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Riooloverstort eindelijk weg van het strand

Het heeft wat tijd en geld gekost, maar dan heb je ook wat: op 4 december werd de riooloverstort
verwijderd van het strand. Nadat Wijk aan Zee in 1991 en 1992 de Blauwe Vlag voor een schoon
strand had gekregen werd die vlag het daaropvolgende jaar niet toegekend, omdat de organisatie
had ontdekt dat Wijk aan Zee een riooloverstort op het strand had. De Dorpsraad is direct in overleg gegaan met het stadsbestuur om de vlag terug te krijgen. Die deed de toezegging om vóór 1995
de overstort te verwijderen. Het bleek 21 jaar te kosten om het voor elkaar te krijgen. Wij spraken
met Klaas Dekkers, project manager van de Afkoppeling Wijk aan Zee.
“Sinds 1962 heeft de overstort zijn werk gedaan.
Gasthuisstraat, De Zwaanstraat, Julianaweg,
Voorstraat en Heliomare zijn de laagste plekken
van het dorp. Als er dan een hevige regenbui
overtrok kregen de bewoners van die straten het
voor de kiezen. De bewoonster van één huis op
de Gasthuisstraat had ook nog de pech dat de
vloer van haar woning lager lag dan de straat.
Dat hebben wij nu als laatste deel van het project
opgelost door het niveau van de Gasthuisstraat te
verlagen. Voordat wij in 2006 zijn begonnen met
de afkoppeling, trad de overstort tussen de zes
en tien keer per jaar in werking. Maar naarmate
de werkzaamheden vorderden daalde het aantal.
De laatste keer was op 28 juli, vorig jaar. De
regenval was 75 mm in drie uur, wat ongelooflijk
veel is. De overstort is in de loop der jaren een
aantal keer aangepast, zo was de oorspronkelijke
overstort niets anders dan een pijp die onder

het zand uitkwam. Later is daar de kromme pijp
bovenop gekomen zodat de overstort zich beter
kon openen als er een laag zand overheen lag en
hierdoor sneller in werking kon treden.
Het hele project heeft € 6 miljoen gekost. De
provincie heeft € 500.000 bijgedragen en het
Hoogheemraadschap € 600.000. De overige
€ 4,9 miljoen heeft de gemeente zelf betaald uit
de opbrengst van de gemeentelijke rioolbelasting,
die elke Beverwijker betaalt. Wij gaan ervan uit
dat aan het riool in Wijk aan Zee de komende
vijftig jaar niets hoeft te worden uitgegeven. Wij
hebben zoveel mogelijk werk-met-werk gemaakt.
Bijvoorbeeld bestratingswerk zo te plannen dat
een straat niet over een paar jaar weer open
moet. Zo hebben wij het plein bij de Relweg voor
restaurant Efes gelijktijdig met het afkoppelen
heringericht. Zo ook de middenberm met helmgras op het Boothuisplein.

