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beschermd moet worden. De gemeente Beverwijk heeft toestemming gevraagd mee te mogen
doen aan een pilot die inspeelt op de nieuwe
omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.
Deze wet wil alle regelingen die met de omgeving te maken hebben, bundelen. Hierdoor kan
er in het bestemmingsplan bijvoorbeeld ook
een en ander geregeld worden wat normaal in
de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
opgenomen wordt. Zo kunnen er bijvoorbeeld
regels over terrassen en uitritten in worden
opgenomen. Maar het gaat verder dan dat.

Zorgen om pilot bestemmingsplan
Bewoners maken zich zorgen over de mogelijkheden die het voorontwerp bestemmingsplan Wijk
aan Zee geeft. De gemeente Beverwijk heeft toestemming gevraagd om mee te mogen doen aan
een pilot waarmee vooruitgelopen wordt op een nieuwe wet die een bestemmingsplan mogelijk
maakt dat meer inspeelt op toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Gevreesd wordt dat dit
teveel ruimte geeft aan projectontwikkelaars om grote bouwplannen te realiseren.
Normaal gesproken wordt in een bestemmingsplan heel duidelijk omschreven wat het
toegestane gebruik is van een stuk grond of
een gebouw. Als er bouwplannen opgenomen
worden dan staat daar exact in beschreven
wat de voorwaarden zijn, hoeveel woningen er
gebouwd mogen worden en hoe een en ander
eruit gaat zien.
Het nieuwe plan gaat hierin verder. Op een
aantal locaties in Wijk aan Zee wordt globaal
aangegeven dat woningbouw mogelijk is. Het
is vervolgens aan de grondeigenaar om uit te

werken of die plannen er komen en hoe die
plannen er uit komen te zien. Tijdens een
voorlichtingsavond in De Moriaan bleek dat
bewoners zich zorgen maken dat de grondeigenaren daarmee teveel ruimte krijgen.
Bijzondere locatie
Volgens wethouder Tim de Rudder is er speciaal gekozen voor een bestemmingsplan ‘met
verruimde reikwijdte’ omdat Wijk aan Zee op
zo’n bijzondere locatie ligt, ingeklemd tussen
zware industrie en door prachtige natuur die

Inspelen op ontwikkelingen
Het bestemmingsplan nieuwe stijl hoeft niet
meer alles tot in detail uit te spellen, maar kan
ook ontwikkelingen aangeven. Bijvoorbeeld
dat er op een bepaalde locatie in de toekomst
woningbouw (binnen bepaalde vastgelegde
kaders) mogelijk kan zijn. Dat betekent niet dat
die woningbouw er dan ook komt. Dat zorgde
binnen Wijk aan Zee voor de nodige verwarring. Omdat er in het plan aangegeven wordt
dat er woningbouwmogelijkheden zijn aan de
Dorpsduinen, onder andere op de locatie van
de basisschool en de Moriaan, werd gevreesd
dat de school en de Moriaan ruimte moeten gaan maken voor woningen. Volgens de
gemeentewoordvoerder is dat niet aan de orde.
Het idee is juist dat de plannen ondersteunend
kunnen zijn voor het behoud van de school.
Om de school te kunnen laten voortbestaan
zijn er immers gezinnen met kinderen nodig. Dus zou er in de toekomst bijvoorbeeld
gedacht kunnen worden aan een nieuwbouw
waarin de school en woningen gecombineerd
worden. Datzelfde geldt ook voor de Moriaan.
Als het bestemmingsplan eenmaal vastgesteld
is, betekent het niet dat Wijk aan Zee meteen

verandert in een bouwput. Voor elk bouwplan
moet nog een omgevingsvergunning worden
aangevraagd, waartegen nog beroep mogelijk is.
Beschermd dorpgezicht
Het nieuwe bestemmingsplan maakt het ook
mogelijk dat bepaalde aspecten van het dorp
juist beschermd worden. Zo is er een rapport
gemaakt met de cultuurhistorische waarden
van Wijk aan Zee. De gemeente is van plan
om Wijk aan Zee gedeeltelijk aan te wijzen als
beschermd dorpsgezicht, bijvoorbeeld beeldbepalende gebouwen of structuren zoals de openheid van de dorpsweide. Ook dat is een van de
extra mogelijkheden van het bestemmingsplan
‘nieuwe stijl’. Het plan heeft overigens ook een
langere geldigheidsduur, 20 jaar in plaats van
10 jaar.
De procedure
De plannen zijn in te zien bij de Moriaan of op
de site van de gemeente Beverwijk, (als pdf te
downloaden). Tot 14 oktober kunt u reageren.
Dan gaat de gemeente de reacties verwerken en wordt het ontwerp bestemmingsplan
gepubliceerd. Het plan wordt zes weken ter
visie gelegd, in die periode kunt u formeel een
‘zienswijze’ geven, (oftewel een reactie), als u
het met bepaalde onderdelen niet eens bent.
Vervolgens zal de gemeente het bestemmingsplan vaststellen, naar verwachting is dit in 2017,
nog voor de zomer. Hiertegen kunt u beroep
instellen. Overigens is de toestemming om mee
te doen met de pilot formeel nog niet binnen,
maar de gemeente is wel in overleg met het
ministerie en verwacht dat de toestemming wel
binnen enkele maanden gegeven zal worden.
Tekst: Marian van den Hul

Nieuwe historische dorpswandeling
Ter glegenheid van de Open Monumentendag werd op zondag 11 september een nieuw boekje
gepresenteerd met dorpswandelingen. Het eerste exemplaar werd officieel uitgereikt aan
wethouder Cecilia van Weel. Bij de bijeenkomst hield Marcel Lindeman een inleiding over de
geschiedenis van Wijk aan Zee en Joris Brussel las o.a. zijn gedicht over Wijk aan Zee voor, dat
in het boekje is opgenomen ‘De bussen gaan voorbij’. Daarna werd met een groep de nieuwe
Historische dorpswandeling gelopen.
Deze wandeling is een uitbreiding van de bestaande dorpswandeling met de monumenten
in Wijk aan Zee. Verder is ook de wandelroute
van ‘Rondje Wijk aan Zee’ met achtergrondverhalen in het boekje opgenomen. De beide
routes nemen de lezer mee op ontdekkingstocht naar sporen uit het verleden. Je dagelijkse woonomgeving ervaar je inmiddels misschien niet meer als bijzonder. Maar je staat er
niet bij stil hoe al die dingen er gekomen zijn.
Hoelang het er al staat en welke verhalen er
achter schuilgaan.

