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Onze burgemeester
Martijn Smit

De mensen zijn bezig met hun omgeving.
In Wijk aan Zee moeten we koesteren dat men-
sen zich druk maken om hun eigen omgeving, 
mensen organiseren wat. Dat is het mooiste wat 
er is. En het schaaktoernooi, de hele wereldtop 
loopt hier rond. Als kind heb ik vaak geschaakt.
Hoe geweldig was het slot van het toernooi, 
de huldiging van de winnaar op het plein met 
WazMank. Vanaf april aanstaande woon ik in 
Beverwijk. Dan kan ik de dagelijkse files ruilen 
voor wandelen naar mijn werk”.
“Een liefhebberij van mij is lezen, alleen het komt 
er vaak niet van om aan een stuk door te lezen 
er is altijd wat te doen. Ik ben niet door toeval 
gaan Marathonlopen. Ik stopte met roken en ben 
toen gaan hardlopen. Van een 10 km naar Dam 
tot Dam, naar Marathon. Toen ik net in Bever-
wijk kwam ben ik een keer gaan hardlopen. Ik 
startte in Bakkum om lekker te rennen. Ik volgde 
de pijltjes, maar heb er onderweg misschien 

een paar over het hoofd gezien. Want plotseling 
stond ik voor de Spar. Ik had bijna een halve 
marathon gelopen. Ik vond het niet verstandig 
om terug te lopen naar Bakkum, ik had niets bij 
me dus ik moest liften naar mijn auto. Het was al 
avond en ik had piketdienst en mijn telefoon had 
ik in de auto gelaten. Een vriendelijke man uit 
Beverwijk, onderweg naar huis, was bereid om 
te rijden en bracht me naar Bakkum. Hopelijk 
leest hij de Jutter, want ik ben hem nog steeds 
dankbaar. Als ik van Bakkum naar Wijk aan Zee 
kan lopen kan ik ook de Dam tot Damloop doen 
en ik had de smaak te pakken en ben echt gaan 
trainen voor marathons waarvan ik intussen er 
zes heb gelopen. Ik heb altijd oortjes in en luister 
naar van alles, van Hiphop tot Hard Rock, maar 
er is een plek waar de oortjes uitgaan. Dat is als 
ik het strand opga, anders hoor ik de zee en de 
meeuwen niet, wat kan ik daar van genieten”.
“Kernwoord van mijn werk is: ‘Mensen’. Er vroeg 

me eens een klein ventje: ‘Wat moet je doen 
om burgemeester te worden’? ‘Dan moet je een 
hekel hebben aan mensen’, zei ik. Met verbazing 
keek hij me aan. ‘Geloof je wat ik net zei’? ‘Nee 
meneer’. ‘Goed, jij kunt burgemeester worden, 
want je kan alleen burgemeester worden als je 
van mensen houdt’.
Voor Wijk aan Zee is het erg belangrijk om 
heel zorgvuldig naar het dorp te kijken. Als je 
mooi bent, moet je zorgen dat te blijven en dat 
doe je door je te verzorgen. Dat geldt voor je 
tuin, als je die niet onderhoudt is het snel over 
met de schoonheid. Maar dat geldt ook voor je 
woonplaats. In Wijk aan Zee heb je niet alleen 
te maken met toeristen maar ook met tijdelijke 
arbeiders, hoe gaan we daar mee om. Het is be-
langrijk om in gesprek te blijven met de Wijk aan 
Zeeërs met het oog op de kwaliteit van het dorp”.

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Het moet hem in de genen zitten, zijn grootvader 
was zestien jaar wethouder en zijn vader negentien 
jaar burgemeester. Martijn heeft drie niet meer 
thuiswonende kinderen in de leeftijd van 22 tot 25 
jaar. Al bijna een jaar is Martijn de burgemeester 
van Beverwijk, tijd om te horen wat hij van de 
stad en ons dorp vindt.

“Ik kwam op mijn zeventiende van de Mavo en 
vond school eigenlijk maar niets. Ik ging meteen 
werken in de bouw.  Op mijn 23ste  begon ik in 
te zien dat ik toch iets aan mijn toekomst moest 
doen. Toen ben ik bij de gemeente terecht geko-
men op de postkamer en ben ik naast mijn werk 
gaan studeren. Hogere Bestuursdienstopleiding 
in Milieurecht aan de Bestuursacademie, daarna 
Universiteit Recht en Openbaar Bestuur”.

“Ik werd gemeenteraadslid en vervolgens, gelijk 
na het afronden van mijn studie, wethouder in 
de gemeente Edam-Volendam. Daar heb ik de 
cafébrand, waarbij dertien jongeren omkwamen 
en 300 gewond waren geraakt, van heel dichtbij 
beleefd. Ruim vijf jaar was ik dagelijks bezig met 
de nazorg van de brand. Daar ben ik elke dag 
mee bezig geweest. In die tijd heb ik regelmatig 
Beverwijk bezocht om patiënten in het Brand-
wondencentrum te bezoeken. Vervolgens werd 
ik in 2005 burgemeester van Zeevang en in 2010 
van de gemeente Wijdemeren”.

“Er zijn verscheidene redenen waarom ik koos 
voor Beverwijk. Ik hou van water, dus de zee 
trok me aan, maar ook de combinatie van stad 
en dorp. Het is een gemeente waar werk aan de 
winkel is. Waar je te maken hebt met mensen 
en zware industrie. Ik vind Wijk aan Zee een 
wonderschoon en aantrekkelijk dorp en de zee is 
fantastisch. Een dorp van vrije denkers, wel klein 

maar niet benauwd. En de mentaliteit van de 
bewoners hier staat me aan. Er is ontzettend veel 
activiteit er wordt heel veel georganiseerd, Wijk 
aan Zeeërs zijn actief en doen hun zaken zelf.

VVD en GroenLinks zijn de grootste partijen 
geworden na de verkiezingen voor de gemeente-
raad van Beverwijk. Beide krijgen vijf zetels. Op 
kleine afstand volgt D66 met vier.

In Wijk aan Zee kregen D66 en GroenLinks de 
meeste stemmen.

