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Van de redactie
De maan mei is een maand van herdenken. 
Stilstaan bij de oorlog die zoveel leed teweeg 
heeft gebracht. Een oorlog waarvan de generaties  
die in vrijheid zijn opgegroeid zich nauwelijks 
een voorstelling kunnen maken. Nu zijn er 
nog bewoners die uit eigen ervaring kunnen 
vertellen over die tijd. Het is belangrijk om die 
verhalen vast te leggen, omdat we nooit mogen 
vergeten hoe waardevol onze vrijheid is. maar 
de meimaand is ook een feestmaand. Door 

de bevrijdingsdag natuurlijk, maar ook, meer 
hedendaags, het meifestival en het schilderse-
venement ezels en kwasten. En ik hoop dat de 
meimaand ook de start is van een mooie zomer, 
waarin we in alle vrijheid kunnen genieten van 
heel veel zon, zee en het strand! 
 
              ~ Marian van den Hul ~
    jutter@live.nl

De bezetter verwachtte een invasie en bouwde  de 
‘Atlantikwall’, een linie verdedigingswerken van 
bijna 3000 kilometer aan de kust, van het noor-
den van Noorwegen tot de grens van Frankrijk 
en Spanje. Daarom werden bijna alle bewoners 
van Wijk aan Zee geëvacueerd naar Beverwijk 
en omstreken. Wijk aan Zeeёrs die enig nut had-
den voor de Duitsers mochten blijven, zoals de 
kapper, de slager, boeren en tuinders. Bets komt 
uit een boerengezin en boeren met hun vee kon 
je niet ergens onderbrengen, het gezin van Leo 
moest vertrekken. 
“Het was oorlog”, zegt Leo, “hoewel, de enige 
geweerschoten die hier gelost zijn, kwamen van 
soldaten die uit verveling de meeuwen probeer-
den te raken.” Dat de oorlog grote indruk heeft 
gemaakt op de jonge kinderen blijkt wel uit het 
feit dat zij zich nog bijna van dag tot dag alles 
van de oorlog herinneren. Bets: “Ik word nog wel 
eens met schrik en angst wakker als ik ’s nachts 
een vliegtuig hoor overvliegen.” “Ik heb mij altijd 
erg in de oorlog geïnteresseerd en er veel over 
gelezen”, zegt Leo, “de krant van 10 mei 1940 heb 
ik nog altijd bewaard”. 

“Vroeger stond er een huis voor wat wij nu het 
huis met de Indiaan noemen, wat er nu staat was 
toen een bollenschuur”, zegt Bets, “wij hebben 
een tijdje in dat huis gewoond, omdat tijdens 
een bombardement op de Hoogovens alle ruiten 
van ons huis aan de verlengde voorstraat 32 
eruit lagen en het huis flinke schade had. De 
reparatie heeft bijna een jaar geduurd, zodra het 
huis weer bewoonbaar was, trokken wij er weer 
in. In de bollenschuur hadden paarden gestaan 
van de Duitse Cavalerie en werd door mij vader 
gebruikt. Wij waren blij dat wij er weg konden, 
want de schuur was vergeven van de ratten, dat 
kwam waarschijnlijk door het paardenvoer dat 
was achtergebleven. Omdat de school in Wijk 
aan Zee niet meer in gebruik was moesten wij 
lopend naar school in Beverwijk in de Duin-
wijklaan. Ik had niet eens goede schoenen, maar 
een soort plankje met touw. Bij de ingang van het 

dorp stonden aan weerszijden van de Zeestraat 
een bunker met daartussen een slagboom, die 
dag en nacht werd bewaakt. Iets verder lagen 
betonblokken van 3000 kilo op de weg met aan 
beide zijden een kanon en daaromheen lag het 
vol met landmijnen. Die betonblokken konden 
in de grond verdwijnen als er een Duits voertuig 
langs moest. Voor de landmijnen zijn wij nooit 
bang geweest omdat deze niet in de straat of de 
weg lagen. Wel bang waren wij voor het lucht-
alarm, dat ging soms wel drie keer op een dag, 
dan moesten wij plat op de grond in de gang 
liggen. Ik was hartstikke bang als de Tommies 
overvlogen, dan ging het luchtalarm af en dan 
ging het achter elkaar van ‘Takketakketak, Tak-
ketakketak’ door het luchtafweergeschut.” 