Het succes van het project is in belangrijke mate
tot stand gekomen doordat wij technieken hebben toegepast die zich allang hadden bewezen.
Vanuit dat oogpunt beschouwd is het project ook
niet zo bijzonder. Wat het project wel bijzonder
maakt is de omvang waarin het is gebeurd. Ik
ken geen dorp of stad in Nederland waar op zo’n
grote schaal is afgekoppeld. Maar liefst 700 van
de 1000 huizen zijn afgekoppeld.
Elders in Nederland wordt ook afgekoppeld.
Zandvoort en Egmond aan Zee zijn vergelijkbare dorpen als Wijk aan Zee, daar is wel anders
afgekoppeld. Met collega’s in Egmond heb ik
contact gehad. Wij hebben zelfs voor het gehele
project een opzichter van de gemeente Bergen,
waar Egmond onder valt, ingehuurd. Hij heeft
alle woningen die zijn afgekoppeld begeleid. Bij
elke woning is in overleg met de huiseigenaar
bepaald hoe moest worden afgekoppeld. Mocht
er weer eens een bui komen zoals op 28 juli dan
is er altijd de nooduitlaat op de Dorpsweide. Als
er dan vuiligheid uit het riool op de weide komt
zullen wij dat de zelfde dag nog opruimen.
Ik wil tot slot nog kwijt dat ik met heel veel
plezier dit project heb geleid. Dat begon al toen
wij in 2008 een informatiebijeenkomst hielden in
de Moriaan, die werd goed bezocht. De hele Wijk
aan Zeese bevolking was bereidwillig om mee te
doen. Vijfentachtig procent heeft toegestaan dat
wij in hun tuin konden werken. Ik heb de Wijk
aan Zeeërs ervaren als betrokken en met gevoel
van gemeenschapszin. Wijk aan Zeeërs, bedankt
en niet alleen namens mijzelf, maar namens de
hele gemeente Beverwijk.”
Op vier december was het dan zover, in het
bijzijn van Jaqueline Dorenbos, wethouder, Peter
Duin, voorzitter Dorpsraad en Klaas Dekkers, die
het hele project heeft geleid, konden de mannen
van aannemer Posch de laatste handeling verrichten. En daar ging de betonnen bak met pijp
de lucht in. Martijn van Bemmelen van gemeente
Beverwijk, hing nog symbolisch een Blauwe Vlag
aan de bak. Na afloop vertelde Peter Duin over
de legende van Sint Odulphus, die begin negende
eeuw met zijn staf een gat creëerde in de duinen
aan het eind van de Relweg, om het water te laten
wegstromen, zoals u vorige maand in de Jutter
heeft kunnen lezen. Laat de Blauwe Vlag maar
wapperen tot in lengte van dagen.
~Tekst: Georges van Luijk ~

Een eigen vlag voor Wijk aan Zee
Vervolg van pagina 1

Na een eigen burgemeester werd het hoog tijd
voor ook een eigen vlag. Vertegenwoordigers van
de Dorpsraad, de KOP van WaZ, Cultural Village, rondje WaZ, SaWaZ, de sportverenigingen,
ondernemers, strandexploitanten, de KNRM en
de gemeente Beverwijk hebben zich gezamenlijk
gebogen over de keuze van de vlag.
Tijdens de eerste samenkomst van deze vlaggencommissie werd duidelijk dat ze wilden gaan
voor een officiële vlag die door het gemeentebestuur zou worden bekrachtigd. Geen toeristisch
reclamedoek en geen piratenvlag als symbool van
de rebelse aard, maar een vlag met een verhaal,
waarbij kleurstelling en symboliek van de lange
termijn het uitgangspunt zou worden.
Grafisch kunstenaar en vormgever Fons Heijne
maakte een reeks uiteenlopende ontwerpen,
waarbij de werkgroep unaniem voor dit ontwerp
heeft gekozen. Voor het ontwerpen van de vlag
is het oude wapen van Wijk aan Zee en Duin het
uitgangspunt geweest. Dit wapen heeft dezelfde
drie Franse lelies in zich als de huidige Beverwijkse vlag en het oude Beverwijkse wapen.
De ‘Beverwijkse’ lelies zijn echter wit (zilver),
waarbij ‘onze’ lelies geel (goud) zijn. Verder zie je
de rode achtergrond en de zeegroene golven.
Het ontwerp wordt nu aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk voorgelegd. Vervolgens volgt er een mooi moment om
de vlag formeel aan te bieden, waarna de vlag
breed zal kunnen wapperen in Wijk aan Zee. .
~ Tekst: Peter Duin ~