Wijk aan Zeeërs Peter Weel en Jacqueline Mak-
bouli (foto) van D66 reageerden verheugd. 
,,D66 is met een klein verschil van slechts 55 
stemmen de derde partij geworden in de ge-
meenteraad van Beverwijk en daar zijn we best 
trots op. Dat in ons eigen dorp de meerderheid 
van de kiezers op ons gestemd heeft, vinden we 
geweldig”. 
Met twee Wijk aan Zeeërs in de raad kan D66 
veel betekenen voor het dorp, stellen beiden 
in een verklaring. ,,We willen iedereen die op 
ons heeft gestemd heel erg bedanken voor het 
vertrouwen. Samen met jullie zetten we ons de 
komende vier jaar vol energie in om Wijk aan 
Zee weer een stukje mooier te maken!’’

Dorpsgenoot Aart Hiemstra stond op de lijst 
van Democraten Beverwijk, maar komt niet 
in de raad. ,,Het politieke landschap is zo vlak 
geworden als een polder. We meten de indivi-
duele stemmen, wachten af om te zien of Wijk 
aan Zee net zo vlak is. Of dat er toch nog sprake 
is van een duinlandschap’’, zegt hij dichterlijk. 
,,Lokale partijen doen niet echt mee, het landelijk 
signatuur overheerst. Democraten Beverwijk 
is daarentegen wel een stabiele factor, want we 
hebben sinds de oprichting twee zetels’’, aldus 
Hiemstra, die erg benieuwd is welke coalitie zich 
gaat vormen.

Paul Meiland van het CDA stond vierde op de 
kandidatenlijst. Daardoor was het onzeker of 
hij wel in de gemeenteraad zou terugkeren. Zijn 
partij behaalde drie zetels, maar Meiland wist 
toch niet genoeg voorkeursstemmen te behalen 
voor een zetel. ,,Ik had wel even de pest in, maar 
dit hoort bij de politiek. Ik heb mijn best gedaan 
en ben wel blij voor de andere kandidaten’’.
                   Tekst: Jacky de Vries/Foto: Heleen Vink.

D66 grootste in Wijk aan Zee
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Ho Wat is er te zien? Tegels!

Mike Schouten met zijn Muurprinter op tegels. 
Self-made creatief uitvinder Mike Schouten ver-
bindt natuurlijke materialen met technologie.
Hij voegt een digitaal aspect toe aan zijn ontwer-
pen en denkt altijd buiten de hokjes. Hij bedenkt 
en bouwt enkel objecten en systemen die hem 
interesseren en die leiden tot iets nieuws.
Op deze manier verbetert hij continu zijn vaar-
digheden en daagt hij zichzelf elke dag opnieuw 
uit. Mikes doel is om mensen iedere keer op-
nieuw te verrassen met zijn uitvindingen.
Er is bijna geen grondstof of techniek onbekend 
voor Schouten. Hij werkt met staal en andere 
metalen maar ook met veel houtsoorten, met 
de hand of met CNC machines. Hij kan lassen 
als de beste en draagt deze kennis graag over als 
mentor in de Broedmachine. Mike spreekt de taal 
van het programmeren en coderen, werkt met 
3D printers en computerchips en is technisch te-
kenaar op de pc. In het verleden was Mike altijd 
bezig met het ‘low-tech’ bouwen van objecten, 
statisch, het beweegt vaak niet zoals je zou willen. 
Zo kwam hij erachter dat het naar een veel hoger 
niveau getild kan worden met computers.

De Muurprinter en meer.
Het meest bekende werk van Mike is de Muur-
printer: een computer die op de muur print met 
zelf ontwikkelde verf van pigment en ingrediën-
ten uit de keuken. De muurprinter zet oneindig 

veel stipjes die samen een afbeelding vormen, 
alles is mogelijk, zelfs de mooiste portretten. 
De eigen Arduino mini computer is geprogram-
meerd om een afbeelding op te laden. Hij print 
nu alleen nog in het zwart, maar er zijn ambities 
om meerdere kleuren toe te voegen. Daarnaast is 
het doel om de printer openbaar op de markt te 
krijgen zodat iedereen eraan en mee kan werken.

Maar er is meer! Wat denk je van een automati-
sche draadstaal-buigmachine? Of van een mini 
bioscoop? De YAKFA Cinema ontwierp en 
bouwde hij in samenwerking met architect Wim 
Aardenburg. Mike bedacht een piano die zelf 
speelt door aandrijving via een fietswiel en een 
beekje. En een hele hoge fiets, waar hij zelf uren 
op rond reed. Naast uitvinden ontwerpt Schouten 
ook meubels van hout in combinatie met staal.

Open Source beschikbaar werk.
Mike volgde een mbo en hbo studie Werktuig-
bouwkunde waarna hij met staal ging werken. 
Hij is een voorstander van zelfstudie. Wil je iets 
weten? Leer het jezelf dan. Zo wist hij twee jaar 
geleden niets van programmeren en coderen. 
Maar door vele uren YouTube kijken en forums 
door scrollen leerde hij de geheimen van deze 
ingewikkelde taal langzaam kennen. Deze vorm 
van ‘open source’ informatie op het internet heeft 
hem zo veel opgebracht dat hij er van overtuigd 
is dat zijn werk op dezelfde manier beschikbaar 
moet zijn: ‘open source’ voor andere kunstenaars 

of enthousiastelingen die er een goed idee voor 
hebben!
Wat staat er nu op het programma? Een nieuw 
materiaal ontdekken, zoals een bepaalde hout-
zaagselschimmel, die omzetten in een vaste stof 
en dan daarmee de 3D printer vullen. Of een 
geautomatiseerd beurshandel-systeem voor cryp-
tocurrencies. We houden hem in de gaten!

StoryTiles, Marga van Oers.
Zij maakt kunst op tegels, hout en kaarten.
Elk design heeft een grappige twist, waarin 
klassieke concepten contrasteren met modern 
elementen. Alle StoryTiles producten worden 
ambachtelijk gemaakt in Nederland, vanuit de 
thuisbasis in Amsterdam. Vanaf 13 april zijn de 
tegels in de collectie van de KOP van WaZ. 

Jola Brokking en Evelien Andrée Wiltens.
Zij zijn samen het voegmiddel en laten hun 
irritatie en inspiratie zien op tegels.

Opening vrijdag de 13e april vanaf 17 uur.
De expositie loopt tot en met 8 juli.

Tritone.
Tijdens de opening van de expositie op vrijdag 
13 april spelen Ab Winkel, Jan-Paul van der Meij 
en Saskia Domisse Tritone, een compositie 
gebaseerd op een drietonig alarmsignaal dat 
op het Tataterrein wordt gebruikt en past in de 
gedachte om irritatie om te vormen tot inspiratie.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de overeen-
komst voor stichting van een hoogovenbedrijf 
in IJmuiden werd getekend. In onze regio zal op 
vele manieren aandacht worden besteed aan dit 
jubileum. In De Jutter zal maandelijks een stukje 
bijzondere bedrijfsgeschiedenis worden beschreven.

