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Een héle korte ‘van de redactie’ deze 
keer. Want we geven alle ruimte aan de 
liefde, die begonnen is in Wijk aan Zee. 
En dat doen we natuurlijk uit liefde vóór 
Wijk aan Zee! Veel leesplezier.
                  Marian van den Hul 

jutter@live.nl

Van de redactie

Het was 15 november 1972, wijk aan zee kreeg 
een sporthal, de moriaan werd feestelijk geopend. 
Anneke de Reus uit Wijk aan Zee en Dirk van 
genderen uit beverwijk waren er ook. Dirk 
werd gehuldigd omdat hij met zijn club VCK het 
wereld-uur record volleybalspelen had verbe-
terd. Zij was vijftien en hij zeventien en toen er 
gedanst werd zagen zij elkaar, gingen de vloer 
op en hebben elkaar nooit meer losgelaten. Het 
eerste afspraakje was een wandeling naar de ‘Wan 
Chung’ die een paar dagen daarvoor gestrand 
was, waar zij natuurlijk de hele familie tegenkwa-
men. Na vijf jaar zijn zij getrouwd en konden een 
flat krijgen in Heemskerk. nu zijn ze al 37 jaar 
getrouwd en hebben twee zonen; bas en mark en 
wonen nu alweer 30 jaar in wijk aan zee. 

Tekening: Mats van Borre (7)

Liefde gevonden in Wijk aan Zee
Het was avond, ik stond op het punt de trap af te gaan bij het Hoge Duin, toen een man mij in het 
Duits begroette, ik had hem nog niet gezien en schrok een beetje van die stem uit het duister. Ik 
groette terug, waarna de man vroeg of hij een stukje met mij mocht meelopen. Het werd een lange 
wandeling, waarin hij uitvoerig vertelde hoe hij jaren geleden met een meisje van 17 op vakantie 
was in Wijk aan Zee. Met dat meisje is hij nu veertig jaar getrouwd en om dat te vieren waren zij 
voor de eerste keer terug in Wijk aan Zee. Een mooi verhaal zou dat voor de Jutter zijn, dacht ik iets 
te laat. Want toen was hij al verdwenen in het donker, op weg naar zijn liefje. Maar het zette mij wel 
op de gedachte om in deze Valentijnsmaand een aantal mensen te vragen, hoe hun liefde in Wijk 
aan Zee begon.                 ~ Georges van Luijk ~

Betty eduard
betty werkte in 1973 in het emmakinderhuis, wat 
toen een instelling was voor ‘bleekneusjes’. Daar 
ontstond een vriendengroep en die organiseerde 
een Wereldwinkel in de Dorpskerk. Eén van de 
vrienden nam zijn vriend Eduard mee naar de 
kerk. betty viel meteen op eduard’s blauwe ogen. 
betty woonde op kamers boven bakker smitshui-
zen en als Eduard bij haar kwam slapen moest 
zij eerst vragen of meneer Smitshuizen dat goed 
vond. in 1975 zijn ze getrouwd. Die vrienden-
groep noemden zij de btw groep. bij tijd en 
Wijle gingen zij ‘sporten’ in de duinen. Nu bestaat 
die groep nog steeds en elk jaar in september 
gaan zij met de hele groep een weekje naar een 
vakantiepark. 

ineke elli 
toen ineke bosman in 1980 het filmhuis in ‘de zandkraai’ binnenliep, waar elli bodewes als buurt-
huiscoördinator werkte, gebeurde het. Voor Ineke was het liefde op het eerste gezicht, maar helaas, 
elli had ineke niet eens gezien. maanden later kwam het toch nog goed, toen elli met nog een aantal 
mensen bezig was een pand te kraken, wat het eerste ‘blijf van mijn Lijfhuis’ in alkmaar zou worden. 
Ineens stonden Ineke en Elli oog in oog, toen sloeg voor Elli de vlam in de pan. Ineke woonde met 
haar twee jongens na een scheiding op een flat in Heemskerk en Elli in Alkmaar. Na een jaar trok Elli 
bij het gezinnetje in en toen de kinderen van Ineke de deur uit waren gingen zij samenwonen in het 
ouderlijk huis van Elli in Wijk aan Zee. Zij zijn niet getrouwd, zij zijn zo ‘vertrouwd’ dat een officiële 
bevestiging niet nodig is. maar wel zijn zij ervan overtuigd dat het kunnen trouwen van mensen van 
hetzelfde geslacht wereldgoed dient te worden.               ~Foto: Heleen Vink ~

Joey Femke
femke snoek uit Leimuiden zat en joey Dammi-
aans uit Haarlem zit op het REA College, locatie 
Heliomare in wijk aan zee. femke is klaar met 
haar studie en heeft nog geen betaalde baan. Ze 
werkt nu vrijwillig als secretarieel medewerk-
ster bij het nova College beverwijk. vorig jaar 
werden bij de Nederlandse les de voorbereidin-
gen besproken voor Paarse Vrijdag. Dat is de dag 
dat je in het paars gekleed naar school gaat, om te 
laten zien dat je solidair bent met homoseksuele 
jongeren. Joey zat in de organisatie. Joey leek haar 
een aardige, vertrouwde jongen en zij voegde 
hem toe als vriend op facebook. zo raakten zij 
aan de praat en werden al snel echte vrienden. Op 
2 mei 2014 liep femke met haar beste vriendin in 
de Efteling, toen Joey vroeg of zij een relatie met 
hem wilde. Hij merkte dat hij het steeds leuker 
begon te vinden naar mate zij meer praatten. 
femke is dolgelukkig met joey en heeft zich nog 
nooit zo verliefd gevoeld als bij hem. Zij zou hem 
niet willen missen en hoopt dat ze lang gelukkig 
mogen zijn met elkaar. Het was voor Joey niet 
liefde op het eerste gezicht, maar nu kan hij niet 
meer zonder haar.           ~Foto: Stephanie Dumoulin ~

