers. 
“Kijken of de hekken nog hetzelfde zijn, 
of dat er bordjes zijn veranderd.
Het moet allemaal nog wel kloppen 
natuurlijk, dat je niet voor verrassingen 
komt te staan onderweg.” 
Zoals voor veel leuke activiteiten in 

het dorp geldt ook voor de avondvier-
daagse dat we het met zijn allen moeten 
doen. Met hulp van vrijwilligers lukt er 
veel. Zo zijn er mensen die het verkeer 
langs de route regelen op de avonden. 
Ook is het fijn als er ouders meelopen, 
met name op de 10 kilometer. En als 
wandelliefhebbers het leuk vinden om 
de routes van tevoren te controleren, 
zijn ze van harte welkom om zich aan 
te melden. “We zijn zeker nog op zoek 
naar mensen die zich bij ons willen 
aansluiten.” 

De jonge wandelaars gaan uiteraard 
voor de medaille op dag vier. 
Dan moeten ze zich wel inschrijven. 
Leerlingen krijgen na de vakantie een 
inschrijfformulier mee van school. 
Dat moet uiterlijk 13 mei weer ingele-
verd zijn, met betaling van 5 euro in een 
envelop. Aanmelden kan ook via:

avond4daagseWaZ@gmail.com
Op de avonden start de 10 kilometer 
om 18.15 uur en de 5 kilometer om 
18.30 uur vanaf Dorpshuis De Moriaan. 
De eerste avond, dinsdag 31 mei, moe-

Podcastserie: “Vrijheid is als frisse lucht”

Terug van weggeweest: Avondvierdaagse

ten de deelnemers iets eerder komen 
om de stempelkaart op te halen, vanaf 
17.30 uur staat deze eerste avond alles 
klaar om de wandelaars te ontvangen.
En de laatste avond wordt traditiege-
trouw een feestelijke: er zal muziek zijn 
en voor alle wandeltoppers wat lekkers.
Wil je meehelpen organiseren? Het ver-
keer regelen? Of routes lopen? Mail dan 
naar: avond4daagseWaZ@gmail.com

Tekst: Merei Dekker/Foto: Archief.
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Dorpskerk
Zondag 1 mei 10.00 uur
Voorganger: ds S. Schippers te Itens
Woensdag 4 mei 18.45 uur
Dodenherdenking herdenkingsbijeenkomst
Voorgangers: ds A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 15 mei 10.00 uur
Voorganger: ds E. Baljet te Arnhem
Donderdag 26 mei 10.00 uur
Hemelvaartsdag Oecumenische dienst 
in de tent op de dorpsweide
Voor nadere gegevens zie pagina 14
Zondag 29 mei 10.00 uur
Voorganger: past. L.H. Stuifbergen

Odulphuskerk
Woensdag 4 mei 18.45 uur 
Dorpskerk Dodenherdenking-
herdenkingsbijeenkomst met Themakoor
Voorgangers: ds A. van Nierop en p. N. Smit
Zondag 8 mei 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorgangers: p. R. Torres en dk. M. de Haas
Zaterdag 14 mei 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: dk. M. De Haas
Zondag 22 mei 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers
Donderdag 26 mei 10.00 uur
Hemelvaartsdag Oecumenische dienst 
in de tent op de dorpsweide
Voor nadere gegevens zie pagina 14

Oecumenische Bijbelkring 
Dinsdag 3 mei is er weer een gespreksavond 
om 19.30 uur rond de Bijbel in de consisto-
rie van de Dorpskerk aan het Julianaplein, 
vooraf een kopje koffie of thee. De entree is 
vrij, iedereen is van harte welkom. 
Gespreksleider is pastor Nico Smit.