      BAAS EN KNECHT
De komst van een groot industriebedrijf zette 
de arbeidsverhoudingen in de IJmond op zijn 
kop. De meeste Hoogovenwerkers van de eerste 
generatie kwamen uit de tuinbouw of de visserij. 
De verhouding tussen baas en knecht was daar 
traditioneel en overzichtelijk. In het veel grotere 
verband van Hoogovens moesten nieuwe ver-
houdingen worden ontwikkeld en bevochten.
De opvatting van de eerste directie was idealis-
tisch, maar ook nogal patriarchaal en paterna-
listisch. Directeur Ingen Housz zegt plechtstatig:  
“het is de plicht van de individu om met de 
ander, de medemens, de broeder het doel  van de 
werkgemeenschap te dienen”. Mooie woorden, 
maar op de werkvloer werden die op eigen wijze 
ingevuld.

Van 1939 tot 1951 werd het staal gemaakt in de 
Martin staalfabriek. Dat fabricageproces vroeg 
om een zorgvuldig samenspel van alle werkers. 
Schrot en ruwijzer werden in ovens tot 1700 gra-
den verhit. De werkers - onder wie de Wijk aan 
Zeeërs Niek Paap en Leen Aardenburg - stonden 
oog in oog met het vuur bij de ovens en de giet-
pan. Het was zwaar en gevaarlijk werk.
Niek vertelt daarover in een interview:
“Je verbrandt levend in de Martin staal. Door 

stommiteiten en onwetendheid verbrandden we 
ons veel. Maar er werd nooit over gepraat. Een 
lappie erom, morgen zal het wel weer over zijn”.
Samen gevaar en vuur trotseren, geeft een bij-
zondere collegiale band in de fabriek. Er is een 
grote solidariteit tussen de werkers. Ze hadden 
de gewoonte om los van de hiërarchie hun eigen 
wetten te stellen.

Leen Aardenburg en zijn collega Aart Burghout 
namen daarbij vaak het voortouw. Leen is katho-
liek en gevormd door het Bedrijfsapostolaat, Aart 
is lid van de communistische vakbeweging EVC. 
Ze worden daarom in de fabriek Don Camillo 
en Pepone genoemd. Voor de jeugdige lezers: dit 
zijn twee romanfiguren van de Italiaanse schrij-
ver Guareschi.  Don Camillo is een dorpspastoor 
en Pepone de aanvoerder van lokale commu-
nistische partij. Ze hebben een soort haat-liefde 
verhouding met elkaar. Leen gaat rechtstreeks 
met de directie in debat over de loontarieven. 
Directeur Bakker beleeft benauwde ogenblik-
ken als Leen hem voorrekent dat de indeling in 
de tariefgroepen oneerlijk is. Als de directie niet 
direct buigt voor de kritiek, bemachtigt Leen de 
personeelslijsten en wordt de druk opgevoerd 
door een aantal weken de loonverschillen tussen 
de groepen onderling te verrekenen.

Aart Burghout wordt bij een staking van een 
nachtploeg door de directie van huis gehaald 
om de stakers tot rede te brengen. Ze zijn teveel 
vooruitgelopen op de onderhandelingen en 
Aart weet ze weer aan het werk te krijgen met 
de toezegging dat gestaakte uren zullen worden 
doorbetaald. Dat schiet de directie in het ver-
keerde keelgat. Die wil niet doorbetalen. Het was 
vlak voor de kerst, niemand zat op een staking 
te wachten. Toen hebben de andere ploegen 
geld bij elkaar gebracht om de stakers te betalen. 
Aart vertelt in een interview: “Dat geld kreeg ik 
mee naar huis. Een van de portiers verstrekte 
me stiekem de loonlijsten. Mijn vrouw en ik 
hebben het allemaal omgerekend en in envelop-
pen gedaan. De volgende middag heb ik ze in het 

schaftlokaal uitgedeeld. De leiding dacht dat dit 
soort dingen een utopie was. Maar dat gebeurde. 
Dat was de sociale instelling en de solidariteit van 
de staalfabriek.”
Vele decennia later zijn de lijnen tussen directie 
en medewerkers heel wat langer en gecompli-
ceerder geworden. De Tata-medewerkers van 
onze dagen moeten ervaren dat de bedrijfsleiding 

in IJmuiden afhankelijk is van besluitvorming 
op hoog internationaal niveau tot in India aan 
toe. De nazaten van Leen, Niek en Aart leven in 
een veiliger werkomgeving, hebben een CAO en 
andere voorzieningen, maar met elkaar een stuk 
salaris delen, dat zal niet zo snel meer gebeuren.

                                                     Tekst: Jan de Wildt.

Expositie Kop van WaZ “van irritatie naar inspiratie”
Fingerprint, wat voor afdruk laat jij achter? Techniek in dienst van de kunst.
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma  
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk, 
Jacky de Vries, Merei Dekker, Jan-Paul van der Meij, 
Heleen Vink.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan 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 wor-
den 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. Dit geldt niet voor commerciële 
doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 20 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter
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Zondag 11 maart was een feestelijke dag voor 
kampeerterrein Aardenburg te Wijk aan Zee. 
In het bijzijn van veel Aardenburgers onthulden 
wethouder Cecilia van Weel en Willeke van Am-
melrooy een bord ter ere van het feit dat Kampeer-
gemeenschap Aardenburg immaterieel erfgoed is 
geworden.

Familiekampeerterrein Aardenburg heeft zich 
ontwikkeld tot een hechte gemeenschap waar 
kampeertradities en gewoonten van generatie op 
generatie worden doorgegeven, een belangrijk 
kenmerk van immaterieel erfgoed. De kampeer-
ders zijn trots op deze nieuwe status en hopen 
dat de gemeente dit  meeweegt in hun besluitvor-
ming over de toekomst van het kampeerterrein.

Hier woningbouw plannen betekent niet alleen 
dat er geen plaats meer is voor verblijfsrecreatie, 
maar vernietigt ook  een hechte gemeenschap die 
al 70 jaar verbonden is met Wijk aan Zee.