Heel lang geleden, op een zaterdag, toen de 
scouting groep ‘de banjaert’ in het duin waar nu 
de moriaan staat, een ledenwerfactie hield, is het 
gebeurd. Er was een kabelbaan en een kampvuur. 
Eén van de scouts werd erop uit gestuurd om een 
blikopener te scoren. bij het eerste huis op de 
hoek Tappenbeckstraat en Dorpsduinen belde hij 
aan en de 14-jarige Dory de reus deed open. zij 
zei: ‘Neen’, want dacht zij, ‘die zien wij nooitmeer 
terug’. maar haar moeder, die zelf akela was 
geweest, stuurde haar met blikopener naar de 
scouts en daar zag zij Peter Zuid. Zij was veertien 
en hij zeventien, een jaar later kregen zij echt 
verkering. nu zijn zij 39 jaar getrouwd en hebben 
drie kinderen; maaike, wobbe en nienke en met 
schoonzoon Niels hebben zij de kleinkinderen 
Wout en Jop.                  Tekening: Jasmijn Verhorst (8)

trix          Peter
Het was 2 november 1964 toen de 18-jarige trix uit Heemskerk ging dansen in café de zon. peter 
van 19 uit assendelft zag haar en vroeg haar ten dans. trix was met de fiets naar vrienden in bever-
wijk gereden en vandaar gingen zij en haar vriendinnen met de bus naar Wijk aan Zee. Peter was 
op de brommer gekomen en zou trix naar haar fiets brengen. maar daar bleek de fiets een lekke 
band te hebben. kwam dat even goed uit, nu kon hij haar helemaal naar huis brengen. in 1969 zijn 
zij getrouwd. Hun eerste huwelijksnacht hebben zij in het Hoge Duin doorgebracht. Zij hebben drie 
dochters en twee kleinkinderen. Peter werkte bij de Plaatwellerij en moest verhuizen naar Appinge-
dam en wonen nu in het Drentse roden. Het leuke is dat het jongere broertje van trix nu de eigenaar 
is van het café waar alles is begonnen.

anneke dirk

dory Peter



Dorpsgenoten 
Mevrouw annie van Soest-Pel

begonnen om seniorenhuisvesting te realiseren 
in Wijk aan Zee. Jaren heeft hij met de gemeente 
en provincie onderhandeld. Alle locaties werden 
bekeken. Ab Winkel, die getrouwd is met mijn 
nichtje mariëtte van soest en bij de krant werkte, 
kwam met een foto, die de volgende dag in de 
krant zou komen. Villa Adelaide zou worden ge-
sloopt en er mocht op die plek nieuwbouw wor-
den gepleegd. Eindelijk had hij het voor elkaar, 
het nieuwe Adelaide kon worden gebouwd. Cees 
heeft nog gezien dat de palen de grond in gingen 
en toen stierf hij. Ons huis was al verkocht en 
voor de hypotheek was al getekend en toen ging 
ik er alleen in.”

“Cees had een zeilbootje, een ‘Sharpie’, die lag aan 
de kade van de fabriek in de Zaan. Hij was een 
verwoed wedstrijdzeiler. met dat scheepje hebben 
wij veel plezier gehad. Door de verhuizing naar 
Wijk aan Zee hebben wij het bootje verkocht. Tot 
Cees op een dag zei: ‘Zullen wij naar de Hiswa’? 
Ik was even stil en zei toen: ‘Ja, maar als je een 
bootje wilt kopen, dan wil ik er wel één met een 
kajuit’. Dus wij kochten onze eerste kajuitzeilboot, 
een Victoire. Een paar jaar later gingen wij weer 
naar de Hiswa en kwamen wij thuis met een Pion 
gebouwd door Van der Stadt, die weer wat groter 
was en zeewaardig. Daarmee hebben wij heel wat 
afgevaren.” 

“gelukkig waren de kinderen, Liny, elly en jan 
Willem er ook gek op. Wij hebben eens een reis 
van tien weken gemaakt naar Denemarken. 
moesten wij elke dag de kinderen bellen waar 
wij waren. Ik heb heel vaak zelf achter het roer 
gestaan en ik deed altijd de navigatie, dan bere-
kende ik welke koers Cees moest aanhouden. Dat 
deden wij ook tijdens wedstrijden, dan bleef ik 
navigeren en Cees sturen. Cees had een perfect 
gevoel hoe de zeilen ten opzichte van de wind 
moesten staan, dat is voor een wedstrijd heel 
belangrijk. Negentien jaar geleden, wij hadden de 
boot net weer klaar voor een nieuw seizoen, een 
nieuwe fok erop laten zetten, toen Cees plotse-
ling stierf. In je eentje kun je die boot niet zeilen. 
mijn kleinzoon zei, ‘oma, u gaat de boot toch 
niet verkopen’? ‘Het zal wel moeten’. ‘Nee, oma 
dan zeil ik wel met u’. ‘Ja maar als je een vriendin-

Vol trots laat mevrouw van Soest een aantal producten zien, die zij heeft meegekregen toen zij een 
paar jaar geleden met haar zus in de Ouwelfabriek in Zaandam een rondleiding kreeg. Haar vader 
was de oprichter van Ouwelfabriek Pel, die later is gefuseerd met de concurrent. Er staat nu een 
splinternieuwe fabriek waar alles geautomatiseerd en computergestuurd is. 

“Ik keek mijn ogen uit, hoe de productie nu gaat, 
wat een verschil met vroeger, toen alles nog met 
de hand ging. Ik was vaak in de fabriek, als mijn 
moeder mij kwijt was, wist zij wel waar ik was, 
wij woonden er vlakbij.” Aan het woord is Annie 
van Soest-Pel, die door de woningnood van na de 
oorlog nergens een huis kon krijgen. “Ik woonde 
met mijn man Cees in mijn ouderlijk huis en de 
tweede was op komst. In dat huis woonde ook 
mijn broer met zijn vrouw. mijn ouders waren 
gestorven. Het was geen ideale situatie. Wij wa-
ren lid van de bouwkas, die bood ons regelmatig 
koopwoningen aan. Op de Stetweg in Wijk aan 
Zee zouden huizen worden gebouwd, alle huizen 
waren al verkocht nog voordat de bouw moest 
beginnen. Toen op het laatst één van de kopers 
afhaakte, kregen wij de kans dat huis te kopen. 
Alle familie en vrienden raadden het af, ‘Hoe 
kun je nou naar Wijk aan Zee gaan, die mensen 
accepteren geen buitenstaanders’. Nou ik weet 
wel beter, ik heb hier altijd prettig gewoond. In 
1955 zijn wij hierheen verhuisd. mijn man was 
vertegenwoordiger bij Erdal, voor hem maakte 
het niets uit waar hij woonde, hij reisde de hele 
provincie af.”