Einde muziekvereniging Arion
Na hondervijftien jaar houdt muziekvereniging
Arion op te bestaan. De muziekvereniging zag
zich geconfronteerd met een te gering aantal
leden, vergrijzing van de nog spelende leden,
een te kleine bestuursbezetting en dreigende
financiële problemen. De ledenvergadering heeft
daarom in december besloten de stekker eruit
te trekken. Door het geringe aantal leden werd
het steeds moeilijker optredens in te plannen,
waarbij voldoende muzikanten aanwezig konden
zijn. De Muziekvereniging Arion is op 1 oktober
1899 opgericht en was honderdvijftien jaar lang

het muzikale gezicht op straat in Wijk aan Zee.
Het bestuur vindt het verschrikkelijk jammer
deze beslissing te nemen maar merkte dat het de
laatste jaren te weinig mogelijk was muziek in
een goede en voltallige bezetting aan Wijk aan
Zee te laten horen.
Het bestuur dankt de trouwe donateurs voor
hun trouwe steun aan onze vereniging, voor de
meesten vele jaren achtereen. Dit betekent ook
dat Arion stopt met het maandelijks inzamelen
van de gebruikte kleding en schoenen.
Het bestuur

Schaaktijd!

Het is weer januari en de oliebollengeur
en de kruitdampen van het vuurwerk van
oud en nieuw gaan heel gauw verdrongen
worden door de invasie van schakers, welke
Wijk aan Zee ieder jaar treft om deel te nemen aan het Tata Steel Chess Tournament.
Onder hen ook wereldkampioen Magnus
Carlsen en wereldkampioen bij de vrouwen,
Hou Yifan! Voornaamste plaats van handeling is weer Dorpshuis de Moriaan en er is
weer alles aan gedaan om het waard te maken een bezoek te brengen aan het hiervoor
aangepaste Dorpshuis.
Bij gesprekken in sommige lokale etablissenemten is mij echter gebleken dat Wijk
aan Zeeërs bijna nooit de Moriaan bezoeken
tijdens het jaarlijkse schaakfestijn! “Nee,
nooit!” of “wel eens lang geleden” zijn de
meest gehoorde antwoorden. Waarom niet?
Desinteresse en onwetendheid liggen hier
aan ten grondslag. Want als je de sporthal
betreedt lijk je in een andere wereld te zijn
beland. Geen houten vloer, klimrekken en
handbaldoelen meer te zien. Ook de tribunes
zijn aan het oog onttrokken. Tapijttegels en
enorme wanddecoraties zijn hiervoor in de
plaats gekomen. En geen zaalvoetballers of
volleyballers, maar een zee van mensen die
aan lange rijen tafels zitten en hun sport in
betrekkelijke stilte aan het beoefenen zijn.
Je eigen plaats vinden in al die drukte valt
niet altijd mee getuige het volgende voorval
verleden jaar: Vlak voor het begin van een
ronde stapt er een enigszins gespannen,
krasse zeventiger op mij af, terwijl ik achter
de balie van de wedstrijdleiding sta. “Kunt
u mij vertellen waar mijn plaats is?” is zijn
vraag. “Laat uw kaart maar zien, want
daar staat het groepsnummer op”, antwoord
ik. Zijn standvastige gezicht krijgt een felle
uitdrukking: “Dat gaat niet, want die ligt op
mijn plek en die kan ik niet meer vinden!”
Aha, zit de vork zo in de steel. Ik vraag zijn
naam en zoek die met het bijbehorende
groepsnummer op in de alfabetische lijst
die wij al bij de hand hebben. “Volgt u mij
maar even!” En zonder problemen loods
ik de nerveuze man naar zijn beoogde
plaats, alwaar zijn jasje keurig over zijn
stoel hangt en waar zijn notatieboekje en
balpen al startklaar naast zijn bord liggen.
“Kijk eens!” en ik wijs met mijn hand naar
zijn plek. “Ah, bedankt!” De man ontspant
zichtbaar en kijkt weer opgelucht in het rond
zodat ik weer terug kan naar de balie.
De kleedkamers en andere ruimtes zijn ook
in gebruik door het schaaktoernooi. Hier
vinden we onder meer de persruimte, de
studio voor de livestreaming, de arbiterskamer en de analyseruimte voor de spelers van
de Challengers- en de Mastergroep. Na jaren
van afwezigheid keert ook het commentaar
weer terug in de Moriaan! In de zaal naast
de bar/foyer wordt het publiek weer op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen
bij de op dat moment gaande partijen. De
zwart/rode, ruimtelijke aankleding in de
sporthal van het Corus-tijdperk is verleden
tijd maar het zachte blauw van Tata Steel
is tijdens het toernooi weer te bewonderen.
Een bezoek aan de Moriaan is eigenlijk een
must voor de inwoners van Wijk aan Zee.
Misschien zie ik u daar!
Jan van den Ende,
Internationaal Arbiter
Tata Steel Chess Tournament
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Mijn leven als strandvonder: Teo Schoos
26 januari is Teo 37 jaar officieel strandvonder. In al die jaren maakte hij heel veel mee. Leuke en
mooie vondsten deed hij op het strand, maar er waren ook lastige en droevige dingen die hij meemaakte. Nadat hij het eerste lijk van het strand gehaald gehad, ging hij zijn ervaringen van zich af
schrijven. Een groot aantal verhalen heeft hij gebundeld in zijn boek: Mijn leven als strandvonder.
Elke dag gaat Teo het strand op, behalve in de
zomer als het heel mooi weer is: “dan heb ik er
niets te zoeken”. In de winter vindt hij het strand
op zijn allermooist. Meestal gaat zijn vrouw Mary
mee, zeker als er iets aan de hand is. “Vooral als
het om een zeehond gaat.” Samen geven ze Eerste
Hulp bij Zeehonden. “De zeehondjes zijn echt
onze missie”, verteld Mary. Samen deden ze een
cursus en werkten ze een weekend mee bij zeehondencrèche van Lenie ’t Hart in Pieterburen.“
Als een zeehondje zich goed voelt, ligt hij krom
als een banaan. Is hij ziek, dan ligt hij languit en
laat hij zijn koppie hangen”, legt Teo uit. Er heerst
een griepvirus onder de zeehonden, dus als er
een zeehondje op het strand ligt, is het beter om
uit zijn buurt te blijven en meteen Teo te bellen,
het is besmettelijk voor mensen en honden.
“Maar dat je niet met je hond het strand op mag
is storm in een glas water.”
De eerste keer dat Teo een zeehondje van het
strand haalde was in ’61 of ’62, dus nog voor hij
officieel strandvonder was. Inmiddels staat de teller op 200. “Maar het aantal is niet belangrijk, het
gaat om het redden van de diertjes”.
Samen met mijn broer John hebben we onze
eerste zeehond geborgen. En direct al een heel
bijzondere zo bleek later. Het ging om een