De onthulling was indrukwekkend. Ruim 60 
kampeerders hadden zich verzameld bij het bord 
bij de entree van de camping aan de Stetweg. 
Kampeerder Marieke Kuipers lichtte toe: ‘De aan-
leiding om erfgoed te worden lag in de bedrei-
ging om voor woningbouw te moeten wijken. 
Het noopte ons om diep in de eigen ziel te kijken 
wat onze kracht is. Dit is de essentie van wat de 
familiecamping tot immaterieel erfgoed maakt: al 
70 jaar de kampeergewoonten en tradities levend 
houden en doorgeven aan de volgende generaties. 
Immaterieel erfgoed maakt de waarde zichtbaar 
zoals wij die als kampeerders allang voelen.’

Volgens Arthur Helling van de RECRON, een 
van de sprekers, is Aardenburg een unieke 
kampeergemeenschap in Nederland. De meeste 
zomerhuisjesterreinen zijn veranderd in een 
bungalowpark van ondernemers of vereniging 
van eigenaren en zijn de huisjesprijzen enorm 
gestegen. Bij Aardenburg is sprake van een ge-
meenschap, een familiedorp waarin de bewoners 
uit alle lagen van de samenleving blijven komen. 
Zo’n uniek terrein moet je koesteren.

Op de camping staan ruim 30 families al met de 
3e, 4e en een enkele zelfs de 5e generatie. Al 70 
jaar is er een kampeervereniging die samenbin-
dende activiteiten organiseert zoals klaverjassen, 

rummikuppen, spelletjesdag voor de kinderen. 
Kinderen staan altijd al nummer één. Het kinder-
paradijs dat Aardenburg is willen Aardenburgers 
graag doorgeven en op de aspirant ledenlijst 
staan veel kinderen van bestaande leden.
Die kunnen blijven komen, omdat de huisjes 
bewust voor iedereen betaalbaar worden gehou-
den. Willeke Van Ammelrooy, vanaf haar derde 
jaar Aardenburger,  vertelde na de onthulling een 
fantastische anekdote over haar oude oma Tip-
pie op de camping en wethouder Van Weel van 
cultuur van Beverwijk stak de kampeerders een 
stevige riem onder het hart: ‘deze status brengt 
verplichtingen met zich mee: zorg dat jullie hier 
nu mee verder gaan’.

De Kampeergemeenschap is nu opgenomen in 
het netwerk immaterieel erfgoed van Nederland. 
Volgens het UNESCO-verdrag dient erfgoed 
beschermd en levend gehouden te worden. 
De Aardenburgers hopen dat de gemeenteraad 
van Beverwijk zich nog eens achter de oren zal 
krabben voordat zij besluit dat kampeerterrein 
Aardenburg moet wijken voor woningbouw.
Zij hebben de wens dat de gemeenteraad de 
nieuwe status als immaterieel erfgoed mee zal 
wegen in de besluitvorming. Natuurlijk zal 
Aardenburg dan weer stevig van zich laten horen, 
want: Aardenburg moet blijven!
                   Tekst: Sylvia Borg en Marieke Kuipers.
                   Actiecomité Aardenburg moet blijven.

Dorpsgenoten

Een geboren Wijk aan Zeese is Stephanie en zo 
voelt ze zich ook en daar is zij blij mee. Zangeres 
zou ze worden als ze groot zou zijn, dat wist Step-
hanie al vanaf haar zevende jaar. Het is anders 
gelopen, zelfs toen zij de Mode Academie had 
doorlopen was haar bestemming niet bereikt.

“Zeven jaar was ik, toen ik lid werd van het kerk-
koor. Dit wil ik mijn hele leven doen, zingen, 
ik wil zangeres worden, het leek me fantastisch. 
Ik zat op de Heilig Hart School, waar Meester 
Nieuwboer de creatieve motor was achter specta-
culaire  musicals. Nico Mijnen en André Kwant 
speelden in de band die live de muziek verzorg-
den. De uitvoering was in de nieuwe school, de 
leerlingen van de openbare school deden ook 
mee. In de Slof hebben we ook een uitvoering 
gehad. Toen wist ik het zeker, ik word zange-
res. Maar toen ik mijn Havo diploma op zak 
had, begon ik te twijfelen, het zou een onzekere 
toekomst kunnen zijn. Toch wilde ik iets creatiefs 
doen. Ik koos voor de Mode Academie.
Toen ik mijn diploma had gehaald, heb ik daarna 
Marketing en Economie gestudeerd”. 

“Mijn loopbaantraject is nogal gevarieerd gelo-
pen. Na mijn studie ben ik wel werkzaam geweest 
in de mode. Ik werd styliste bij de televisie. Ik 
heb de kleding gestyled in de serie Medisch 
Centrum West, die nog een Televizierring heeft 
gekregen, bij de serie Twaalf steden, dertien on-
gelukken met de presentator Jan Douwe Kroeske 
en nog vele andere. Het was werken, werken en 
werken, er waren dagen van twaalf tot zestien uur 
per dag en dat zes maanden achterelkaar, ik was 
daarna helemaal uitgeteld, maar zes maanden 
daarna had ik geen werk. Ik wilde iets anders. Ik 
stapte binnen bij Tempo Team Uitzendbureau 
voor een baantje. Na het gesprek ging ik de deur 
uit met een baan, ik werd Intercedent bij Tempo 

Team. De kunst was om met wervende teksten 
uitzendkrachten binnen te krijgen. Dat lukte zo 
goed dat ze het op het hoofdkantoor merkten en 
vroegen om daar te komen werken als Marketing 
Communicatie Adviseur en niet lang daarna 
om er leidinggevende te worden op die afdeling. 
Geweldig om ergens mijn stempel op te kun-
nen drukken. Daar wilde ik verder mee, leiding 
geven, een team lekker te laten draaien”.

“Na verloop van tijd wilde ik toch iets anders 
en zag dat er bij PWN een vacature was, een 
manager voor het informatie centrum de Hoep 
in Castricum. Een van mijn taken was om meer 
bezoekers binnen te krijgen, omdat dat zo goed 
lukte vroeg PWN mij voor een andere functie, 
Verandermanager in het Klantcontactcentrum 
en bij de servicemonteurs. Mijn taak was om 
collega’s te inspireren klantgerichter te werken. 
Ik ging mee met monteurs om te ervaren wat de 
klant wil, maar ook om te voelen hoe de monteur 
te werk gaat. In werkkleding ging ik mee met de 
monteurs en vroeg ik de cliënt wat hun wensen 
waren”. 