Zondag 1 mei
Badgastenkerk: Klankreis Oosterse 
instrumenten en zang Saskia; 12.00 uur
Dorpskerk: Muzikale vertelvoorstelling 
‘Ze heet Hana’; 12.00 uur
Open Bunkerdag; 13.00-16.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: 
Gratis rondleiding; 14.00 uur
Dinsdag 3 mei
Moriaan: Sportinstuif voor kinderen;
13.00–15.30 uur
Woensdag 4 mei
Monument: Dodenherdenking; 19.30 uur.
Vrijdag 6 mei 
Moriaan: Dorpslunch; 12.00-13.30 uur
Zaterdag 7 mei
Spar: start zwerfvuil opruimen; 10.00 uur
Kop van WaZ: Opening expo; 17.00 uur
Zondag 8 mei
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00–16.00 u
Badgastenkerk: MUSH muziekcollectief uit 
New Castle (o.a. zang en viool); 12.00 uur
Woensdag 11 mei 
Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 12 mei
Badgastenkerk: Podcast met publiek over 
WO2 in Wijk aan Zee; 19.30 uur
Zondag 15 mei
Badgastenkerk: Frank Boske voorstelling: 
‘De Mazzel van Pech’; 12.00 uur
Maandag 16 mei
Huisartsenpraktijk: Spreekuur Sociaal Team;
9.30–11.30 uur
Dinsdag 17 mei 
Moriaan: Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Zaterdag 21 mei
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Moriaan: Moriaan Darts; 20.00 uur
Zondag 22 mei
Het Hoge Duin: Start Bunkerrondleiding; 
11.30-14.30 uur
Badgastenkerk: Gong-concert “The Big 
Bang Experience”; 12.00 uur
Dinsdag 24 mei
Moriaan: ODNZKG-bijeenkomst zeer zorg-
wekkende stoffen (ZZS) in de leefomgeving; 
19.30-21.00 uur
Woensdag 25 mei t/m zondag 29 mei
Dorpsweide: Meifestival met Kermis
Zondag 29 mei
Badgastenkerk: Klankschalen; 12.00 uur

Agenda
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: 
info@tipwijkaanzee.nl

De jaarlijkse herdenking van de slachtof-
fers van oorlog en geweld op 4 mei aan-
staande is actueler dan ooit In de wereld 
van vandaag. De beelden van platge-
bombardeerde steden en vluchtelingen-
stromen in Oekraïne komen dagelijks bij 
ons binnen en doen ons beseffen hoe het 
is om in een vrij land te mogen leven.

Dat was in de jaren 1940-1945 wel 
anders. Het steeds weer vertellen van 
verhalen over de oorlog, welke oorlog 
dan ook, helpt ons om bereid te zijn 
met alle inwoners van een natie het 
leven in verbondenheid voort te zetten.
In Wijk aan Zee vertellen we op 4 mei 
elk jaar het verhaal van de familie 
Belinfante, die omkwam  in concentra-
tiekampen en de jongens die op de 
Grebbeberg, in werkkampen of in de 
Oost het leven lieten. We hebben de 
opdracht om die verhalen te blijven 
vertellen en te delen met elkaar. 

Programma van de herdenking:
18.45 uur herdenkingsdienst in de 
Dorpskerk,voorgangers p. N. Smit en 
ds A. van Nierop. Het Themakoor Wijk 
aan Zee verzorgt de zang.
Twee leerlingen van basisschool De 
Vrijheit dragen een gedicht voor.
19.30 uur aanvang stille tocht met 
kranslegging bij het graf van de 
onbekende oorlogsvlieger. Door de 
De Zwaanstraat naar het oorlogsmonu-
ment aan de Strandopgang Zuid.
19.40 uur toespraak afgevaardigde 
gemeentebestuur Beverwijk, gedicht 
van een leerling basisschool De Vrijheit 
en kranslegging door diverse organisa-
ties en dorpsbewoners afgewisseld met 
muziek door muziekgroep het Dorp.
20.00 uur twee minuten stilte afgeslo-
ten met het Wilhelmus.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om 
in de Odulphuspastorie nog wat na te 
praten bij een kopje koffie of thee.

Na twee jaar onderbreking wegens de 
Corona is de oecumenische viering van 
woord, zang en gebed weer terug! 
In de feesttent van het Mei-festival op de 
Dorpsweide is iedereen op 26 mei om 
10.00 uur weer welkom in de kerk zonder 
drempels. Voorgangers zijn van parochie 
Sint Eloy, PKN Beverwijk-Wijk aan Zee en 
het Leger des Heils. Samenzang en koorzang 
door de gezamenlijke Wijk aan Zeese koren 
onder leiding van Marja Westerbeek. 
Stemmige koraalmuziek van het Muziek-
korps van het Leger des Heils Kennemer-
land onder leiding van Hedzer van der 
Giezen. Passende popsongs door het 
Wijk aan Zees Collectief WAZCO.
Goede woorden, mooie muziek in een 
unieke omgeving, een viering waarvan de 
bezoekers achteraf zeggen: “Daar had je bij 
moeten zijn”. Kom dus gewoon!