Voor al uw dagelijkse boodschappen.
Van diverse verse producten tot PostNL
en stomerij.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag

8.00-19.00 uur
8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

klapmuts. We brachten de klapmuts naar huis
en stopten hem in een teiltje met water in onze
garage. Een zielig gezicht en we wisten niet wat
we met het beestje aan moesten. In die tijd had
nog niemand van een zeehondenopvang gehoord. Na tal van telefoontjes konden we het dier
onderbrengen in Artis waar hij nog jaren heeft
doorgebracht. Een dergelijke oplossing komt nu
niet meer voor. De opvang is geprofessionaliseerd
en uitstekend geregeld. En ik heb hierin recht
van spreken want ik heb tot nu toe zeker vijftig
zeehonden gevangen en ondergebracht in de
zeehondencrèche bij Pieterburen.
Teo en Mary hebben heel wat meegemaakt
samen, maar Teo blijft nuchter en bescheiden.
Zo redde hij jaren geleden het leven een jongetje,
zelf vond hij het allemaal niet zo bijzonder “Ik
ben alleen maar naar het ziekenhuis gereden. Ja,
en ik heb ‘m uit het water gevist.” Ook maakte
hij meerdere zelfmoordpogingen mee. “Tja, dan
sta ik daarna toch anders te bakken…” want het
werk in hun duinpaviljoen gaat gewoon door.
Het boek met verhalen, foto’s en krantenknipsels
is te koop bij de Primera in Wijk aan Zee, de
Readshop in Beverwijk en natuurlijk in het weekend bij duinpaviljoen Schoos en kost € 14,95.
~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~
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Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?
Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

PEDICURE & VOETMASSAGE
Certiﬁcaat diabetische/reumatische voet

TIJDELIJK VERHUISD
ivm Tata schaaktoernooi
Dorpsduinen 6 (bij de Fysio )
Ingang: Huisarts

Ook mogelijkheden
voor manicure!