“Als kind zwommen wij altijd in de Zaan en 
nu zwem ik nog steeds twee keer in de week 
bij Heliomare. Cees is zo’n twintig jaar geleden 

netje krijgt, of andere vrienden’. Ik heb hem toch 
maar verkocht.” 

“Ik ben nooit zeeziek geweest. wij gingen eens 
met het hele gezin een cruise maken naar Noor-
wegen. Op de heenweg ging de zee tekeer in een 
storm, de kinderen waren al naar bed. Toen zijn 
Cees en ik nog aan dek gegaan om van de woeste 
zee te genieten. Een reisleidster snapte er niets 
van, zij vertelde dat iedereen aan boord zeeziek 
was. Wij spraken een dame op de terugweg, 
die blij was dat de zee zo rustig was en dat de 
heenreis voor haar een hel was geweest. maar wij 
vonden het heen geweldig en de terugweg juist 
zo saai”.

~ Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink ~
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Valentijnsrun
op zondag 14 februari wordt de primeur van de-
Valentijnsrun gehouden: een run voor de fun. De 
start is om 16.00 uur bij de moriaan. een groep 
van ruim 80 deelnemers vertrekt dan voor de 5 of 
de 10 kilometer. “rennen en na afloop stamppot 
eten en een lekker drankje. Het is puur een fun-
run”, aldus John Vijfschaft, een van de organisa-
toren van deze Wijk aan Zeese aangelegenheid. 
“Na de kibbeling en de satérun is dit verzinsel 
nummer 3”, vertelt vijfschaft. “Het gaat er niet 
om wie de eerste of de laatste is, er is geen afgezet 
parcours. Iemand aan de voorkant zwaait als we 
moeten afslaan en tijdens het rennen stoppen we 
ook even om de boel weer compleet te krijgen. 
Even kletsen en we gaan weer. De deelnemers 
komen uit Wijk aan Zee, maar ook veel uit de 
IJmond. We proberen de horeca uit het dorp 
erbij te betrekken en dit keer is het moriaan” 
“De bedoeling is dat er iets ludieks in zit. gezien 
het thema, wordt dat misschien wel speeddaten 
voor de vrijgezellen”, vult zijn vrouw Saskia als 
geintje aan. “maar er staat nog niets vast hoor”.  
Vijfschaft: “Aanmelden kan via facebook of via de 
mail. Hoe dan ook, het gaat om het plezier. mee-
doen is het belangrijkste!” Info en aanmelden: 
via facebook ‘valenstamptijnpotrun’, of: john5@
casema.nl

~ Sonja Waschkowitz ~

Golf van (auto)inbraken
In de laatste dagen van het schaaktoernooi 
werden de bewoners (en bezoekers) van Wijk 
aan Zee opgeschrikt door een reeks autokraken 
en woninginbraken. Een aantal nachten achter 
elkaar werden meerdere autoramen ingeslagen, 
auto’s overhoop gehaald en inboedel gestolen. Dit 
was aanleiding voor een aantal inwoners om een 
gezamenlijke - besloten - facebookgroep te star-
ten, met de titel ‘Veiligheid Wijk aan Zee’. Daar-
naast is een whatsapp chatgroep opgericht waarin 
een aantal wakkere bewoners elkaar inseinen als 
zij onraad zien of horen. Zo kunnen de bewoners 
gezamenlijk de straten in de gaten houden en de 
politie inschakelen als er iets verdachts gesigna-
leerd wordt. 
D’66 heeft inmiddels het college van beverwijk 
gevraagd de bewoners van Wijk aan Zee te 
steunen bij hun extra ‘ogen en oren’ functie in 
het dorp. Omdat Wijk aan Zee van oudsher veel 
hondenbezitters kent, dringt de fractie D66 er 
bij het college op aan om het project Waaks met 
voorrang in te voeren in Wijk aan Zee. Honden-
bezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en 
de oren van een buurt. Zij herkennen vaak eerder 
afwijkende omstandigheden op straat. In het 
project Waaks! worden hondenbezitters gevraagd 
deze afwijkende omstandigheden eerder bij de 
gemeente of de politie te melden. Het doel van 
het project is om hondenbezitters en oplettende 
burgers in te zetten om woninginbraak, auto-in-
braak en andere vormen van overlast en crimina-
liteit te signaleren met het doel om de pakkans te 
vergroten en hiermee de veiligheid in de wijk te 
verbeteren.
mocht u zich aan willen sluiten bij de facebook-
groep, dan kunt u zich via de facebook veilig 
Wijk aan Zee om toelating vragen. De whatsapp-
groep kan maximaal 100 deelnemers hebben, 
het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hier 
gesprekken te voeren, maar primair als signale-
rende functie bij mogelijk verdachte situaties. Het 
is uiteindelijk altijd de politie die ingeschakeld 
wordt om op te treden. De groep wordt beheerd 
door mike gorter.

nieuw: diabetes challenge en hydrotherapie
met ingang van 10 maart start fysiotherapie wijk 
aan Zee met een uitdagend wandelprogramma 
voor mensen met diabetes die hun leefstijl 
blijvend willen aanpakken. Eén keer per week 
is er een wandeltocht langs strand, duin en bos 
waarbij aanhang en andere enthousiastelingen 
van harte welkom zijn. Er komt in juni een echte 
Challenge (uitdaging) die bas van de goor, voor-
malig topsporter met diabetes, internationaal 
heeft opgezet. bas van de goor wandelt 22 juni 
t/m 27 juni in ijsland met een groep mensen met 
diabetes. De wandelgroep uit Wijk aan Zee blijft 
hier en loopt gelijktijdig dezelfde afstand. Op 
dinsdag loopt u onder begeleiding van fysiothe-
rapeute sandra (11:00 tot 12:00) en u loopt zelf 
ook minimaal één keer per week. u betaalt een 
kleine vergoeding voor onder andere de koffie.

Hydrotherapie
vanaf 3 februari verzorgt fysiotherapie wijk aan 
Zee hydrotherapie in het water van het Sport-
fondsenbad. Er worden groepslessen en individu-
ele behandelingen in het warme water gegeven. 
De temperatuur van het water is 32 graden, dit 
heeft voor mensen met reumatische aandoenin-
gen of revalideren na een operatie vele voordelen. 