Op 20 maart overleed na een kort maar 
heftig ziekbed onze zeer betrokken 
dorpsgenoot Elfe Kruppke. Elfe werd 
op 4 augustus 1943 geboren in Anger-
burg, een dorpje in Oost-Pruisen, dat 
nu in Polen ligt. Haar moeder vlucht in 
het laatste oorlogsjaar met drie kleine 
meisjes naar het westen en vindt onder-
dak in Düsseldorf. Daar groeit Elfe op
en ontmoet ze haar man Gerd Wasch-
kowitz. Als Gerd eind jaren zestig werk 
krijgt aangeboden in de IJmond reist 
Elfe hem na, samen met de inmiddels 
geboren dochter Sonja. Ze gaan tijdelijk 
inwonen in een van de PWN-woningen 
in de duinen. Wat een tijdelijke verblijf-
plaats lijkt, ervaart Elfe al snel als het 
voor haar bestemde plekje op aarde. 
Haar tweede dochter Tanja wordt gebo-
ren en ze wordt actief in de peuterspeel-
zaal en de volleybalclub. Elfe houdt van 
gezelligheid en bouwt snel een netwerk 
van contact op in Wijk aan Zee. 
Een succesvolle studie aan het Goethe 
Instituut opent voor haar een nieuw 
perspectief: ze gaat les geven in haar 
geliefde Duitse taal. 
Eerst aan volwassenen en later in het 
voortgezet onderwijs. Op het Ichtus 
College in Driehuis brengt ze de liefde 
voor de Duitse taal over en organiseert 
ze internationale uitwisselingen. 

Als geëmancipeerde vrouw kiest ze 
dan haar eigen weg. Elfe is reislustig en 
sportief. In de loop van haar leven, 
bezoekt ze bijna alle continenten. 
Ze reist veelal op eigen kompas want 
georganiseerde reizen staan haar tegen.  
Haar internationale oriëntatie maakt 
haar tot een uitstekende gastvrouw bij 
Cultureel Dorp van Europa. Ze zingt 
lustig mee in ”Vrij uit zingen”. 
Als vrijwilligster bij evenementen speelt 
ze even gemakkelijk Freule Julia van 
de Klughte als toiletjuffrouw op de 
Smaakmarkt. Als er iets te doen was 
in het dorp konden we – tussen haar 
reizen door - op Elfe rekenen. Ze is een 
voorbeeld voor iedereen die zich de 
vraag stelt: hoe vind je aansluiting in 
een dorpsgemeenschap? Een erehaag 
van dorpsgenoten zorgde op 26 maart 
voor een indrukwekkend afscheid.

Lieve Elfe, rust in vrede.
Tekst: Jan de Wildt/Foto: Margot Ekhart.

Niemand zal het ontgaan zijn dat er vlak bij 
Wijk aan Zee drie nieuwe windmolens in 
bedrijf gegaan zijn. Goed voor het klimaat 
en voor de broodnodige duurzame energie. 
Ze produceren op jaarbasis circa 25 miljoen 
kilowattuur, dat staat gelijk aan het energie 
gebruik van ongeveer 7000 Nederlandse 
huishoudens. Dit is Windpark Ferrum.
Deze stort jaarlijks een bedrag in een fonds 
dat beheerd wordt door Stichting Gebieds-
fonds Ferrum. Deze onafhankelijke stichting 
zal dit geld besteden aan projecten in de 
regio die duurzaamheid bevorderen. 
Het bestuur van deze stichting beoordeelt 
eens per jaar welke duurzame project uit de 
omgeving een gift van de stichting ontvangt.
Aanvragen voor Wijk aan Zee kunnen 
ingediend worden voor 25 mei bij de 
Dorpsraad Wijk aan Zee:

secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com 

Subsidie voor
Duurzaamheid

Hemelvaartsdag
Tentviering

In Memoriam Elfe Kruppke (1943-2022)

4 mei 2022 - Dodenherdenking
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