Een wandeling door de tijd
Met de Historische Dorpswandeling Wijk aan
Zee wordt door het dorp zelf gewandeld. In dit
boekje worden de straatnamen in de wandelroute verklaard, de monumenten bezocht en
uitgelegd waarom deze bijzonder zijn. Verder
staan er op de route palen met historische
foto’s van Wijk aan Zee om een beeld te krijgen over hoe het er vroeger uitzag. Veel van de
panden op de foto’s zijn verdwenen, hebben
een ander uiterlijk gekregen of stonden toen in
een nauwelijks meer te herkennen omgeving.

Het verleden komt tot leven
Met de ‘Historische Dorpswandeling Wijk
aan Zee’ en het ‘Rondje Wijk aan Zee’ ga je
met andere ogen naar je omgeving kijken en
komt het verleden tot leven. Het blijkt dat de
bekende omgeving toch nog zoveel onbekende
verhalen heeft. Aan iedere straatnaam is wel
een verhaal verbonden, waarom is de straat zo
genoemd of waarom heette het vroeger anders.
Bekende gebouwen blijken een monument te
zijn. Het zijn dingen die we ons vaak nauwelijks realiseren. En hoe leuk is het te weten
hoe bepaalde plekken er vroeger uitzagen. Het
boekje is geïllustreerd met oude foto’s van het
dorp en brengt je zo terug in de tijd.

Met de wandeling Rondje Wijk aan Zee wordt
er om het dorp heen gewandeld. De omgeving waarbinnen Wijk aan Zee staat heeft veel
verborgen historie en een bijzondere ecologie.
Een route voor de beter ter been zijnde wandelaars.
Voor bewoners en bezoekers van Wijk aan Zee
twee interessante tochten om terug te gaan in
de tijd.
Het boekje is een gezamenlijke uitgave van De
TIP en Vereniging Rondje Wijk aan Zee en is
verkrijgbaar bij De TIP voor slechts 1 euro.
Tekst: Peter Duin,

VAN DE REDACTIE
De herfst is er weer. De strandhuisjes rijden weer af en aan. Na nog een hittegolf eroverheen
maken we ons toch op voor koudere dagen. De bokkentocht komt er weer aan en ook hebben
we het toch alweer over sinterklaas. Nee, niet de discussie rond zwarte piet, maar gewoon, het
organiseren is begonnen en daar is geld voor nodig. Het feest van sint en kerst waar ons kleine
dorpje zó groot in is.!
Angela van den Bos: Jutter@live.nl
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Natuurlijke bondgenoten

Tata heeft aangekondigd samen met PWN een plan te maken voor natuurbeheer rond de fabrieken. “Een
staalbedrijf en natuur, dat klinkt als een tegenstelling, maar het tegenovergestelde is het geval”, zegt Tata
directeur Hans van den Berg. Dat Tata zich nu groen kan profileren heeft misschien iets te maken met de
invoering dit jaar van het begrip ‘tijdelijke natuur’. Deze natuur is onbeschermd en kan ieder moment
weer worden afgebroken voor de aanleg van een hal, weg of kantoor.
Bij de berichten over de samenwerking van PWN
en Tata verschijnen foto’s van het duinbied tussen
Wijk aan Zee en de Noordpier. En juist over dit
gebied blijken de bondgenoten fundamenteel van
mening te verschillen.
De industrie - juridisch vertegenwoordigd door
het havenbedrijf Amsterdam - vindt Natura 2000
bescherming voor het duingebied tussen Wijk
aan Zee en Noordpier in strijd met economische
belangen. PWN en Duinbehoud vindt het niet
beschermen van de 40 hectare duin tussen Reyndersweg en Noordpier in strijd met het natuurbelang. Uit de reacties van beide partijen blijkt
dat er naast gezamenlijke, ook conflicterende
belangen zijn. PWN is misschien wel de laatste
overgebleven instantie die schadelijke effecten
van de industrie benoemt en aankaart. Dat dit
gebeurt is belangrijk voor iedere voorstander van
verbeteringen.

!
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Als wij naar het strand gaan, doen wij dat altijd
op het stille strand, voorbij de laatste huisjes
richting Heemskerk, nou ja richting, je loopt al
een kwartier op het Heemskerkse strand voor
wij er zijn, voor ons is dat natuurlijk nog steeds
het Wijk aan Zeese strand. Mijn vriendin en ik
hadden ons al vroeg geinstalleerd, parasol op,

1001 nacht tijdens de Nacht van de Nacht in Wijk
aan Zee. Laat het donker donker en ontdek hoe
mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht op
zaterdag 29 oktober 2016.

LIVE
MUZIEK

volg ons op facebook

hotel-sonnevanck.nl

machines en steeds meer grazende diersoorten is
een nooit eerder vertoond experiment.
Alles is met elkaar verbonden. We leven allemaal met staal, natuur en drinkwater. In het
Engels betekent ‘plant’ zowel plant als fabriek.
Verbindende woorden zijn hier protected plant:
beschermde fabriek/beschermde plant.
Zowel de duinen als de fabriek probeert men in
stand gehouden met beschermende maatregelen
en kunstgrepen. De toekomst zal uitwijzen in
hoeverre dat lukt.

moet plassen, ga je toch gewoon zitten of je loopt
de zee in. Het duurde nogal lang, maar toen hij
terugkwam had hij een plank van ongeveer een
meter, dat zichtbaar voor de helft was ontsnapt
aan een kampvuur. ik ben van nature helemaal
niet nieuwsgierig, maar nu was ik toch wel heel
benieuwd wat hij daarmee ging doen. Gaat hij
eerst een gat graven van een paar meter diep en
geeft hij de vrouw een zwiep met die plank tegen
het hoofd met de geblakerde plank, kiept hij haar
in het gat en pakt hij de bijbel en gaat eruit voorlezen alvorens het gat weer dicht te gooien.
Maar al gauw dacht ik dat dat niet kon, want er
zijn teveel getuigen. Nee, hij ging met de geblakerde kant van de plank, welke een beetje puntig
was, in het zand prikken. Hij was daar wel een
kwartier mee bezig en nog steeds begreep ik niet
waarvoor dit diende.