Doordat in het water de zwaartekracht voor een 
deel ongedaan wordt gemaakt, worden spieren, 
pezen en gewrichten minder intensief belast. 
Hydrotherapie is daarom bij uitstek geschikt om 
de belasting geleidelijk op te bouwen tijdens een 
revalidatietraject. 
fysiotherapeuten arthur en menno starten en-
thousiast met de groepslessen voor mensen met 
reuma en artrose. Dit is een traject van dertien 
weken met een intake, tussentijdse evaluatie en 
eindevaluatie. Daarbij wordt samen met de pati-
ent de hulpvraag geformuleerd en de doelstelling 
bepaald. Wie goed in staat is om zelfstandig te 
bewegen kan deelnemen aan een groepsles, bij 
een meer gecompliceerd ziektebeeld kan worden 
gekozen voor individuele begeleiding. Hydrothe-
rapie is op dinsdag (10:00 tot 13:00) en vrijdag 
(10:00 tot 12:00). mensen met hydrotherapie in 
het aanvullende pakket van de zorgverzekering 
krijgen deze behandelingen vergoed. Ook wan-
neer fysiotherapie in het aanvullende pakket zit is 
vergoeding vaak mogelijk. 

Voor meer informatie en aanmelding: 
375976 of info@fysiowijkaanzee.nl 
of www.fysiowijkaanzee.nl
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Voor al uw dagelijkse boodschappen. 
van diverse verse producten tot postnL 
en stomerij.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
         8.00-19.00 uur
zaterdag         8.00- 18.00 uur

Zondag geopend van 15.00 -18.00 uur

Ons geneesmiddelen assortiment is uit-
gebreid naar een drogisterij assortiment

SPAR Poliste
verlengde voorstraat 56

e: sparpoliste@despar.info
t: 0251-374161 http://poliste.spar.nl

Heeft  u ons heerlijke  
soft ijs al geproefd?

Probeer onze gemarineerde kipfi let 
op Turks brood. € 5,- euro met alles 
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694

INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE
Certifi caat diabetische/reumatische voet

IN DE MORIAAN
dinsdag en woensdag

10 tot 17 uur
andere dagen bespreekbaar

Ook mogelijkheden 
voor manicure!

Info of afspraak
06-40990449

www.inkispedicure.nl
info@inkispedicure.nl

Bezoekt ook aan huis 

julianaplein 9 1949 at wijk aan zee
tel. 0251-375956, of 0653392877 

info@vanamersfoortmakelaardij.nl

Van Amersfoort is verhuisd
naar julianaplein 9 
dagelijks geopend 

op afspraak 
Werkplekken te huur, 
voorzien van internet, 

keuken, toilet en 
vergaderruimte

Wat gebeurt er met het anneko van der Laanhuis?
Sinds 1 mei 2014 zijn de bewoners van het Anneko van der Laanhuis vetrokken en wonen nu op 
humanere wijze in de nieuwbouw ‘Voormalige Steenhouwerij’ aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. 
Maar wat gebeurt er met het pand dat sinds mei bewoond is door een antikraakwacht? Wij vroegen 
het Astrid Reulen, Clustermanager Kinderen en Jongeren, die onder andere verantwoordelijk is voor 
huisvesting bij SIG. Of zoals zij zelf zegt: “Wat ik doe is de vertaling van steen naar de zorg.”

“sig is een stichting met 25 teams van schalkwijk 
in Haarlem tot en met Limmen, waarvan een 
aantal voor gezinsondersteuning en ambulante 
woonbegeleiding en 18 woonlocaties waar men-
sen met een verstandelijke beperking wonen. sig 
is opgericht in 1969, één van de eerste huizen 
was ‘schapenduinen’, een kinderhuis voor 50 
kinderen, geleidt door de nonnen. Het doel van 
het anneko van der Laanhuis was wonen onder 
begeleiding. Veel van de laatste bewoners waren 
al ver op middelbare leeftijd. De kamers waren 
klein, de badkamers en toiletten waren op de 
gang. Dat gaf nogal eens conflicten als iemand 
te lang onder de douche stond, dit konden wij 

de bewoners niet langer aandoen. Nu wonen zij 
in studio’s die van alle gemakken zijn voorzien, 
hebben een eigen badkamer en toilet. In Wijk 
aan Zee had iedereen een eigen stoel, maar die 
stond niet op hun kamer, daar was geen plaats 
voor, die stond in de gezamenlijke woonkamer. 
Dus van enige vorm van privacy was geen sprake. 
Het is voor mij een leuke periode geweest met de 
bewoners om toe te werken naar de nieuwbouw, 
maar wat ik lastig vond was dat de betrokkenheid 
van de Wijk aan Zeeërs met de bewoners groot 
was. Hierdoor was er veel onbegrip, wat zich uitte 
in nare emails en brieven. Hier had ik wel begrip 
voor, omdat er onduidelijkheid was en er zorgen 

waren, mensen doen dit natuurlijk  vanuit goede 
bedoelingen. Ik dacht toen: ‘Ik snap jullie, maar 
het kan niet anders, de omstandigheden waarin 
die mensen wonen kan zo niet langer’. Wij heb-
ben geprobeerd om nieuwbouw te plegen in Wijk 
aan Zee, maar dat is niet gelukt, dat hadden wij 
ook liever gehad. Eén van de kritische ouders had 
geklaagd tegen frouk, één van onze teamleiders, 
die had geantwoord, ‘Het komt allemaal goed’. 
onlangs heeft die ouder tegen frouk gezegd: 
‘frouk, je had gelijk’. Dat geeft je wel het gevoel 
dat wij het goed hebben gedaan.” 
“onze bewoners leven in groepen, bijna 24 
uur per dag, gaan in groepen naar het werk, in 
groepen aan tafel en ’s avonds in groepen in de 
woonkamer. Je wilt ook wel eens alleen zijn en 
dat kan nu, zij kunnen op hun eigen kamer een 
kopje koffie zetten. Wij hebben ontdekt dat er 
bewoners zijn die beter praten dan voorheen, wij 
denken dat het een teken is dat zij het naar de zin 
hebben.”