“Ook daar ging ik weg en heb me suf gesollici-
teerd. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Zorgba-
lans voor een functie Locatiemanager van een 
zorgcentrum. Ik had totaal geen ervaring in de 
zorg, maar ik kon ze overtuigen omdat ik in 
vorige functies ook geen enkele ervaring had en 
toch succesvol was. Ik werd aangenomen en ben 
sinds 1 februari manager bij de ‘Moerberg’ in 
IJmuiden”.

Themakoor. 
“Ik ben lid van het Themakoor, dat in 1971 werd 
opgericht door pater Jan den Ouden, op de zelfde 
dag dat ik werd geboren. Wat het leuke van het 
Themakoor is dat wij mooi kunnen zingen. 

Het is een groep zangers en zangeressen van 
ongeveer 35 leden. Het is verbonden aan de Sint 
Odulphuskerk. Het is een uniek koor, elke eerste 
zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur is er een 
viering gebaseerd op een thema. Dat thema is 
onderdeel van een jaarthema. Vijf leden van ons 
koor hebben een voorbespreking over het thema. 
Wij kijken kritisch naar bijbelteksten en gaan 
daarover discussiëren. Wij maken de viering en 
vragen elke keer een andere voorganger en met 
hem of haar bereiden wij de viering voor. 
Pater Putman zal dit jaar ook nog een keer voor-
ganger zijn. Dit jaar is het thema Abraham.
Elke viering heeft zo’n 40 to 50 kerkgangers, ik 

zou het geweldig vinden als er wat meer bezoe-
kers zouden komen”. 

“Ik ben een echt dorpsmeisje en zou niet in een 
stad kunnen wonen. Hier kan van alles, de wereld 
in het klein. Alles is hier, van de Goudkust aan 
de Julianaweg tot de kleine zomerhuisjes in de 
achtertuinen. Zoals WazMank zingt in de Dorp-
sionale, van kunstenaars tot noeste werkers. 
Wij zijn allemaal verschillend, maar wat ons 
bindt is de liefde voor ons mooi dorpje. 
Wij voelen ons hier allemaal thuis, toch?

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Stephanie Salden-de Wildt

Kampeergemeenschap Aardenburg immaterieel erfgoed
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doen wij geen bruiloften en partijen meer. 
Als er aanvraag voor is, verwijzen wij ze naar de 
collega’s, waar wij een prettige samenwerking 
mee hebben. Wij vonden het toch vervelend als 
wij vaste gasten moesten wegsturen omdat er een 
partij aan de gang was. Dat de houtkachel sfeer 
geeft werd wel duidelijk, toen wij aan het eind 
van het vorige seizoen de gasten vertelden van 

de op handen zijnde verbouwing, vroeg men of 
de houtkachel wel terugkwam. Nou, die staat er 
weer, in de leeshoek”.

“Met de verhuur van de strandhuisjes gaat het 
goed, slapen aan zee wordt steeds populairder. 
Intussen hebben wij er 41. In de loop der jaren is 
het paviljoen al vaak verplaatst naar het westen. 

Over drie jaar bekijkt het Hoogheemraadschap 
of wij mogen blijven staan of richting zee moeten 
verhuizen. In de afgelopen 30 jaar is het paviljoen 
80 meter westwaarts gegaan”. 
“Nou maar hopen op een mooie zomer”, zegt 
Rowena als laatst.

            Tekst: Georges van Luijk/Foto: Heleen Vink.

Dit seizoen is het derde onder de nieuwe eigenaar, 
Fred de Ridder. Fred vond het tijd om het oude 
pand te vervangen door een heel nieuwe behui-
zing. Alle containers zijn vervangen en de serre is 
twee meter verbreed. Aan het woord zijn Fred en 
zijn dochter Rowena. 

Fred: “Het was echt nodig om die oude contai-
ners te vervangen, elk jaar paste er wel iets niet. 
We hebben nu een ander systeem om op te bou-
wen en af te breken, wat sneller werkt. De keuken 
is helemaal vernieuwd en de bar is verplaatst. 
Nu kun je van achter de bar alles overzien, de 
serre, de binnenruimte en het terras. Het interi-
eur is ook volledig op de schop gegaan. Zo heb-
ben we nu een leeshoekje, waar je afgezonderd 
van de drukte rustig kan zitten. Al ons meubilair 
is, net zoals vroeger bij Ton, allemaal gebruikt 
materiaal, we hebben wel veel moeten vervangen, 
omdat we opmerkingen kregen van gasten dat ze 
zeeziek werden van wankele stoelen. Wij hebben 
twee vaste koks, die alles zelf maken”.
“Ik had al een paar jaar horeca ervaring op-
gedaan in het Strandhuis”, zegt Rowena “en, 
wanneer weten we nog niet, hopen mijn partner 
Andretti en ik de zaak over te nemen. Voor An-
dretti is dit het eerste jaar dat hij hier werkt, voor 
mij het tweede”.
“Wij zijn tevreden met de twee seizoenen, 
daarom durven wij de verbouwing aan”, zegt 
Fred. “Wel hebben wij een iets ander concept, zo 

Liefhebbers van het duinreservaat kan het niet 
ontgaan dat –net als in de rest van Nederland- op 
grote schaal bos wordt verwijderd. Dezelfde bos-
wachter die jou, wanneer je een takje afbrak of een 
varen meenam, een boete kon geven moet nu uit-
leggen waarom het bos dat hij liefdevol bewaakte 
nu compleet wordt verwijderd.

Persberichten, filmpjes en infopanelen in de 
duinen lijken niet genoeg om te overtuigen van 
het nut van grootschalige bomenkap. 
De provincie Noord Holland heeft dat waar-
schijnlijk begrepen, op 29 maart organiseerden 
zij in PWN bezoekerscentrum De Hoep een con-
sultatie- en informatiebijeenkomst over de balans 
tussen natuur en recreatie van de NatuurNetwerk 
Nederland gebieden (NNN), waaronder ook het 
Noord-Hollands Duinreservaat valt. 
Aktiegroep Stop bomenkap NH duinreservaat 
maakte tijdens die bijeenkomst de zorgen om-
trent de bomenkap kenbaar.