De vrouw stond nog steeds met de handen in
de zij met de hoed op, zonder een moment oog
te verliezen op zijn werkzaamheden. De man
had de hoed allang afgezet, want door te bukken
schoof de hoed steeds voor zijn ogen.
Ik zat in de schaduw van mijn parasol te kijken
en de stralen water liepen over mijn konen, hoe
warm moet die man het hebben gehad zonder enige bescherming tegen de stralen van de
koperen ploert. Nadat hij de grond volledig had
omgeploegd, ging hij met de rechte kant van de
plank het hele stuk van zo'n vier vierkante meter
glad strijken. Toen hij eindelijk klaar was liep hij
naar het verkoelende water van de zee, waar hij
een half uur inbleef. De vrouw legde kussentjes
neer, deed er een badlaken over en ging zitten en
las de krant.

Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij

verankerd met vijf haringen, diep ingegraven
om te voorkomen wat al eerder was gebeurd. Na
enige tijd kwam een stel, beiden met strohoed en
werden drie tassen op het zand gezet.
De vrouw, handen op de heup keek hoe haar
man, of vriend of kennis, dat kon ik niet zien,
achter ons het duin inliep, ik dacht nog, als je

Georges van Luijk

Alkmaars Straatorkest speelt: Geknipt voor U

Nacht van de Nacht

ELKE DONDERDAG-,
VRIJDAG- EN
ZATERDAGAVOND

we nu niet ingrijpen is het te laat.”
In precies de zelfde bewoordingen wordt nu de
noodklok geluid over Tata. Directeur Henrar in
het NRC: “de stormvlag wappert boven Europees
staal. Het is vijf voor twaalf, als we nu niets doen
is het te laat.” Tata wil beschermd worden vanuit
Brussel. Tegen goedkoper staal uit China. PWN
wil dat de duinen en het drinkwater beschermd
worden met de Naturawet vanuit Brussel.
Het zijn spannende tijden. Misschien staan veel
banen op het spel. De duinen proberen te redden
door ze op grote schaal te manipuleren met

Precies tien jaar geleden maakte PWN ernstig
bezwaar tegen de milieuvergunning van Tata
(Corus). Neerslaande vervuiling op het reservaat valt ook neer op drinkwaterbassins en heeft
dus alles te maken met de waterzuivering. Ook
noemt PWN de schade die met name stikstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide oplevert
aan de plantenrijkdom. Het motto was toen: “Als

Observatie op het strand
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SONNEVANCK
SWINGT

Conflicterende belangen die er logischerwijs
kunnen zijn tussen medische organisaties en
industrie zijn lang geleden al gladgestreken. De
industrie heeft een sturende rol door permanente
aanwezigheid in de raden van bestuur van bijvoorbeeld Rode Kruisziekenhuis en Heliomare.
Er is een code dat medici (in het openbaar) zich
niet uitlaten over nadelige effecten van luchtvervuiling op de gezondheid. Is nu iets dergelijks nu
in de maak voor PWN?
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Tijdens de Nacht van de Nacht wordt er in het
hele land aandacht gevraagd voor het belang van
een donkere nacht en de gevolgen van lichtvervuiling. Onnodige verlichting zorgt voor verspilling van energie en verstoring van het milieu.
Ervaar het donker tijdens de Nacht van de Nacht
in Wijk aan Zee tijdens een unieke avondwandeling door het duingebied!
De Nacht van de Nacht in Wijk aan Zee staat dit
jaar in het teken van 1001 nacht. Neem je sprookjeslantaarn mee en laat je verassen tijdens deze
mysterieuze avondwandeling!
De wandeling start tussen 19.00 en 20.00 uur
vanaf de Banjaert, gelegen aan de Burgemeester
Rothestraat 53a in Wijk aan Zee. Geadviseerd
wordt om te parkeren aan de Verlengde Voorstraat in Wijk aan Zee. Deelname aan de Nacht
van de Nacht in Wijk aan Zee is gratis. De route
is niet geschikt voor buggy’s en mensen die slecht
ter been zijn in verband met oneffen terrein.
Honden zijn niet toegestaan.

Het muziekverhaal ‘Geknipt voor U’ speelt zich
ergens in Wijk aan Zee af. Een nieuwtje op Facebook gaat als een lopend vuurtje rond en zo komen allemaal personen hierop af. Maar ja, je zal
dan de laatste maar zijn en achterin de rij moeten
aansluiten. Dat overkomt de hoofdpersoon in
deze voorstelling en dat geeft haar voldoende tijd
om een hele avond te mijmeren over van alles
wat er hier en nu gebeurt. Dat kan dicht bij huis
zijn over hele kleine wensen of ergernissen of het
nieuws uit verre landen dat ons wordt voorgeschoteld.
Er komt van alles langs: Een dikke proleet, de
blauwe envelop, de nieuwe zorgrobot, de presentatrice van Heel Holland bakt.
Maar één ding is zeker: “Het is van belang dat
je er bent” bij ‘Geknipt voor U’. Een voorstelling

waar veel valt te lachten en te leren, te overpeinzen of in de huid van een ander te kruipen.
Het Alkmaar Straatorkest heeft de liederen voor
deze voorstelling grotendeels zelf geschreven. De
nummers gaan over alles wat hen bezighoudt.
Iedereen zingt, bijna altijd meerstemmig, soms a
capella, maar vaak begeleiden ze zichzelf op hun
accordeons, gitaren, yukelele, fluiten, viool, cello,
saxofoon, harmonica en ritme.
De voorstelling op zaterdag 1 oktober in café de
Zon begint om 20.30 uur.