“Het anneko van der Laanhuis wordt volledig 
verbouwd conform de huidige normen. De 
werkzaamheden starten begin dit jaar en wij gaan 
ervan uit dat het voor de bouwvak klaar is. Dan 
kunnen we beginnen met de volgende verhui-
zing. Dan worden de kinderen in de leeftijd van 
zes tot achttien jaar, die nu in de ‘Waterjuffer’ 
in uitgeest en de ‘zeester’ in ijmuiden wonen, 
de nieuwe bewoners. Tot de verbouwing zit 
er een antikraakwacht in het huis, wij hebben 
dat uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, 
onder voorwaarde dat er een huismeester zou 
komen. In december hebben wij een nieuwsbrief 
verspreid in de buurt van het Anneko van der 
Laanhuis, omdat wij niet willen dat omwonenden 
het nieuws in de Jutter moeten lezen.”
als u meer wilt weten over sig kunt u dat vinden 
op www.sig.nu”  

~ Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink ~

ice4life: ijskoude uitdaging voor een goed doel
Twee inwoners van Wijk aan Zee doen mee aan een ijskoude uitdaging: één minuut in ijskoud water, 
gevolgd door tien kilometer hardlopen en zestien kilometer mountainbiken in IJsland. En dat alles 
gekleed in korte broek. Ralph van Noort(40) en Rob Hermans (44) hopen met hun deelname aan 
Ice4life geld op te halen voor kankeronderzoek. Op 9 april gaan honderd deelnemers aan de Ice4life 
challenge de uitdaging aan in IJsland.

Ralph van Noort: “Ik heb een workshop gevolgd 
bij ‘Iceman’ Wim Hof en ben vervolgens met hem 
meegegaan om de Kilimanjaro te beklimmen, 
in korte broek. Hierbij was ook televisiemaker 
mark bos, die zelf prostaatkanker heeft. tijdens 
zijn zoektocht langs de reguliere en alternatieve 
geneeskunde merkte hij dat die twee niet goed 
samenwerken. Daarom is hij voorzitter geworden 
van ice4life.” 
De deelnemers van ice4life willen laten zien dat 
zij geloven dat het menselijk lichaam tot ongelo-
felijke dingen in staat is. Een geloof dat wezenlijk 
is voor de mensen waarvoor ice4life geld ophaalt: 
patiënten met kanker. speciefiek doel van deze 
sponsoractie is de wetenschappers van de regu-
liere en de alternatieve geneeskunde bij elkaar te 
brengen. In IJsland komen twee plateaus samen, 
het Amerikaans en het Europees plateau. Deze 
twee plateaus drijven heel langzaam van elkaar 

af. Daarom leek het de organisatoren toepasselijk 
om op dit snijpunt symbolisch een brug te slaan.  
Er wordt wel wat gevraagd van de deelnemers. 
Ze moeten langdurig van tevoren trainen om de 
kou en de fysieke uitdaging aan te kunnen. Een 
mountainbike met spikes is onmisbaar omdat 
de zestien kilometer lange fietstocht door ijs en 
sneeuw gaat, met hellingen van vijftien procent.  
Rob Hermans raakte enthousiast door de verha-
len van Ralph. “Ik zie hem regelmatig op blote 
voeten rennen in de kou, met alleen korte broek 
en shirtje aan.  Toen ik zijn verhalen hoorde, 
bedacht ik mij dat ik die uitdaging ook aan wil 
gaan.” 
Rob en Ralph zijn nog op zoek naar sponsors. 
Wilt u dit initiatief steunen? Dan kunt u meer 
informatie vinden op www.ice4life.nl. rob en 
ralph zijn te bereiken via info@experior.nl of 
06-53538070.

SPAR start een nieuwe maaltijdservice, ‘eet 
smakelijk!’. Met de nieuwe maaltijdservice 
biedt SPAR een gevarieerd assortiment aan van 
verse kant-en-klaar maaltijden met maar liefst 
75 reguliere maaltijden, maar ook zoutarme 
en gemalen maaltijden, gluten & lactosevrije 
maaltijden, verschillende wisselmenu’s, salades, 
soepen en nagerechten.

Alle maaltijden zijn op ambachtelijke wijze en 
volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum 
door professionele en ervaren koks bereid. “met 
deze nieuwe service richten we ons met name op 
de ouderen, die zelf niet willen of kunnen koken 
en wel een warme maaltijd willen eten, eventueel 
in combinatie met specifieke dieetwensen of als 
gemalen variant. De overheid stimuleert ouderen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de behoefte 
aan maaltijden aan huis bij deze bevolkingsgroep 
enorm groeit,” aldus martin poliste. eet smakelijk 
kan hierin een oplossing bieden. 
De directie van spar holding b.v. uit waalwijk 
heeft begin oktober een intentieovereenkomst 
getekend met het ministerie van binnenlandse 
Zaken, waarbij is afgesproken dat SPAR zich zal 
inspannen om met haar aanbod de zelfredzaam-
heid van buurtbewoners te ondersteunen. 
met ingang van januari 2015 is de nieuwe wet 
maatschappelijke ondersteuning in werking 
getreden. gemeenten worden daarbij verant-
woordelijk voor het bieden van de juiste onder-
steuning, waaronder maaltijdvoorzieningen. 
De nieuwe maaltijdservice van SPAR sluit hier 
naadloos op aan. 
De maaltijden kunnen eenvoudig online bestel 
worden via poliste.spar.nl of door middel van een 
bestelformulier. De bestelde maaltijden zijn af te 
halen of kunnen thuisbezorgd worden.