Plan Aanpak Stikstof (PAS)
In 2006 ontstond er na het verlenen van een 
nieuwe milieuvergunning aan Tata grote span-
ning tussen PWN en het staalbedrijf. Directeur 
Piet Veel schreef een brief waarin hij de alarmbel 
luidde. Als er niet snel iets gedaan werd, zou 
de biodiversiteit in de duinen binnen korte tijd 
drastisch afnemen. In Europa worden belangrijke 
uniek geachte natuurgebieden opgenomen in het 
Natura 2000 netwerk. Ook rond Wijk aan Zee 
vind je Natura 2000 terreinen. In deze gebieden 
krijgt de natuur absolute voorrang. 
De gebieden dienen derhalve beschermd te 
worden tegen invloeden van buiten, ook tegen 
vervuiling vanuit de lucht. Met name de te hoge 
uitstoot van stikstof via stikstofoxiden dient te 
worden teruggedrongen. Het ministerie van 
Economische zaken introduceerde in 2015 een 
ingewikkeld systeem om de uitstoot van stikstof 
te reguleren: de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS). Doordat het terugdringen van de 
uitstoot van stikstofverbindingen bij de bron te 
traag verloopt ontstaan problemen bij de uitgifte 
van milieuvergunningen voor bedrijfsleven 
en boerenbedrijven. De luchtvervuiling met 
stikstofverbindingen mag immers niet toenemen, 
maar dient juist af te nemen om de Natura 2000 
gebieden te beschermen.

Bos kappen en bodem afplaggen
Via beheerplannen dient de Provincie de neer-
slag van stikstofverbindingen in Natura 2000 
gebieden te laten terugdringen o.a. door het kap-
pen van bomen en het afplaggen van de bovenste 
bodemlaag. 
Dit materiaal wordt buiten het Natura 2000 
gebied gebracht, waardoor dus de neergeslagen 
stikstofverbindingen binnen het gebied vermin-
deren (het is niet weg, maar verplaatst).
Door voldoende te plaggen en te kappen ontstaat 
er zo een afname binnen het Natura 2000 gebied 
en mogen er weer nieuwe milieuvergunningen 
worden uitgegeven. De PAS is hiermee een 
instrument geworden voor de economie, waarbij 
milieuvervuiling wordt gelegaliseerd. Het heeft 
eigenlijk niets meer met natuurbescherming te 
doen.

Het resultaat
In tal van Natura 2000 gebieden, die nadruk-
kelijk beschermd dienden te worden, wordt met 
subsidiegelden volop geplagd en gekapt. 
Aangezien er te weinig verandert bij de bron, 
(verkeer/industrie/luchtvaart/scheepvaart) gaat 
de vervuiling van ons milieu en dus ook van de 
Natura 2000 gebieden gewoon door en omdat 
de “verbeteringen” door afplaggen en kappen op 
theoretische rekenmodellen berusten en er geen 
stikstof in de bodem wordt geanalyseerd, is vol-
komen onduidelijk welk effect dit alles sorteert.
Maar dit is ook helemaal niet meer interessant, 
het doel is immers bereikt: de economie kan 
blijven groeien en de bijbehorende milieuvergun-
ningen kunnen worden verleend.

De gevolgen
De verliezers zijn de bomen, de dieren en 
natuurlijk ook de mensen. Het aantal gevallen 
van vroegtijdige sterfte per jaar in Nederland 
bedraagt 9.200 door fijnstof en 2.600 door stik-
stofdioxide (bron: Gezondheidsraad). 
De bomen in het Noordhollands Duinreservaat 
die het beste fijnstof kunnen wegvangen en stik-
stof kunnen opnemen zijn de dennen.
In tegenstelling tot datgene er in het Natura2000 
plan staat blijkt nu dat dennenbossen wel degelijk 
in Nederland voorkwamen in het verleden. 
In Leusden is een dennenbos gevonden van maar 
liefst 13.000 jaar oud! 

“Natuur wordt geruild om ruimte te bieden 
voor nieuwe luchtvervuiling”
Diverse redenen worden genoemd om de dennen 
te kappen. Ze horen hier niet thuis, herstel van 
het bos, het bos wordt te droog, te oud, het bos 
groeit dicht, het wordt aangetast door honing-
zwam, etc.. Maar er zijn ook sterke financiële 
prikkels die een grote kap stimuleren.
Zo is er bijvoorbeeld een subsidie van totaal 3,6 
miljard Euro voor het bijstoken van biomassa 
(houtsnippers) in kolencentrales. Het is bedoeld 
voor tak- en tophout, maar versnipperd ziet een 
boomstam er hetzelfde uit.
In Nederland is voor de Natura 2000 gebieden de 
“Programmatische Aanpak Stikstof ” (PAS), be-
dacht door het ministerie van Economische Za-
ken. Natuur wordt geruild om ruimte te bieden 
voor nieuwe luchtvervuiling met stikstofoxiden 
en ammoniak. Zo snijdt het mes aan twee kan-
ten: PWN wordt vanuit de PAS gefinancierd voor 
werkzaamheden in het Noordhollands Duin-
reservaat en het Ministerie van Economische 
Zaken kan eenvoudig meer vergunningen uitge-
ven waarbij de luchtvervuiling kan toenemen.

Actiegroep Stop bomenkap
Zij vinden dat ook de dennen hun plaats ver-
diend hebben in het Noordhollands Duinreser-
vaat en zijn in principe tegen (naald)boskap om 
meerdere redenen: het gaat volkomen voorbij 
aan de dreigende klimaatverandering en het 
akkoord van Parijs, dennen leveren zuurstof en 
oudere bomen houden als geen ander CO2 vast. 
Dennen filteren bij uitstek het fijnstof uit de 
lucht, ruiken heerlijk en zorgen voor een fantasti-
sche bosbeleving.
Om verdere bomenkap in het Noordhollands 
Duinreservaat tegen te gaan, zullen we in actie 
moeten komen. Bent u het daarmee eens of wilt 
u dit initiatief steunen, meldt u dan aan via 
06-2433 6795 
Info over Actiegroep Stop bomenkap Noordhol-
lands duinreservaat is te vinden op: 
www.stop-bomenkap-noordhollands-duinreser-
vaat.nl
Zij zouden nog wel wat hulp kunnen gebruiken, 
in het bijzonder van mensen met een biologische, 
ecologische of juridische achtergrond.

                                     Tekst: Jan-Paul van der Meij.