Verkeerd gereden

Kaarten kosten € 7,50 en kunnen worden gereserveerd op tel. 06-10846289
of mail gcudovan@gmail.com

De tijdelijke nieuwe route naar de Wijkertunnel
kan zorgen voor vergissingen. Mensen die rijden
van Alkmaar richting Haarlem nemen soms
een verkeerde afslag in Beverwijk en voor ze het
weten zijn ze in Wijk aan Zee. Dan pas hebben ze
door dat ze verkeerd zijn gereden. Het zijn vaak
mensen die geen navigatiesysteem gebruiken.
Liever stappen ze uit de auto en vragen naar de
weg.
Ook Hen en Margriet Hilgers zijn op deze manier
in Wijk aan Zee gekomen. Ze waren eigenlijk
onderweg naar Bloemendaal, maar hebben hun
plan gewijzigd. Ze gaan Wijk aan Zee verkennen
want het lijkt ze hier wel te bevallen.“Het is hier
gratis parkeren? Dat is mooi, in Bergen betaal je
1,90 per uur. Zijn er hier mooie oude gebouwen
te bezichtigen,waar is de VVV?” Ze bekijken het
bord van Rondje Wijk aan Zee. Misschien gaan
ze straks de wandeling lopen. De kans lijkt groot
dat de Hilgers' uit Kerkrade zich prima gaan
vermaken in Wijk aan Zee.
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij
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Jaarvergadering Dorpsraad
De stichting dorpsraad Wijk aan Zee nodigt alle bewoners van Wijk aan Zee van harte uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van de stichtingsraad op woensdag 26 oktober in
de Moriaan. De vergadering start om 20.00 uur.
Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee heeft tot doel
het bevorderen van de leefbaarheid in Wijk aan
Zee. De Dorpsraad vergadert iedere tweede
woensdag van de maand in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden juli en
augustus, tenzij er dringende zaken zijn.
De inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en
ouder vormen tezamen de stichtingsraad. Deze
stichtingsraad stelt het beleid van De Dorpsraad
vast en benoemt nieuwe bestuursleden.
Agenda vergadering Stichtingsraad
Woensdag 26 oktober 2016 aanvang 20.00 uur in
Dorpshuis De Moriaan.
Thematisch deel:
Natura 2000
Een groot deel van de kuststrook bij Wijk aan Zee
en de PWN-duinen aan de noordzijde van ons
dorp zijn Natura 2000-gebieden. Een boswachter
van PWN komt uitleg geven over wat dit inhoudt.
Huishoudelijk deel
Verslag vorige vergadering van de stichtingsraad
d.d. 28 oktober 2015.
Dit document is te vinden op: http://wijkaanzee.
org/beleidsplan-en-budget-jaarverslag/stichtingsraad/
Vaststelling jaarverslag over 2015 en voortschrijdend beleidsplan 2016-2019.
Dit document is te vinden op: http://wijkaanzee.
org/beleidsplan-en-budget-jaarverslag/jaarverslagenbeleidsplan/
Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van een nieuwe commissie.
Benoeming bestuursleden
Volgens het rooster zijn aftredend: Bas van der
Born en Hans Dellevoet.
Bas van der Born heeft aangegeven niet voor
herbenoeming beschikbaar te zijn.
Verder zijn er drie vacatures wegens tussentijds
vertrek. Er zijn dus in ieder geval vier plaatsen
beschikbaar voor nieuwe bestuursleden.
Ter vergadering zullen nieuwe bestuursleden
worden voorgedragen.
Rondvraag en sluiting
Op zoek naar nieuwe bestuursleden
De Dorpsraad is op zoek naar mensen met het
volgende profiel:
* Voor de beleidsterreinen welzijn, sport en cultuur zoekt de Dorpsraad versterking.
De visie en insteek is het mee willen denken en

sturen op deze beleidterreinen.
Het welzijn van alle leeftijdsgroepen in het dorp
staat hierbij voorop.
Bij de ouderen van ons dorp zal de aandacht
liggen op de verbinding tussen de verschillende
ouderengroepen, hospices, buurtzorg enz., het
zogenaamde cement tussen de stenen.

Keukenraam

Wilde rucola groeit overal

De leefbaarheid van het dorp voor jongeren
wordt onder andere bepaald door de al dan niet
in verenigingsverband georganiseerde sport en
recreatieve mogelijkheden.
De kunst- en cultuursector in Wijk aan Zee
bestaat uit een groot aantal, veelal kleinschalige
initiatieven en projecten. Wijk aan Zee Cultural
Village is er een van.
* Ook voor het beleidsterrein ruimtelijke ordening heeft de Dorpsraad versterking nodig.

PWN krijgt acht hectare duingebied
In februari twitterden boswachters dat PWN acht
hectare duingebied had ‘gekregen’ ten zuiden
van het Vuurbaakduin. Het terrein werd meteen
afgerasterd met een hek. Foto’s met enthousiaste
PWN'ers in het gebied werden gedeeld op social

media, niet met de pers. Als het bericht nog
steeds niet in het nieuws is geweest dan heeft
deze Jutter de primeur. Het gaat om het gebied
langs de Reyndersweg waar vroeger de zendmasten stonden van radio Scheveningen.

De Dorpsraad zet zich in voor het vroegtijdig
begeleiden, toetsen, monitoren en realiseren van
plannen die ingrijpen op de ruimtelijke ordening
van het dorp. Daarnaast wordt gereageerd op
knelpunten en problemen die zich voordoen.
In de komende tijd zijn er twee belangrijke ontwikkelingen aan de orde:
1. het herzien van het bestemmingsplan van Wijk
aan Zee;