Winterwandeling beeldenpark Zee van Staal
Op zondag 4 januari wordt er in het beeldenpark
Een Zee van Staal bij Wijk aan Zee een rondleiding van een uur gegeven langs alle stalen
beelden. Ieder beeld heeft zijn eigen verhaal.
Het beeldenpark heeft in dit jaargetijde vaak een
ruige aantrekkingskracht met winterse wolkenluchten gecombineerd met de wolken stoom van

Tata. Dit is een belevenis op zich. Ook de rest van
het jaar is er op iedere 1e zondag van de maand
een gratis rondleiding in Een Zee van Staal.
Voor alle rondleidingen geldt: verzamelen om
14.00 uur bij de ingang van het park, aan de
Reyndersweg, iets ten zuiden van het dorp.
Toegang gratis.

College on tour in Wijk aan Zee
Op een winterse 9 decemberdag trok een voltallig college van burgemeester en wethouders op de
fiets door Wijk aan Zee. Vertegenwoordigers van de Dorpsraad en geïnteresseerde dorpsbewoners
pakten de gelegenheid om verschillende en uiteenlopende onderwerpen bij de bestuurders onder de
aandacht te brengen.
De bestemming en herbestemming van stukjes
grond en vrijkomende gebouwen was een van de
belangrijkste thema’s vanuit de Dorpsraad. Want,
voor een vitaal en leefbaar Wijk aan Zee, voor nu
en de toekomst, is het zaak om “passende ideeën
te ontwikkelen. Een stimulerende rol vanuit de
gemeente is daarbij nodig”, aldus de Dorpsraad.
En zo werd het college al fietsend gewezen op
het braakliggende terreintje bij het Paasdal, het
leegstaande Anneko van der Laanhuis en terrein
van de schoolgebouwen van Heliomare. “Allemaal locaties waar je iets mee zou kunnen als
je nadenkt over de toekomst van Wijk aan Zee”,
aldus Jan de Wildt van de Seniorenkring. “Er zijn
‘postzegelplannetjes’ maar alles stuit op problemen voor de financiering”. De Seniorenkring
opperde bij de wethouder de Rudder het idee om
meer vanuit de vraag een locatie te ontwikkelen,
in plaats van een aanbod vanuit een projectontwikkelaar die iets wil. De seniorenkring doelt
daarbij op senioren die een huisvestigingswens
hebben en die willen realiseren, bijvoorbeeld
door middel van een corporatie. Directe toezeggingen gaf de wethouder niet, maar hij liet wel
blijken geïnteresseerd te zijn in de gedachte.
Meldpunt en pachtcontract
Ook het idee, dat genoemd werd tijdens het
informele gedeelte van het bezoek in de Moriaan,
voor een meldpunt in verband met de nieuwe
zorgwetten, werd goed ontvangen door wethouder Erol. Bij de gemeente was men al enthousiast
over het idee. Al met al hadden de aanwezigen
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Update naar college
Nog vele andere onderwerpen passeerden de
revue, zoals de wens voor meer activiteiten voor
de jeugd, het opknappen van het Zeepad en het
voetpad langs de dorpsweide aan de Julianaweg.
Maar ook het schilderen van de schaakstukken
en een plek voor de opslag van spullen voor de
evenementen. Ondanks dat deze wensen niet
altijd snel kunnen worden opgepakt, is de voorzitter van de Dorpsraad, Peter Duin, heel positief.
“Er zijn goede contacten gelegd. We zien het als
een goede update naar het college”.
~ Tekst: Sonja Waschkowitz ~