nieuwe maaltijdservice SPar

Voeding vindt Saskia zonder twijfel het boeiend-
ste van haar vak, dat heeft ze altijd al gevonden. 
goede voeding gaat veel verder dan de meeste 
mensen denken. Een mooi voorbeeld is diabetes: 
de stichting ‘voeding Leeft’ heeft in november 
2014 aangetoond dat door goede voeding en 
beweging 80% van diabetes type ii omkeerbaar 
is. Dit is echter geen voeding zoals die van de 
schijf van vijf, maar voeding die onze verre 
voorouders aten, zogenaamde ‘oervoeding’.  “In 
de media wordt veel en vooral ook veel tegen-
strijdige informatie over voeding verspreid. 
mensen weten daardoor helemaal niet meer waar 
ze aan toe zijn en hebben verkeerde gewoonten 
aangeleerd, zoals bijvoorbeeld bakken in olijf- of 
zonnebloemolie en smeren met dure dieetboters. 
Andere gebruiken zijn in de vergetelheid geraakt. 
De ouderen onder ons weten het nog, ze kregen 
vroeger als de ‘R’ in de maand was levertraan 
om het tekort aan zonlicht te compenseren. Een 
gebruik dat langzaamaan weer een opleving vindt 
in de vorm van capsules.”
De meeste mensen komen bij Saskia vanuit een 
hulpvraag. Ze willen bijvoorbeeld graag afvallen, 
slapen slecht, hebben stress, migraine, last van 
diabetes, van een verhoogd cholesterol, huid- of 
hormonale problemen. maar ook komen er 
mensen die preventief aan hun gezondheid wil-
len werken. “Heel aan Zee is er voor iedereen die 
actief iets wil doen aan zijn of haar gezondheid. 
Een enkel pilletje tegen ziekte heb ik niet. Ziekte 
ontstaat niet zomaar, ziekte is vaak de laatste 
schakel van een proces dat allerlei oorzaken 
kan hebben. Ik kijk juist naar de oorzaak van de 
klacht en probeer die op te lossen. Als iemand bij 
mij komt dan kijken we samen naar bijvoorbeeld 

de werking van de organen, familiaire aandoe-
ningen, ziektegeschiedenis, eetgewoonten, slaap, 
stress en mentale en emotionele klachten. Ieder 
mens is uniek. Het advies dat ik geef is op de per-
soon afgestemd en kan bestaan uit voedingsaan-
passingen, vitaminen en mineralen of kruiden en 
lichaamsbeweging.” De droom van Saskia is dat 
de natuurgeneeskunde en de reguliere genees-
kunde meer met elkaar gaan samenwerken.
op zaterdag 28 februari is de feestelijke ‘officiële’ 
opening van de praktijk. vanaf 14 uur is iedereen 
van harte welkom! Heel aan Zee, 
julianaweg 75, wijk aan zee, tel: 0251-375582, 
info@heelaanzee.nl www.heelaanzee.nl 

~Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~

Heel aan Zee: praktijk voor natuurlijke 
gezondheid en natuurgeneeskunde
Na een studie Natuurgeneeskunde van 5½ jaar aan de Hogeschool in Bloemendaal is het zo ver: 
Saskia Dommisse (1979) opent haar eigen praktijk, aan de achterzijde van het kerkje aan de Julia-
naweg. In december kreeg Saskia haar diploma, een half jaar eerder dan haar medestudenten. Ook 
de start van haar praktijk gaat in een sneltreinvaart, ze heeft al diverse aanvragen voor gesprekken. 
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in wijk aan zee. bewoners van zomerhui-
zen 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  06-10537950
Redactie: marian van den Hul 0251-375171
trudi Duin, stephanie Dumoulin, georges van Luijk, 
Heleen Vink, Sonja Waschkowitz
Administratie: Peter Duin
Advertenties: marian van den Hul  0251-375171
jutter@live.nl

Kopij per e-mail: jutter@live.nl
of redactieadres: neeltje snijdershof 27,
1949 bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme of 
ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. Overname 
uit De Jutter mag, mits de bron vermeld wordt. ‘Juttertjes’ 
mogen maximaal 25 woorden bevatten en zijn gratis voor 
dorpsbewoners (maar een financiële bijdrage is welkom) 
en moeten schriftelijk of digitaal aangeleverd worden.

Internet Jutter: Rick Spijker Peter Duin en Kuno Hamers                      
Opmaak: marian van den Hul
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1250 exemplaren
Uitgave: stichting dorpskrant De Jutter

Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
kening: 30.80.59.867, t.n.v. st. Dorpskrant de jutter, wijk 
aan zee. (met duidelijk naam en adres). opzegging 2 
maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 

www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Behoud winkeltje in het dorp?
Shop offl  ine... kom naar Tastoe!!!

Openingstijden in februari

woe, do, vr     13.00  - 16.30 uur
za                    11.00  - 15.00 uur

 

 - 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

TASTOE

de walvisvaarders van Wijk aan Zee (1)
In de 18e eeuw hebben er tientallen dorpelingen in de walvisvaart gewerkt. Ze gingen in het voor-
jaar naar Amsterdam of Zaandam en voeren vandaar met een fluitschip naar het poolgebied voor 
de walvisjacht. Eerst werd er gejaagd in de wateren rond Spitsbergen en ten oosten van Groenland. 
Later werd ook de zeestraat tussen Groenland en Canada jachtgebied. Wijk aan Zee telde minstens 
zestien commandeurs (kapitein op een walvisschip) en circa vijftig mannen die in lagere rangen 
werkten zoals harpoenier, stuurman, speksnijder of matroos. 

Wat waren dat voor mensen die walvisvaarders? 
Het moeten sterke mannen zijn geweest die 
goed tegen de poolkou konden en zeebenen 
hadden. Ze bivakkeerden maandenlang op een 
relatief klein schip dat op de Noordelijke Oceaan 
slingerde en stampte en in het poolgebied soms 
vastvroor in het ijs. Zonder speciale water- en 
winddichte poolkleding werkten ze in ijsregens 
en sneeuwbuien. De commandeurs moeten lei-
dinggevende capaciteiten hebben gehad om hun 

scheepsvolk, ruim veertig binnen- en buitenland-
se zeelieden, in toom te houden. Ze bezaten een 
stuurmansdiploma en hadden goede kennis van 
navigatie, logistiek, personeelsbeleid en walvis-
vangtechnieken. Ze konden zich bewegen in de 
kringen van hun rijke reders in de Zaanstreek en 
Amsterdam ook al kwamen ze vaak zelf uit een 
eenvoudige vissersfamilie.
mogelijk zijn de mannen op de afbeelding 
walvisvaarders uit Wijk aan Zee. Het is een detail 

Sjanneke is een paar maanden hard aan het werk 
geweest in het Zuidafrikaanse Stanford om een 
mammoet uit steen te hakken. 
Willem is begin december naar haar toegekomen 
en heeft Sjanneke heel wat zwaar werk uit handen 
genomen. Aan de ene kant zat zij met de beitel 
te hakken en aan de andere kant zat hij met een 
haakse slijpmachine het grove werk te doen. 
Ondanks de lange dagen die Sjanneke maakte 
is zij nog ingegaan op het verzoek een dag les te 
geven op de school van Stanford. Aan vijftien 
leerlingen heeft zij de eerste beginselen van 
beeldhouwen bijgebracht. Omdat er op school 
geen beeldhouwgereedschap was, hebben zij met 
tafelvorken in brokken gips, die Sjanneke van te 

voren had gegoten, zitten hakken. Op de foto het 
openlucht klaslokaal. Inmiddels is Sjanneke weer 
terug in Wijk aan Zee. Wilt u meer over haar be-
levenissen lezen: http://sammoet.gaatverweg.nl/.