Heb je het ook gezien, die goudgele rand om de
dorpswei? Het fraaie effect was de hele zomer
zichtbaar en mogelijk ook nog in septemberoktober. Het wordt veroorzaakt door duizenden
bloemetjes van de Grote Zandkool beter bekend
als Rucola. (Diplotaxis tenuifolia) De plant is in
ons dorp te zien tussen stoeptegels, in tuinen en
plantsoenen. Hij groeit bijna overal!
De Wijk aan Zeese Jorien Verzijlbergen nam wat
rucolazaadjes mee en plantte ze in een antieke
zinken teil. De bak staat nu vol met sla die speels
alle kanten op groeit. Jorien strijkt haar hand
liefdevol door de groene smaakmaker: “Af en toe
knip ik wat blaadjes af, heerlijk vers en gemakkelijk. Als het eenmaal groeit hoef je er niets meer
voor te doen. Het komt gewoon weer op. Net
onkruid. Ze groeien vanzelf weer aan.”
In de winkel kost een klein zakje één tot anderhalve euro. Wilde rucola is meestal wat pittiger

dan de gekweekte. De sla die langs de wei groeit
wordt dagelijks ‘bemest’ door honden en is daardoor misschien niet zo geschikt om te eten. Was
de sla sowieso goed voor je het eet. Pluk het op
een plek waar de bodem niet vervuild is en kijk
en ruik eerst goed of je wel de juiste plant hebt.
Je kan natuurlijk net als Jorien je eigen wilde
rucola gaan groeien. Op je balkon of in je tuin.
Dan heb je het altijd bij de hand als je het nodig
hebt. Buiten zaaien kan van begin maart tot eind
september. In een kas of in de vensterbank kan
dat het hele jaar door.
Rucola blaadjes worden vaak gebruikt op pizza's
en smaken ook lekker in salades of een omelet.
Ze hebben een pittige nootachtige smaak. Bij
gunstig weer kun je oogsten binnen vier weken.
Als het blad wat ouder wordt gaat het scherper
smaken. Door het blad te verhitten kun je de
smaak minder pittig maken. Eet smakelijk!

Ingezonden brief
Het Kan Niet Waar Zijn. Ja het is wel waar, in het
tolerante Wijk aan Zee. Zo jammer, alle speeltoestellen zijn weg gehaald bij het nieuwe Anneco
waar kinderen wonen met een beperking. Er waren twee trampolines zorgvuldig geplaatst en een
schommel, en ja de kinderen waren er lekker op
aan het springen. Gezellig zou je denken. Maar
de mensen die in het hofje zijn komen wonen
vinden het niet prettig, te veel geluid. Maar dat
valt reuze mee, de kinderen gaan de hele dag naar
school en in de avond zijn alle kinderen om 8 uur
binnen. Wij als overburen hebben er echt geen
last van. Heel gezellig!!! De kinderen zitten er
voor rust en veiligheid!! Moeten wij mensen dan
de speelgelegenheid beperken dat ze alleen aan
de andere kant van het gebouw mogen spelen?
Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Leven met
een beperking is al moeilijk genoeg, moeten
zij (wij) dan de kinderen in deze speelruimte
beperken. Het Kan Niet Waar zijn!! Er was vorige
maand zo'n mooi gebaar van de mensen van
Vondeloord. Met een gift daar hebben ze een
mooi tafeltennistafel voor ze gekocht. Het zou
een mooi gebaar zijn dat wij met alle buren iets
leuks kunnen organiseren voor de kinderen.
Zodat de kinderen zich hier welkom voelen .
Met groet van Jaap en Ellie Durge

Voor meer informatie of het zich kandidaat
stellen kan contact opgenomen worden met
de secretaris Tineke Vos, tel: 06-53838175 of
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com of met de
voorzitter Peter Duin, tel: 0251-248551
of dorpsraadwijkaanzee@gmail.com .

Zondag 2 oktober sluit ’t Gevolg met energieke folk
uit alle windstreken, het seizoen weer af. Rondje
Wijk aan Zee, met gids, bunkers geopend.
Rondje Wijk aan Zee sluit het seizoen af met
de muziekgroep ’t Gevolg. De vier muzikanten
vertolken traditionele muziek op een eigenzinnige manier. Daarbij begeleiden zij zich op gitaar,
mandoline, banjo, bodhran, harmonica en fluit
en verrassen de luisteraar met meerstemmige
zang.
“Nu eens ingetogen, dan weer onstuimig. Maar
steeds dicht bij het hart”.
Van ‘t Gevolg verscheen de cd Van liefde en
andere pijn. De cd bevat zestien nummers uit
verschillende windstreken en werd opgenomen
en gemixt in de geluidsstudio van Jan-Paul van
der Meij in Wijk aan Zee.
Zondag 2 oktober, Dorpskerk Wijk aan Zee
Aanvang 12.30 uur
Toegang vrijwillige bijdrage.
Daarna: rondwandeling met gids
Aansluitend kunt u om 14.00 uur met een gids
het Rondje Wijk aan Zee wandelen en de verschillende bunkers bezoeken. De wandeling van
circa 2 ½ uur langs bunkers, fundering Vuurbaak,
Een Zee van Staal en Lunet, laten u kennis maken
met de historie en natuur van het Zeedorpenlandschap.

Foto en tekst: Jan-Paul van der Meij

2. vertrek in 2017 van een deel van de activiteiten
van Heliomare en het hierdoor vrij-komen van
grond voor eventuele woningbouw.
Bij nieuwbouwprojecten zal er aandacht moeten
zijn voor de huisvesting van zowel ouderen en
jongeren. Als er meer speciale huisvesting voor
ouderen komt ontstaat er doorstroming.
Met huisvesting voor jongeren ontstaat er voor
deze groep de mogelijkheid om in het dorp te
blijven wonen. Bij woningbouw zal er verder
gedacht worden aan jonge gezinnen, zodat er
voldoende populatie voor de basisvoorzieningen
in het dorp blijft, zoals de school en de sportverenigingen.

Rondje Wijk aan Zee

De wandeling kan ook met behulp van de app
gemaakt worden: app.rondjewijkaanzee.nl.
Kijk ook op www.rondjewijkaanzee.nl/
en Facebook.