Rondje WaZ opnieuw bij Kern met Pit

Bezoekt ook aan huis

Pantheon Drukkers
Kuiperij 13
1185 XS Amstelveen
telefoon 020 - 545 69 73
info@pantheondrukkers.nl
www.pantheondrukkers.nl

het idee dat de grote onderwerpen al worden
opgepakt. De toekomst van de Moriaan is ook
zo’n onderwerp. Zo gaf wethouder van Weel aan
dat het college doet wat binnen haar mogelijkheden ligt, zoals het aangaan van een langdurig
pachtcontract voor het dorpshuis. Een dergelijk
contract geeft de Moriaan mogelijkheden in het
financieren van een verbouwing. Verder is het
college ook doordrongen van de zorg om de
basisschool. Men wil samen kijken naar het perspectief van de basisschool om zo dreigende leegstand vóór te zijn. Ook burgemeester Ossel toont
zijn betrokkenheid bij het dorp. “Wijk aan Zee is
een eigen gemeenschap, met een eigen karakter.
En daar zijn we trots op”, aldus Ossel. “En dat is
ook de reden dat we als college in het begin van
het nieuwe jaar in Wijk aan Zee onze ‘geheime
meeting’ houden, voor ‘feeling’ met het dorp.
Maar waar we dat doen, houden we geheim”.

Kampioenen
Na een mooie wedstrijd thuis tegen SVA C3, die gewonnen werd met 8-1, is op zaterdag 6 december Wijk aan Zee C1 kampioen geworden van de 3e
klasse. Jongens van harte gefeliciteerd! Wijk aan Zee C1: Trainer John van Balen, leider Marco Zonneveld. Sidney Cornelissens, Tim Hoogkamer, Cody
Heydenreich, Christiaan Olthoff, Lars de Boer, Tymen Aafjes, Julian van Hardeveld, Alessio Sambataro, Jelle Broekman, Bernd ter Lingen, Bink Zonneveld, Vincent Vos, Ramon Alders, Wisse Aalderen, Jordy Schram, Nigel van Luijn, Daan Dellevoet en Daan Hilbers.
25-06-13 11:32
28-10-13 12:12
25-06-13 12:43

Rondje Wijk aan Zee heeft voor 2015 een nieuw
project bij Kern met Pit van de Heidemaatschappij aangemeld. De vereniging wil een tweede
bunker langs de route voor bezoekers toegankelijk maken en in de rondwandeling opnemen.
De bunker ligt in het Gaasterbos op het Tata Steel
terrein en bevat een aantal muurschilderingen.
De bedrijfsschool van Tata Steel heeft toegezegd de stalen deur en het traliewerk te willen
maken. Bovendien mag er een elektriciteitskabel
aangelegd worden vanaf het meetstation ruim
200 meter verderop. Het geheel zal een enorme
klus worden en het project moet binnen een jaar
afgerond zijn om aanspraak te kunnen maken
op de uitgeloofde 1000 euro. Voor informatie
over dit nieuwe project zie: www.kernmetpit.
nl editie 2015 bij Wijk aan Zee. De presentatie
voor Kern met Pit zal zaterdag 24 januari, op de
Wijkaanzeese Koninginnedag, in het Strandhuis
plaatsvinden. Ter afsluiting van het schaaktoernooi wordt op 25 januari de Radarbunker van
13.00 uur tot 16.00 uur opengesteld en zal Rondje
Wijk aan Zee met een stand aanwezig zijn op het
Julianaplein. Ook is er een gids aanwezig die om
14.30 uur een bunkertocht begeleidt. Deelname €
2,50, aanmelden ter plaatse.
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Provincie schrapt windturbines

TEL.: 0251-760 270

MOBIEL: 06 - 300 03 562

TASTOE

- Cadeaus
- Decoraties
- Workshops
- Helmi 06 - 21883872
- Meubels op maat
- Onderhoud voor uw huis
- Ruud 06 - 55705384
www.tas-toe.nl
Voorstraat 56
1949 BJ
Wijk aan Zee

Openingstijden in januari
Woe 7 januari weer open
woe, do, vr 13.00 - 16.30 uur
za
11.00 - 15.00 uur
Zondag extra open
tijdens het schaaktoernooi!
11 januari, 18 januari en 25 januari
vanaf 13.00 uur

Bij TASTOE altijd SCHAAK
Een goed 2015!!!