De den verdient zijn plaats in het duin

De Kust in een nieuw jasje - Nou maar hopen op een mooie zomer

Open dag in de Ruimte
Zaterdag 21 april houdt yogaschool de Ruimte 
een open dag. Vanaf 12.00 uur worden de deuren 
geopend voor gratis proeflessen. Yogadocenten 
Stephanie, Nanon en Kalinka verzorgen de lessen 
zodat Wijk aan Zeeërs kunnen kennismaken met 
yoga, met de ruimte en de lessen. 

Op deze dag een speciale actie: schaf je een 
10-rittenkaart aan, dan krijg je twee lessen 
cadeau. Ook leden kunnen gebruik maken van 
deze actie. De nieuwe leskaart met twee extra les-
sen gaat pas in als de oude kaart op is. Kijk voor 
meer informatie op www.deruimtewijkaanzee.nl 
of www.facebook.com/DeRuimteWijkaanZee

Programma open dag 21 april:
12.00 Gratis proefles van Stephanie
12.30 Ruimte voor napraten en inschrijven
13.00 Gratis proefles van Kalinka
13.30 Ruimte voor napraten en inschrijven
14.00 Gratis proefles van Nanon
14.30 Ruimte voor napraten en inschrijven
15.00 Hapje en drankje
15.30 Einde

Kinderyoga in Wijk aan Zee
Op dinsdag 3 april om 14.15 uur gaat Kinderyoga 
van start in de Ruimte. Op deze dag volgen kin-
deren in de leeftijd van 7-12 jaar een gratis proef-
les. Na schooltijd lopen ze eenvoudig binnendoor 
naar de Ruimte waar ze worden opgevangen door 
docenten Stephanie en Kalinka. 
Schrijf je zoon of dochter in voor een gratis 
proefles via deruimtewijkaanzee@gmail.com 

Workshop Peuteryoga
Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht. Op 
woensdag 25 april geeft Stephanie een work-
shop Peuteryoga met (groot)ouder. De les start 
om 11.45 uur en duurt ongeveer een half uur. 
Na de les wordt wat lekkers gedronken en is er 
ruimte om te spelen. De workshop voor peuters 
zal maandelijks in de Ruimte worden gehouden. 
Geef je op door te mailen naar:
deruimtewijkaanzee@gmail.com
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Agenda 
voor actuele informatie: 
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zondag 1 april - Pasen
Noordpier: Gulwedstrijd; 11.00 – 20.00 uur
Be my guest: Paasontbijt - De Verwondering met 
klassiek gitaar door Peter Meester; 11.30 uur
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondlei-
ding; 14.00 uur

Dinsdag 3 april
Yogaschool De Ruimte: Proefles Kinderyoga; 
14.15 uur
Donderdag 5 april
Sonnevanck: Freddy Koridon; 20.30 uur
Vrijdag 6 april
Sonnevanck: Joelle Goercharn; 21.00 uur
Zaterdag 7 april
Timboektoe: Openingsfeest 2018; 22.00 uur
Sonnevanck Swingt: Burnin Burritos; 22.00 uur
Zondag 8 april
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 – 16.00 uur

Woensdag 11 april
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Donderdag 12 april
Be my guest: FOODquiz; 18.00 uur
Sonnevanck: DonderdagSessie: Kim Schulte & 
Daan Krakers; 20.30 uur
Vrijdag 13 april
Kop van WaZ: opening expositie “van irritatie 
naar inspiratie”; 17.00 uur
Sonnevanck DinerClub: Del Norte; 20.30 uur
Zaterdag 14 april
De Moriaan: Rummikub Open Drive van vereni-
ging ‘De Zandloper’; 12.30 uur
De Moriaan: Circle4Kids Speelgoed- en kleding-
beurs; 13.30 – 15.30 uur
Sonnevanck Bluesnight: St. Louis Slim; 22.00 uur
Zondag 15 april
Live at Aloha Beach: Benjamin Fro; 15.00 uur

Dinsdag 17 april
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd; 17.00 uur
Woensdag 18 april
Sonnevanck: Pop Quiz; 20.30 – 23.00 uur 
Donderdag 19 april
Sonnevanck: Leo & Friends; 20.30 uur
Vrijdag 20 april
Aloha Beach: Releaseparty Zonnig Zeewit - 
Alohabiertje met zeewier van Gebrouwen door 
Vrouwen; 15.00 uur
Sonnevanck DinerClub: RoseMarin; 20.30 uur
Zaterdag 21 april
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Yogaschool De Ruimte: Open dag; 12.00–15.30
De Moriaan: Moriaan Darts; 19.00 uur
Sonnevanck Swingt: Ampless; 22.00 uur
Zondag 22 april
Het Hoge Duin vertrek: Rondleiding Atlantik-
wall; 11.30 – 14.30 uur
Diverse plekken in Wijk aan Zee: Zomerbierfesti-
val; 12.00 – 18.00 uur

Woensdag 25 april
Yogaschool De Ruimte: Workshop Peuteryoga 
met (groot)ouder; 11.45 – 12.15 uur
Vrijdag 27 april - Koningsdag
De Moriaan: Koningsdagviering; 9.30 uur
Zaterdag 28 april
Sonnevanck: The Aucousticurls; 22.00 uur
Zondag 29 april
Kop van WaZ: Workshop Natuur-Schilderen met 
acrylverf door Georgien Wybenga; 14.00–17.00 

Dorpskerk
Zondag 1 april Pasen 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 15 april 10.00 uur
Voorganger: ds G.T. Kindt te Koog aan de Zaan

Zondag 29 april 10.00 uur
Voorganger: ds D. Fisser

Odulphusparochie
Zondag 1 april Pasen
9.30 uur Woord en communieviering met 
Odulphuskoor. Voorganger: p. Kiki Kint

Zaterdag 7 april
19.00 uur Themaviering met Themakoor
Voorganger: p. Ron Hopman

Zondag 15 april;
9.30 uur Eucharistieviering met Odulphuskoor.
Voorganger: p. Kaleab

Zaterdag 21 april
19.00 uur Eerste communieviering met 
Jeugdkoor. Voorganger p. Teun Warnaar.

Zondag 29 april
9.30 uur Woord en communieviering met 
Odulphuskoor. Voorganger p. Ron Hopman

Oecumenische bijbelkring
De laatste  avond van de bijbelkring is op maan-
dag 9 april. Onderwerp is  het Boek Openbaring, 
Hoofdstuk 13. Aanvang 19.30 uur.  
Plaats van samenkomst de consistorie van de 
Dorpskerk aan het Julianaplein.