Regenboog: een kleurrig buikdansfeest
Sense of Bellydance opent de avond met danstheater. In een mix van stijlen en thema's nemen ze
je mee op een vrouwelijke levensreis: van jong en
onbevangen meisje naar oude wijze vrouw.
Na de pauze volgen verrassende en gevarieerde
optredens van danseressen uit de regio. Na afloop
kun je vrij dansen op swingende wereldmuziek.
Kortom, een feest dat je niet wilt missen!
Entree: € 7,50 in de voorverkoop en € 10,- aan
de deur. Aanmelden en informatie: 06-54975513

en lkerker61@gmail.com
Het adres: Café de Zon, Voorstraat 54,
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
We beginnen om 19.30 uur met de optredens.
De rode draad van het uitgebreide en gevarieerde
programma is het thema Regenboog. Kijk in je
kleding kast wat je aan kleurige kleding of versieringen hebt en trek het aan!
Buikdanseres Laylalyn / www.senseofbellydance@outlook.com / 0654975513

Sinterklaasfeest
Het grootste kinderevenement van het jaar is
weer in zicht: de intocht van Sinterklaas zaterdag
19 november 2016. Voor ons is de tijd aangebroken om de nieuwe feesten voor te bereiden. Dat
betekent, zorgen dat we dit jaar de intocht van de
Goed Heilig Man weer mogelijk kunnen maken
en een tweetal leuke voorstellingen hebben voor
de kinderen. Ook zetten we ons weer in om de
fruitmanden te verzorgen voor de bejaarden,
alleenstaanden, langdurig zieken en mensen die
in dit jaar een bijzondere tegenslag hadden te
verwerken. Dit kunnen wij niet alleen realiseren

Samen muziek maken in café De Zon
en dus zullen er binnenkort leden van het Sinterklaas comité bij u langskomen en u vragen om
een bijdrage. Zij delen aan de mensen met kinderen een kleurplaat uit. Als deze is ingekleurd kan
hij worden ingeleverd bij Ed van de Watering, de
Primera winkel in ons dorp. Sinterklaas en zijn
pietermannen zoeken de mooiste uit en die kunnen een prijs verdienen. Deze wordt uitgedeeld
op de dag dat Sinterklaas zijn intrede doet in ons
dorp. Dus mensen leg vast een leuk bedragje voor
ons klaar, u weet dat het goed wordt besteed.
Het Sinterklaas- en kerstcomité.

Twee jaar geleden is muziekvereniging Arion gestopt wegens gebrek aan leden, wat voor het dorp
jammer is want Arion was een begrip in het dorp
bij diverse optredens, zoals Sinterklaas optocht,
zeepkisten race en bij 4 mei herdenking enz.

Zon op donderdagavond onder leiding van AB
Winkel en Rob van het Klooster, onder het genot
van een drankje. Gezelligheid hier staat voorop.
Op dit moment hebben zich ca 10 mensen gemeld om mee te doen.

Al enige tijd wordt er overleg gevoerd om toch
weer een muziekgroep in Wijk aan Zee op
te richten die dan maandagavonds in café de
Zon bij elkaar komt om muziek te maken. Als
voorbeeld wordt genoemd het Wijk aan Zeeer
mannenkoor WAZ Mank die oefenen in café de

Wilt u ook meedoen dan kunt u zich opgeven
via de mail roos23@ziggo.nl of bij Ad van Schie
van café de Zon.
Beschikt u over een instrument dan vernemen
wij het graag.
Klaas van Amersfoort
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Yoga-bewustzijn

Sport in Wijk aan Zee

Yoga helpt je letterlijk om op adem te komen.
Yoga geeft ruimte en zorgt voor een soepel
lichaam.

Uitslagen Wijk aan Zee 1
4-9 Wijk aan Zee 1-RKAV Volendam 3-2
11-9 SVW27 -1 -Wijk aan Zee 1 6-2
18-9 De Rijp 1 -Wijk aan Zee 1 0-0

Hatha yoga beoefenen is balans vinden tussen
aanspannen en ontspannen. Met behulp van een
rustige en ruime buikademhaling gaat dit als
vanzelf.
De lessen zijn voor alle niveaus en leeftijden. Heb
je belangstelling bel of mail me gerust.
Marjolijn Adriaansche 06-37034686;
marjolijn@yoga-bewustzijn.nl

Programma
2 oktober
WSV30 1 -sv Wijk aan Zee 1 14.00 uur
Adres De Middenlijn 1 1531LZ Wormer

Martine gaat sporten: Bodyshape
De Jutter zocht schrijvers, ik zoek een sport. Na een avondje brainstormen met een groep
vriendinnen, onder het genot van een goed glas wijn, leek het een leuk idee om die twee gegevens met elkaar te combineren; ik ga elke maand één van de vele sporten die je in Wijk aan
Zee kunt beoefenen proberen en daar schrijf ik dan een column over.

Wijckloop loopt goed

Hotel Villa de Klughte

Wijckloop is een hardloopevenement voor volwassenen en kinderen met en zonder beperking
De achtste editie van de Wijckloop op zondag 2
oktober belooft een bijzonder evenement te worden. De organisatie heeft samenwerking gezocht
met de Heliolympics, een dertiendaags sportevenement voor mensen met een beperking.

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

Naast de gebruikelijke routes van 1½, 3km, 5 km,
10 km en de 16 km door het duingebied, is ook
een bijzondere route uitgezet voor kinderen en
jongeren met een beperking, maar ook voor de
allerkleinsten zonder beperking. De afstand van
deze mini Wijckloop is 500 meter en het parcours
is aangepast op diverse hulpmiddelen als een
loopwagen, racerunner, loopfiets en rolstoel. Ook
zonder hulpmiddelen is het mogelijk om mee te
doen aan deze wedstrijd in Wijk aan Zee.
Inschrijven
Voor alle afstanden van de Wijckloop kunnen
geïnteresseerden zich nog inschrijven.
Inschrijving voor deze reguliere afstanden kan
via wijckloop.nl of inschrijven.nl.
Voor de mini Wijckloop zijn een beperkt aantal
plekken beschikbaar. Deelnemers kunnen zich
(kosteloos) inschrijven via www.heliolympics.nl
Initiatief samenwerkende organisaties De Wijckloop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief
van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep
en Heliomare.
Het initiatief heeft als doel de medewerkers
van de zorginstellingen en de bewoners in de
regio IJmond en omgeving te stimuleren om te
bewegen.
De Wijckloop staat bekend om de ongedwongen
sfeer en haar laagdrempeligheid. De Wijckloop
wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Voetbal