Sjanneke in Zuid afrika

van een aquarel uit 1762 gemaakt door vincent 
van der Vinne en in bezit van het Rijksmuseum 
in Amsterdam. De mannen kijken met belang-
stelling naar een gestrande potvis tussen Wijk 
aan Zee en Zandvoort. De commandeurs zijn 
te herkennen aan de pruik en de steek op hun 
hoofd, een lange wijde mantel en daaronder een 
kniebroek en een smalle driekwart jas. Dit was 
de kledingstijl van mannen met geld en/of een 
leidinggevende functie. De mannen in de vorm-
loze bruingrijze jasjes met een vilten muts op hun 
hoofd zouden matrozen kunnen zijn. 

Veel commandeurs woonden in de Kerkstraat (de 
huidige Zwaanstraat), destijds de belangrijkste 
straat van Wijk aan Zee waar de betere huizen 
stonden. Het was niet ver lopen naar de nog 
steeds bestaande dorpskerk waar de gereformeer-
de commandeurs allemaal lid van waren. Niet 
zelden waren ze kerkenraadslid en/of vormden ze 
met de schout en de andere schepen de dorpsre-
gering die ook recht sprak. Door hun werk waren 
de commandeurs gewend om verantwoording te 
dragen en met mensen om te gaan.
De walvisvaarders in de rang van matroos waren 
ook wel katholiek. Zij gingen naar de schuilkerk 
die ongeveer op de plek stond van de huidige 
Odulphuskerk.

Dit is de eerste aflevering van een serie artikelen 
als voorproefje van mijn nog te verschijnen boek 
over de walvisvaarders van Wijk aan Zee. Vol-
gende maand: De commandeursfamilie bol.

Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

mijn naam is eva de koning, ik woon in wijk 
aan Zee en doe met mijn beste vriendin (en 
nichtje) Christy mee aan de beste vrienden Quiz 
van de ntr. onder leiding van presentator bart 
meijer nemen twee beste vriendenteams uit 
groep 7 of 8 het tegen elkaar op. Het winnende 
team komt de volgende dag terug. De vrienden-
teams spelen om een geldbedrag. De ene helft is 
voor het goede doel en de andere helft mogen we 
zelf houden. Het goede doel waar wij voor spelen 
is de kindertelefoon ‘Chris’. Het is een ervaring 
geworden om nooit te vergeten. Allereerst moes-
ten wij een origineel aanmeldingsfimpje maken 
en waar doe je dat nou in wijk aan zee? uit meer 
dan duizend aanmeldingen zijn wij uiteindelijk 

geselecteerd, met dank aan ons mooie strand! . 
Daarna volgde een castingdag en werd er geke-
ken hoe we op tv overkwamen. De opnamedag 
was in een echte studio, veel kleiner dan je op tv 
ziet, maar met heel veel mensen erom heen, veel 
camera’s, mooi decor, ‘Zlatan’ de enge spin en een 
visagiste. We moesten ons eigen publiek meene-
men, mijn vader, opa’s, ooms en neven/ nichten, 
zij mogen ook een vraag mee beantwoorden in 
de quiz. Ook al mag ik geen mededelingen doen 
over het verloop van het spel, ik kan wel beloven 
dat het erg spannend gaat worden en we in ieder 
geval meer dan één avond te zien zijn op tv!
De eerste uitzending waarin ik te zien ben is op 
dinsdag 17 februari, 18:04 uur npo 3.

Meedoen aan de Beste Vrienden Quiz
De cursussen van de Dorpsraad voor het voorjaar 
2015 hebben de volgende startdata.
Yoga: 3 februari 2015 om 20.00 uur in Dorpshuis 
De moriaan. kosten € 51,- voor 14 lessen. Cur-
susleidster nanon Lahnstein.
bodyshape: 4 februari 2015 om 19.30 uur in 
Dorpshuis De moriaan. kosten € 54,65 voor 15 
lessen. Cursusleidster Inge de Snaijer.
tekenen-schilderen: donderdag 5 februari 2015 
onder leiding van nico mijnen. kosten € 22,50 
voor 12 bijeenkomsten. aanvang 13.30 uur.
De Dorpsraad wil bij voldoende belangstelling, 
minimaal 12 deelnemers, een cursus gymnas-
tiek voor ouderen starten. Aanmelden bij Wil de 
korte, tel. 375048 of via 1949bd75@planet.nl.

dorpsraad cursussen
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agenda 
voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl

Zondag 1 februari
een zee van staal: gratis rondleiding; 14.00 uur.
Vrijdag 6 februari
sonnevanck: optreden koren: Close2u en De 
meeste stemmen; 21.00 uur.
Zaterdag 7 februari
sonnevanck: Live: Different Cook; 21.00 uur.
Zondag 8 februari
Dorpshuis De moriaan: rommelmarkt; 12.00 – 
15.30 uur
Café De Zon: Danswedstrijd: So you think you 
can dance? van DnD Dance.
Dinsdag 10 februari
Dorpshuis De moriaan: senioren maaltijd; aan-
vang 17.00 uur
Woensdag 11 februari
Dorpshuis De moriaan:  vergadering Dorpsraad; 
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 13 februari
kop van waz: opening expositie: marloes 
bloedjes - betoverende Landschappen; 16.00 uur.
Sonnevanck Hemelsbreed: Hemelsbreed dansen 
met Dj; 21.00 uur.
sonnevanck: Live muziek: sonnevanck Crazy’s 
piano; 21.00 uur. 
Zaterdag 14 februari
sonnevanck: Live muziek: gethouse bluesband; 
aanvang 21.00 uur.
Woensdag 18 februari
sonnevanck: sonnevanck pop Quiz; 20.30 uur.
Vrijdag 20 februari
sonnevanck: Live muziek: rubia morena & miss 
sunniva; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 21 februari
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen.
sonnevanck: Live muziek: Them bootie movers; 
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 27 februari:
sonnevanck: Live muziek: sonnevanck Crazy’s 
piano; aanvang 21.00 uur. 
Zaterdag 28 februari:
sonnevanck: Live muziek: workmates; 22.00 uur.