Alleen met Ausweiss het dorp in
“Er was geen opvang, maar ik had gelukkig een 
tante in de Arendsweg wonen waar ik tussen de 
middag een broodje kon eten. Niemand kon zon-
der geldig Ausweiss het dorp in, maar wij konden 
er ongestoord in en uit als wij naar en van school 
liepen. Zelfs de pastoor die ook naar Beverwijk 
was geëvacueerd mocht soms het dorp niet in, 
dan zaten de mensen in de kerk te wachten op 
een mis die nooit kwam. Er heeft een groep Rus-
sische krijgsgevangenen op de relweg 30 gezeten. 
Die mensen konden zich vrij in het dorp bewe-
gen, want het dorp was rondom afgegrendeld 
met soldaten en landmijnen. Slecht hebben wij 
het in de oorlog niet gehad, wij hadden te eten, 
de Duitse soldaten zijn geen moment in echte 
oorlogshandelingen geweest en hebben ons al die 
tijd goed behandeld. Zij waren hier voor de ver-
dediging van de Atlantikwall en die is aan onze 
kust nooit aangevallen. Ook waren er soldaten 
die aan het front hadden gevochten en werden 
afgelost, voor hen was het hier een rustoord en 
wij hadden geen last van hen. Er was een peloton 
soldaten van de Kriegsmarine, die zaten achter 
Hotel de Wijck, die waren wel onaardig. Op een 
nacht zijn er twee koeien van ons gestolen, mijn 
vader had het spoor gevolgd en dat leidde naar 

Jozoboko,  maar de koeien heeft hij niet terug-
gekregen.”

“Ik ben de jongste van vier jongens en een zus”, 
zegt Leo. “mijn broer kees had als soldaat ge-
vochten en was ongedeerd thuis gekomen. mijn 
broer Toon was tewerkgesteld op een boerderij 
in Duitsland tegen de grens met Zwitserland en 
heeft geen slechte tijd gehad er was voldoende 
te eten, andere jongens die in fabrieken terecht 
kwamen hadden het een stuk slechter, vooral die 
in munitiefabrieken aan de lopende band zaten 
moesten keihard werken en heel lange dagen 
maken. mijn broer arie was achttien en moest 
zich melden op het station van Haarlem. met 
zijn houten koffertje ging hij op reis, mijn vader 
ging met hem mee. Toen mijn vader afscheid 
had genomen bleef hij staan kijken tot hij Arie 
niet meer zou zien. Vader zag dat er wat aan 
de hand was. Na een tijdje in de rij te hebben 
gestaan kwam Arie terug en liep op vader af. 
‘Die Deutsche Pünktlichkeit’ heeft hem gered. 
De naam a. van der meij stond op de lijst en was 
doorgestreept omdat die zich al had gemeld, er 

waren twee mannen met de zelfde naam. “Stimmt 
nicht”, had de soldaat gezegd. “Zurück und 
melden in Beverwijk.” Dat heeft Arie niet gedaan, 
hij is de volgende dag weer gewoon naar zijn 
werk bij de Hoogovens gegaan en werd ook nooit 
meer opgeroepen. Kees is nadat hij ontslagen was 
uit de dienst bij Hoogovens gaan werken en elke 
dag stopte hij wat steenkool in zijn zakken dat 
werd geruild bij boeren voor voedsel. Wij hadden 
geluk toen wij naar Beverwijk werden geëvacu-
eerd, wij kwamen terecht in de Rijvordtlaan en 
dat was in een nieuwbouwwijk, er woonde nog 
niemand, de meesten werden bij andere families 
ingekwartierd. wij hebben daar van 1942 tot au-
gustus 1945 gewoond. wij hadden een kat en die  
heeft de oorlog overleefd. Dat was eigenlijk heel 
bijzonder, want een kat was zijn leven niet zeker 
omdat mensen toen katten aten. 