Voor je het weet is de zomer voorbij en staat je
overmoedige plan op het punt werkelijkheid te
worden. Dus daar stond ik dan, op woensdagavond om 19.30 uur, klaar voor de bodyshape.
Een beetje nerveus was ik wel, want na een letterlijk heerlijke (wijntje hier, barbecue daar) zomer
moet mijn body nodig geshaped worden. Allerlei
idote onzekerheden spookten door mijn hoofd:
wat nu als ik tijdens de eerste oefening al hijgend
als een astmatisch paard ter aarde stort? Wat als
ik er echt niets van bak? Bovendien was er een
hittegolf en vond ik het wandelen van huis naar
de Moriaan al actie genoeg…
Gelukkig werden de eerste onzekerheden vrijwel
meteen weggenomen door de groep dames die
gezellig stond te kletsen voordat de les begon.
Het lot dat ons allen te wachten stond, schiep
een band, dus een buitenstaander heb ik me geen
moment gevoeld. (waarvoor dank, dames!)
Vanwege de tropische temperaturen stelde Inge,
de instructrice, voor om de les lekker buiten te
doen, want daar stond in elk geval nog een ietwat
verkoelend briesje. Zo gezegd, zo gedaan. De
ghettoblaster werd buiten geïnstalleerd en we begonnen aan de warming-up. Lekker in het briesje

en nét buiten het zicht van de Dorpsraad die in
de aangrenzende zaal zat te vergaderen. Tot mijn
eigen stomme verbazing kon ik redelijk meekomen, mijn conditie is dus beter dan ik dacht. Een
fijne bijkomstigheid is dat vrijwel alle oefeningen
die we gedaan hebben aangepast kunnen worden,
indien nodig. Als een oefening te zwaar of juist te
makkelijk is geeft Inge tips zodat jij de oefening
op jouw niveau kunt doen. Ondanks de hitte is
de les voorbijgevlogen! De sfeer was ontspannen
en gezellig, er werd serieus gewerkt, maar ook
grapjes gemaakt. En wat ik heel erg leuk vond is
dat er verschillende generaties vertegenwoordigd
zijn in de harde kern van bodyshapend Wijk aan
Zee.

9 oktober
Wijk aan Zee 1 -Zeevogels 1 14.00 uur
Doolhof Duinrand 1 Wijk aan Zee
16 oktober
DTS 1 -Wijk aan Zee 1 14.00 uur
adres DTS Oeverzegge 1 1724TZ Oudkarspel
23 oktober
geen Programma
30 oktober
Wijk aan Zee 1 -Beemster 1 14.00 uur
Doolhof Duinrand 1 Wijk aan Zee
Overige sv Wijk aan Zee Nieuws
Vanaf nu Gratis Wifi in de Doolhof
Komende weken krijgen we ook de beschikking over een PIN automaat

Bodyshape: check! Nog 50 sporten te gaan.

Nieuw: Winter FIT

Komende maand staat volleyballen op de agenda.
Heb je zin om met me mee te gaan? (samen blunderen is leuker dan alleen, toch ;-) ) stuur dan
een mailtje naar jutter@live.nl onder vermelding
van: Martine gaat sporten

Vanaf november bij Fysiotherapie Wijk aan Zee:
Winter FIT. Voor iedereen die op wintersport
gaat, jong en oud, skiër en snowboarder.
Blessurevrij heen en blessurevrij weer terug uit de
sneeuw.

Tekst en foto: Maritne Bliji

Meer informatie via de praktijk, 0251-375976,
en vraag naar Arthur.

Open drive bij rummikubvereniging De Zandloper
Rummikubvereniging De Zandloper te Wijk aan
Zee organiseert weer een open drive op zaterdag
15 oktober.
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor onze
halfjaarlijkse open drive, welke zal worden
gehouden in dorpshuis ‘De Moriaan’ te Wijk aan
Zee.
Aanvang : 13.00 uur
Zaal open : 12.30 uur
We hebben een schitterende loterij en ook het
mandraden (of een variant hierop) zal niet

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet

ontbreken.
De kosten voor de drive zijn 3.00 euro p.p.
De loten kosten 2.50 euro per mapje (5 loten),
en 3 mapjes voor 6.00 euro.

We hopen u te mogen begroeten op de open
drive in dorpshuis ‘De Moriaan’ om 12.30 uur.

Er worden 2 keer 5 partijen gespeeld en na 5
partijen is er genoeg tijd om een versnapering te
nuttigen.
U kunt zich opgeven bij: Jacqueline Beekman, tel
020-6454823 of per e-mail: jacquelinebeekman@
ziggo.nl

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

Voor een afspraak bij
inki’s pedicure
Bel: 06-40990449
Of mail: info@inkispedicure.nl
www.inkispedicure.nl

Ons geneesmiddelen assortiment is uitgebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste

Verlengde Voorstraat 56
E: sparpoliste@despar.info
T: 0251-374161 http://poliste.spar.nl
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Zaterdag 1 oktober
SunSeaBar: 1e clinic MTB Beach Battle
van 09.00 – 12.00 uur.
Café de Zon
Alkmaars Straatorkest met: Geknipt voor U
aanvang 20.30 uur. entree € 7,50.
Sonnevanck DinerClub
Tabatha Fher uit Brazilie & band
aanvang 21.30 uur.
Zondag 2 oktober
Heliolympics: Mini Wijckloop
vertrek vanaf sporthal Heliomare
aanvang 9.00 uur.
Wijckloop
vertrek vanaf sporthal Heliomare
aanvang 9.30 – 13.30 uur.
Dorpskerk
Optreden van ‘t Gevolg
aanvang 12.30 uur.
Wandeling met gids ‘Rondje Wijk aan Zee’
vertrek vanaf de Dorpskerk
van 14.00 – 16.30 uur.
Küverbunker in Gaasterbos
Openstelling van 13:00 - 16:00 uur.
Radarbunker op het Vuurbaakduin
Openstelling van 13:00 - 16:00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal
Gratis Rondleiding
aanvang 14.00 uur.
Maandag 3 oktober:
Heliolympics: Sportdag SO - 4 t/m 12 jaar
in Sporthal de Walvis-Beverwijk
van 9.00 – 14.00 uur.
Dinsdag 4 oktober:
Heliolympics: Sportdag VSO - 12 t/m 18 jaar; in
Sporthal de Walvis-Beverwijk
van 9.00 – 14.00 uur.
Heliolympics: Wandelen
vertrek vanaf Heliomare
van 11.00 – 16.00 uur.
Woensdag 5 oktober
Heliolympics: Tennis; Sporthal Heliomare
van 13.00 – 16.00 uur.
De Moriaan
Vergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 6 oktober:
Heliolympics: Sluiting; Heliomare
aanvang 16.00 uur.
Sonnevanck Brouwersavond
met de Naeckte Brouwers
aanvang 19.15 uur.
Vrijdag 7 oktober:
Sonnevanck DinerClub
pianist/singer-songwriter Leonard Busselaar
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 8 oktober
Sonnevanck Swingt: Jumpback
aanvang 21.30 uur.
Whisky Club
Live Muziek: Useless
aanvang 21.30 uur.
Timboektoe
Eindfeest met o.a. Koffie, Starfish, Malibu, SurfAid Kit, DJ Aiscream en DJ Kickflip
aanvang 22.00 uur.
Zondag 9 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt
van 8.00 – 16.00 uur.
Kop van WaZ
Inloop workshop surrealistisch denken en tekenen; van 14:00 - 16:00 uur.