Rondleiding bunkers Atlantikwall
Op zondag 22 april organiseert Rondje Wijk aan 
Zee weer een rondleiding langs de bunkers die 
deel uitmaken van de Atlantikwall, de voormalige 
verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.

De excursie start om 11.30 uur vanuit Hotel Het 
Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan 
Zee, waarbij ook het onderliggend bunkercom-
plex wordt bezocht. Daarnaast worden een Küver 
manschappenonderkomen, twee manschap-
penbunkers van het type M151, een radarbunker 
type V143, een overdekte loopgraaf met onderko-
men en tot slot een keukenbunker bezocht.
Na aanmelding wordt een ‘hand-out’ toegestuurd 
waarmee men zich inhoudelijk kan voorbereiden.
Deelname geschiedt op basis van individuele 
inschrijving via atlantikwallwaz@gmail.com.
Aanvang 11.30 uur, duur ca. 3 uur.
De kosten bedragen € 12,-, inclusief koffie/thee.
Op aanvraag zijn ook excursies voor groepen 
mogelijk. Voor meer informatie: 
www.atlantikwall-wijkaanzee.nl.

Walvis aangespoeld
De kinderen van basisschool de Vrijheit zijn 
enthousiast bezig met het project ‘Plastic Zoep 
& Zee’. Op maandag 12 maart gebeurde er wel 
iets heel bijzonders: op het strand van Wijk aan 
Zee is een walvis aangespoeld. Het arme dier 
werd opeens zo ziek, spoelde aan en overleed 
ter plekke. De doodsoorzaak is schokkend: een 
maag vol plastic!, dat ook net hun schoolthema 
is. In het verleden zijn ook een paar walvissen 
aangespoeld toen die tijd verkochten ze het spek 
en daar kregen ze behoorlijk wat geld voor, nu is 
dat al een tijdje afgeschaft. De kinderen van de 
Vrijheit hebben hard hun best gedaan.
Wil je het walvisskelet ook bekijken? Kom dan 
een kijkje nemen in de aula van de school, waar 
de overblijfselen van de walvis geborgen zijn 
door groep 6/7, onder begeleiding van kunste-
naar Nikki Kröder.

Open drive rummikub
Op zaterdag 14 april 2018 zal rummikubvereni-
ging De Zandloper weer haar halfjaarlijkse open 
drive houden in Dorpshuis De Moriaan. 
De zaal is open om 12.30 uur en de drive start om 
13.00 uur. Er wordt gespeeld met het 4-3-2-1 sys-
teem en er worden 2 maal 5 spelletjes gespeeld.

De kosten voor de drive zijn € 3,-- per persoon.
Er is weer een loterij en het mandraden (€ 0.50 
per gokje) met als prijs een goed gevulde mand.
De loten kosten € 2,50 per mapje van 5 nummers, 
en 3 mapjes voor € 6,00.

U kunt zich opgeven, telefonisch bij: 
Jacqueline Beekman tel. 020-6454823 
of per mail: jacquelinebeekman@ziggo.nl of op 
14 april aan de zaal tussen 12.30 en 12.45 uur.

Wijk aan Zee geeft boeken weg
De grootste boekenmarkt van Europa. En dat niet 
alleen: alle boeken zijn gratis. Dit ambitieuze plan 
komt uit de koker van een groep Wijk aan Zeeërs. 
Op 20 en 21 juli moet het plaats gaan vinden en de 
initiatiefnemers zoeken hulp.

De boekenmarkt begint tijdens de smaakmarkt 
op vrijdag 20 juli en gaat de zaterdag erna door. 
Het doel is om de straten die aansluiten op het 
Julianaplein te vullen met tafels vol boeken, die 
liefhebbers uit heel Nederland gratis mogen 
meenemen. 
Wijk aan Zee erfde de duizenden boeken van 
Fransje de Ruig uit Bloemendaal. De eigenaresse 
van de tweedehands boekenwinkel ’t Boeken-
daaltje wilde ermee stoppen en zocht een goede 
bestemming voor de ruim tienduizend boeken 
over elk denkbaar onderwerp. Ze raakte daarover 
in gesprek met Wijk aan Zeeër Hans Singerling, 
een van de vaste klanten. Hij kwam geregeld in 
de winkel, op zoek naar boeken over voetbal. 
Zo werd het idee geboren om het dorp, waar geen 
officiële bibliotheek meer is, toch van heel veel 
leesvoer te voorzien.
Veel boeken vonden een mooie bestemming, 
maar er zijn nog enkele duizenden exemplaren 
over die liggen te wachten in een container in 
Wijk aan Zee en in de Grote Kerk van Bert Kisjes. 
Singerling en zijn companen willen ook die boe-
ken een mooie bestemming geven.

,,Ze horen thuis bij de liefhebbers, in een boe-
kenkast’’, legt Singerling uit. ,,Daarom kwamen 
we op dit idee. We hopen dat een heleboel Wijk 
aan Zeeërs het leuk vinden om mee te doen. 
Neem een tafel mee, je krijgt een stapel boeken 
en het wordt een fantastisch weekeinde’’, aldus 
Singerling. Het doel is om rond de kraampjes ook 
allerlei andere activiteiten te organiseren.

De werkgroep zoekt mensen die die dag een tafel 
of kraam willen vullen, maar ook mensen die 
willen helpen organiseren. De initiatiefnemers 
zijn nog volop aan het broeden op hun plannen 
en geven de komende weken meer duidelijkheid. 

Meer informatie of aanmelding: boekenmarkt-
wijkaanzee@gmail.com of bezoek de facebookpa-
gina ‘de grootste gratis boekenmarkt’

FOODquiz bij Be My Guest
Donderdag 12 april 2018 - 18:00 uur
Kosten: € 25,00 p.p.
Locatie: Voorstraat 4, Wijk aan Zee

De FOODquiz is ontstaan uit voorliefde voor 
tapas en happen. QUIZZEN, ETEN en GEZEL-
LIGHEID daar draait het om! Keukens van al 
over de wereld staan centraal in de FOODquiz.
Bij inschrijving kan ook rekening worden gehou-
den met vegetariërs.
Spelregels:
– de quiz speel je alleen
– eten doen we samen tijdens de quiz
– let op: je hoeft geen keukenprins/ses te zijn!
– in de quiz moet je proeven, ruiken en raden
– voor de winnaar is er een mooie hoofdprijs

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
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
Sociaal team: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
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 Beverwijk 256256 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente gebeidsverbinder Beverwijk-
West: 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl

Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com
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