Het bezwaar van de Vereniging tot behoud van
de duinen in en om Wijk aan Zee evenals dat van
Tata, PWN, Dorpsraad en dorpsbewoners tegen
de komst van zes windturbines bij het dorp is
gegrond verklaard. De duinvereniging vond de
aangewezen locatie bij Wijk aan Zee ongeschikt
vanwege de ligging dichtbij het Natura 2000
duingebied. De windturbines zijn lawaaiig en
verstoren de rust in het duin. Ze belemmeren de
vliegroutes en het broedgedrag van de vogels in
dit gebied. Tevens denkt ze dat bij de aanleg van
de turbines wellicht een aanzienlijk stuk duingebied zal worden omgeploegd en vernield.
De provincie onderkent dat windturbines in het
duingebied impact zullen hebben op natuurwaarden en de beleving hiervan. In samenhang
met een nadere weging van de stapeling van
milieueffecten op dit gebied als gevolg van industriële activiteiten, heeft de provincie besloten de
begrenzing aan te passen en het duingebied bij
Wijk aan Zee niet op te nemen als herstructureringsgebied.
De provincie onderkent verder dat door de
cumulatie van geluidsbelasting van industrie en
windturbines en de emissie van fijn stof in Wijk
aan Zee en directe omgeving zich een stapeling
van effecten voordoet. De kwaliteit van leefomgeving voor omwonenden komt hierdoor onder
druk te staan. De effecten op de leefomgeving in
samenhang met de landschappelijke en ecologische impact op het nabijgelegen duingebied bij
Wijk aan Zee hebben geleid tot het schrappen
van het noordelijk deel van dit herstructureringsgebied.
Marjan Procee
Vereniging tot behoud van de duinen
in en om Wijk aan Zee

Agenda

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 4 januari
Ds. C. Verhoeven te Haarlem.
Zondag 18 januari
Oec.dienst in Dorpskerk. Pater R. Putman en
drs,. M. Lindeman
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 3 januari
19.00 uur woord/comunieviering
voorganger p. N. Smit
samenzang
Zondag 11 januari
9.30 uur woord/communieviering
voorganger p.N. Smit
gemengd koor
Zaterdag 17 januari
19.00 uur familieviering		
voorganger p. R. Putman jeugdkoor
Zondag 18 januari dorpskerk
10.00 uur oecumenische viering
voorgangers p. R. Putman gezamenlijke koren
en drs. M. Lindeman
Zondag 25 januari
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman gemengd koor

Week van gebed

Op 18-25 januari is het de week van gebed voor
de eenheid van Christenen. Wereldwijd bidden
miljoenen mensen al jarenlang mee in deze week
en ervaren meer onderlinge verwantschap. In ons
land hebben afgelopen jaar zo’n 200.000 mensen
meegedaan. Het thema van 2015 is aangedragen
door Brazilië. Dit grote Zuid-Amerikaanse land
heeft een christenbevolking van ongeveer 75%.
De eenheid onder hen is lang niet altijd aanwezig. Een oecumenische beweging werkt hard
aan verbetering.Gekozen werd voor het thema
‘dorst’. Het land kent vele zoetwaterreservoirs en
men heeft altijd water nodig vanwege de hoge
temperaturen. Maar er is ook behoefte aan vitaal
geestelijk leven, dat in de Bijbel Levend Water
genoemd wordt. In de IJmond wordt de week
van de eenheid op verschillende plekken met
diverse geloofsgemeenschappen gevierd.
In de Dorpskerk van Wijk aan Zee komen we
samen op zondag 18 januari om 10 uur.
Traditiegetrouw is dat een viering met een maaltijd in agapéstijl. Voorgangers zijn pastor R. Putman en drs. M. Lindeman, de gezamenlijke koren
zingen onder leiding van de heer P. de Reuver.
Aan het orgel de heer E. van Leersum.