Vrijdag de 13e Marloes Bloedjes
marloes bloedjes (1979) is beeldend kunstenaar 
en allround boekenmaker en exposeert in de 
KOP van WaZ. Op vrijdag de dertiende februari 
vanaf 16 uur is de opening. marloes zal voorlezen 
uit haar eerste boek dat verscheen in 2013 en heet 
Wittie en de Regenboogfontein. Het is geschre-
ven voor kinderen van 6 tot ongeveer 9 jaar. De 
illustraties van Wittie zijn gemaakt met Copic 
markers, waarmee zowel details als grote vlakken 
kunnen worden gekleurd. Het boek gaat over 
anders zijn, vriendschap en op avontuur gaan. 
marloes werkt afwisselend met acryl- en olieverf. 
voor deze expositie is het thema landschappen, 
sommige abstract, andere met meer figuratieve 
elementen. Landschappen waar je in verdwaalt 
of waar je iets terugvindt wat je kwijt was, waar 
je in kunt wegdromen of waar je deze zomer wel 
naar toe wilt op vakantie. in 2014 kreeg marloes, 
naast een aangeboren glaucoom, een heftige staar 
en werd ze bijna blind. De gedachten altijd deze 
innerlijke landschappen te kunnen blijven zien 
troostte haar. gelukkig heeft ze na een geslaagde 
operatie gedeeltelijk haar zicht terug en kon ze 
aan de slag met het vastleggen van de beelden 
voor deze expositie. 
aanvankelijk combineerde marloes schrijven, 
schilderen en illustreren met haar werk in het 
onderwijs. in 2013 richtte ze haar bedrijf tover-
zicht op. “Het woord Toverzicht heeft enerzijds 
te maken met steeds weer te streven naar ’t over-
zicht. Wat is echt belangrijk? Welke keuze moet 
ik maken? Wat is de rode draad? Anderzijds staat 
het voor mij voor een bijzondere manier van 
kijken. De beelden die ik van binnen zie zet ik 
om naar iets wat voor de buitenwereld tastbaar is. 
Dat proces lijkt net toveren.” 

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 1 februari       
past. L. H. stuifbergen        
Zonsag 15 februari       
Dr. k. bras te Haarlem              

Sint Odulphusparochie
Zondag 1 februari
9.30 uur  woord/comunieviering 
voorganger p. N. Smit gemengd koor
Zaterdag 7 februari
19.00   uur themaviering  
voorganger p.Kiki Kint themakoor
Zondag 15 februari
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor 
Woensdag 18 februari
19.00 uur aswoensdagviering 
voorganger p. N. Smit gemengd koor
Zaterdag 21 februari
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit jeugdkoor

Oecumenische bijbelkring
maandag 2 februari  in de consistorie van de 
Dorpskerk. gespreksleider pastor nico smit.
Onderwerp: het offer van Abraham. 
Inloop met koffie en thee om half acht, aanvang 
gesprek acht uur. Toegang is gratis.

Vastenmaaltijd Odulphuskerk
Al vele jaren een traditie: de sobere maaltijd van 
soep met brood op aswoensdag met aansluitend 
een gebedsdienst. uw gift bij deelname aan deze 
maaltijd wordt besteed aan het vastenproject dat 
de gezamenlijke kerken van beverwijk en Heems-
kerk dit jaar ondersteunen in de veertigdagen tijd 
op weg naar pasen.  18 februari, aanvang 17.30 
uur. aanmelden bij j. van wieren tel.: 822705 of 
m. de wildt tel.: 374591. 

Belangrijke telefoonnummers
politie beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 375254
buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
viva! zorggroep: 088-9958000
zorgbergip: 292470

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

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Wijk aan 
Zee is op zoek naar een Secretaris.
De secretaris is lid van De Dorpsraad en is de 
contactpersoon en het correspondentieadres.
De secretaris verzorgt de correspondentie en 
de e-mail. Samen met de voorzitter vertegen-
woordigt de secretaris de Dorpsraad en samen 
tekenen zij de betreffende stukken. Op de tweede 
woensdagavond van de maand wordt er verga-
derd bij voorkeur in Dorpshuis De moriaan.
In de maanden juli en augustus wordt er verga-
derd afhankelijk van dringende zaken.
De Dorpsraad heeft per beleidsterrein een 
werkgroep die de te bespreken onderwerpen 
voorbereid. 
Voor het notuleren van de vergaderingen is de 
Dorpsraad verder op zoek naar een notulist
De notulist draagt zorg voor het maken van de 
verslagen van de maandelijkse vergaderingen.
De notulist behoeft geen deel uit te maken van de 
Dorpsraad. De functies van secretaris en notulist 
kunnen gecombineerd worden.
geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor 
informatie met de voorzitter Peter Duin.
tel. 0251-248551 of peter.duin@wxs.nl

Bootcamp indoor
iedere dinsdag 19.00uur in sonnevanck Hemels-
breed. Onderleiding van Arland Portier van D’nD 
Dance. Een uur vol variatie  in een leuk team.
De eerste twee lessen zijn gratis. maandelijkse 
kosten zijn 23,50 euro. kijk voor informatie op:
www.facebook.nl/dnddance2you.

Secretaris & notulist gezocht

tata Steel chess tournament
Het 77e tata steel Chess tournament zit er weer 
op. Wij willen alle inwoners van Wijk aan Zee 
bedanken voor de gastvrijheid en ondersteuning. 
Wij zijn erg benieuwd hoe u het Tata Steel Chess 
Tournament hebt ervaren en of u nog suggesties 
heeft om het te verbeteren. Wij willen u daarom 
vragen ons vragenformulier in te vullen (ca. 
5 minuten). https://nl.surveymonkey.com/s/
m92Xr28. wij zien uw reactie tegemoet!
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