Zondag 9 oktober
De Bokkentocht van Wijk aan Zee
Deelnemende Bokkentappers: La Baliza, Café
’t Juweeltje , Steakhouse Santé, Strandpaviljoen
De Kust, Het Wapen van Wijk aan Zee, Gewoon
in Wijk aan Zee, Hotel Restaurant Café Sonnevanck, Strandrestaurant Het Strandhuis, De
Sunseabar, Café De Zon, Brasserie Klein Zwitserland, Restaurant Het Zomerhuis, Paviljoen Sout,
Dorpshuis De Moriaan en De Liefhebbers
van 12.00 – 18.00 uur.

Dorpskerk

SunSeaBar
Live Muziek: Greenfield
aanvang 15.00 uur.

Zaterdag 1 oktober
themaviering
voorganger p. R. Putman
Themakoor
Zondag 9 oktober
9.30 uur
woord-communieviering
voorganger p .M. de Haas
Odulphuskoor
Zaterdag 15 oktober
19.00 uur
familieviering
voorganger p. R. Putman
Jeugdkoor
Zondag 23 oktober
9.30 uur
eucharistievieringvoorganger p. R. Putman
Odulphuskoor
Zaterdag 29 oktober
19.00 uur
woord-communieviering
voorganger p. M. de Haas
samenzang

Donderdag 13 oktober
Sonnevanck
Kim en Daan, 2e donderdag
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 14 oktober
Sonnevanck DinerClub
Arthur Ebeling
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 15 oktober
Sonnevanck Swingt: Workmates
aanvang 21.30 uur.
Zondag 16 oktober
Kop van WaZ: Workshop maak je eigen Leporello
(zigzagboekje) door Juliette Pestel
van 14.00 – 16.00 uur.
SunSeaBar
Live Muziek: Toni en Melanie
aanvang 15.00 uur.
Dinsdag 18 oktober:
De Moriaan: Seniorenmaaltijd
aanvang 17.00 uur.
Woensdag 19 oktober
Sonnevanck: POP-Quiz
van 20.30 – 23.00 uur.
Donderdag 20 oktober
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 21 oktober
Sonnevanck DinerClub: Whiskeymo’s
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 22 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Café de Zon:
Regenboog een kleurig buikdansfeest
aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck Swingt: King George
aanvang 21.30 uur.
Zondag 30 oktober
SunSeaBar
Live Muziek: Sam Saxton en Bas Kors
aanvang 15.00 uur.
Woensdag 26 oktober
De Moriaan: Jaarvergadering Dorpsraad
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 27 oktober
Sonnevanck: SeventSevenSessie
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 28 oktober
Sonnevanck
Crazy Piano met Annemieke de Boer
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 29 oktober
Sonnevanck
Bluesnight Bluezofeel
aanvang 21.30 uur.
Zondag 30 oktober
SunSeaBar
Live Muziek: Sam Saxton en Bas Korsaanvang
15.00 uur.

2 oktober
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk
16 oktober
Ds B. J. Stobbelaar te Driehuis
30 oktober
Ds D. Fisser te Amsterdam

Kerkdiensten Odulphusparochie

Oecumenische bijbelkring
Maandag 3 oktober praat de kring over het boek
Koningen en koning Salomo.
De heer J. de Wildt leidt het thema in.
Aanvang 19.30 uur,
Plaats van samenkomst de consistorie van de
dorpskerk. U bent van harte welkom.

Praktisch Mediteren
In de laatste week van oktober starten er
weer nieuwe - op onder meer Haptonomie en
Mindfulness gebaseerde - cursussen Praktisch
Mediteren in de regio. Je leert stapsgewijs hoe
je meditatie praktisch kunt integreren in je
dagelijks leven.
In Wijk aan Zee zijn de lessen op dinsdagavond: 6 X 1½ uur, van 25 oktober t/m 29
november, van 20:00 - 21:30. Locatie: De
Zwaanstraat 17, 1949BC
Kosten: € 87,Kun je deze keer niet? In de tweede week van
januari begint de volgende cursus.
Meer informatie, aanmelden, of een gratis
proefles? www.haptonomie-time-out.nl,
info@haptonomie-time-out.nl,
Facebook Haptonomie-Time-Out,
06-53675676 (Paulien Pinksterboer)

Colofon
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis
huis aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners
van zomerhuizen en andere belangstellenden
kunnen de Jutter - zolang de voorraad strekt ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen
KOP van WaZ/TIP, Julianaplein
Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Marian van den Hul, Georges van Luijk,
Angela van den Bos, Heleen Vink
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties:
Peter Duin 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres:
Burgemeester Rothestraat 73
1949CC Wijk aan Zee.
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
worden niet geplaatst. Overname uit De Jutter
mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis
voor dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage
is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.
Internet Jutter: Rick Spijker, Peter Duin en Kuno
Hamers
Opmaak: Angela van van den Bos
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter
Abonnement: 20 euro per jaar, overmaken op
bankrekening: 30.80.59.867, t.n.v. St. Dorpskrant
de Jutter, Wijk aan Zee. (met duidelijk naam en
adres).
Opzegging 2 maanden voor het einde van de
abonnementsperiode.
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Sociaal team: 0611035327
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 gem. Beverwijk 256256
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555
Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@
gmail.com