Oecumenische bijbelkring

Maandag 5 januari Oecumenische bijbelkring.
De maandelijkse bijbelkring gaat deze keer in op
de lezing uit Johannes die gebruikt wordt bij de
viering in de week van de Eenheid. De Samaritaanse vrouw geeft Jezus daar te drinken.
Inloop met koffie en thee om 19.30 uur, aanvang
gesprek 20.00 uur. De gespreksleider is pastor
Nico Smit. Plaats van samenkomst de consistorie
van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

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

Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Donderdag 1 januari:
Sonnevanck: Oud en Nieuw Disco; 0.00 uur.
SunSeaBar/Strandhuis: Nieuwjaarsduik;13.00 uur.
Zaterdag 3 januari:
SunSeaBar: New Year Party.
Sonnevanck: Live Muziek: Blitz; 21.00 uur.
Zondag 4 januari:
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
De Zon: Nieuwjaarsreceptie SAWAZ; 16.00 uur
Vrijdag 9 januari t/m zondag 25 januari:
De Moriaan: Tata Steel Chess Tournament

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 700206
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbergip: 292470

Vrijdag 9 januari:
Sonnevanck Hemelsbreed: Hemelsbreed dansen
met DJ; aanvang 21.00 uur.
Sonnevanck: Live Muziek: Sugar ray’s; 21.00 uur.
Zaterdag 10 januari:
Timboektoe: Noordpiersessie met Marten Fisher;
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanck: Live: Whiskeymo’s; 21.00 uur.
Woensdag 14 januari:
Sonnevanck: Vergadering Dorpsraad; 20.00 uur.
Vrijdag 16 januari:
Sonnevanck: Live: The Explorers; 21.00 uur.
Zaterdag 17 januari:
Sonnevanck: Live: RayBenRockers; 21.00 uur.

Zondag 18 januari
Dorpskerk, winterconcert; Dockside, Ierse winterlieden. Aanvang 14.30 uur, entree € 5,Woensdag 21 januari:
Sonnevanck: Sonnevanck Pop Quiz; 20.30 uur.
Vrijdag 23 januari:
Sonnevanck: Live: Sonnevanck Crazy’s Piano;
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 24 januari en zondag 25 januari:
Julianaplein: Koninginnenmarkt
Zaterdag 24 januari:
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Sonnevanck: Live: Usual Dogs; 21.00 uur.
Vrijdag 30 januari:
Sonnevanck: Live: Blackbird; 21.00 uur.
Zaterdag 31 januari:
Sonnevanck: Live: Sabiens Blender; 21.00 uur.
De Moriaan: Darts 501, inschrijven19.00 uur.
Start 20.00 uur. Inschrijfkosten: € 5,-

Kerstfair nieuwe stijl succes

Van 8 tot en met 13 december was het een drukte
van jewelste in de ‘Kerstschuur’ aan Stetweg 8.
Een tijdelijke aanbouw aan het woonhuis was
sfeervolle ingericht en de diverse tentoongestelde
kerststukken vonden gretig aftrek bij het in grote
getalen toegestroomde publiek. De belangstelling
en de verkoop was boven verwachting. De organisatie wil alle kopers bedanken voor hun komst
en de vrijwilligers en sponsors voor hun bijdrage
die de fair mede hebben mogelijk gemaakt. De
opbrengst v komt ook deze keer weer geheel ten
goede aan het financieel ondersteunen van een
aantal weeskinderen en bijbehorend opbouwwerk
in Sri Lanka. Zoals het er naar uitziet zal de Kerstfair ‘nieuwe stijl’ een vervolg krijgen in 2015.
Namens de ‘Helpende Handjes’.
Tineke Sakkers en Siebrig Durge.

Belangrijke telefoonnummers

Van Amersfoort
makelaardij wenst u
een voorspoedig 2015 toe

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 gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