Gered door het Heilig Hartbeeld
tijdens de grote razzia van 16 april 1944 werd 
ook de Rijvordtlaan afgezet en in elk huis werden 
de papieren gecontroleerd, verscheidene jongens 
werden opgepakt en zijn nooit meer terugge-
keerd. Ik had drie broers die in de leeftijdgroep 
waren om te worden meegenomen. Bij ons 
kwamen twee soldaten binnen en vroegen om 
papieren. mijn moeder zat in een hoek van de 
kamer. Boven haar hoofd stond een groot Heilig 
Hartbeeld, dat zij gekregen had als geschenk voor 
haar verloving. De soldaten kwamen binnen, 
zagen het beeld deden hun helm af en gingen op 
hun knieën en sloegen een kruis. mijn moeder 
zat te huilen en één van de soldaten liep op haar 
af legde zijn hand op haar schouder en zei: ‘mutti, 
ruhig bleiben’, hij keek naar de papieren en zei: 
‘ins Haus bleiben’ en weg waren zij. Buiten zei 
de soldaat: ‘Hier alles in ordnung’. mijn moeder 
heeft tot haar dood gezegd dat het Heilig Hart-
beeld mijn broers heeft gered. Zij heeft meteen 
een kaarsje opgestoken.”
“mijn zuster Cor werkte bij Heliomare op de 
locatie Bisschoppelijke Kweekschool. Er was een 
NSB’er doodgeschoten door het verzet en de 
rouwstoet ging over de Kees Delfsweg. De NSB’er 
was kennelijk een grote jongen want hij werd met 
militaire eer begraven. mijn zus en wat collega’s 
keken naar de rouwstoet en stonden er een beetje 
bij te lachen. Een Duitse officier zag dat en de 
meisjes werden opgepakt en naar het politiebu-
reau gebracht. mijn vader moest zijn dochter 
ophalen en Cor heeft zich verscheidene zondagen 
moeten melden op het politiebureau. Toen wij na 
de oorlog terugkwamen in Wijk aan Zee hadden 
wij geluk, ons huis mankeerde niets, veel mensen 
troffen een totaal  uitgewoonde woning aan ”. 
“Ik denk nog veel aan die tijd”, zegt Bets, “maar 
nu ik ouder ben, leef ik rustiger en heb de dingen 
een plaats gegeven, ik besef nu meer hoe het was”.

~ Tekst: Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

“ik word nog wel eens met schrik en angst wakker”
Tien mei 1940, zoals alle Nederlanders werden de toen zesjarige Bets Durge en Leo van der Meij wakker onder het aanhoudende geronk van vliegtuigen. 
Van alles werd geroepen. “Het is oorlog”, zei de één. “Nee, hoe kom je erbij, wij zijn neutraal, ze vliegen naar Engeland”, zei de ander. Vier dagen later 
capituleerde ons land en enkele weken later marcheerde de bezetter ons dorp binnen, het was oorlog. Bets en Leo hadden nauwelijks door wat er aan de 
hand was. Leo werd met zijn ouders, broers en zus geëvacueerd naar Beverwijk en het gezin van Bets mocht in Wijk aan Zee blijven wonen.



laat al uw plannen varen

volg ons op facebookhotel-sonnevanck.nl

 Officiële start dorpswandeling Wijk aan Zee
Vereniging Rondje Wijk aan Zee heeft bij Kern met Pit in januari de tweede plaats gekregen en 
duizend euro ontvangen voor de realisatie van de Dorpswandeling. Op een twintigtal plekken in 
het dorp zijn fotoborden geplaatst waarop het historisch verleden van Wijk aan Zee te zien is. Op 4 
mei zal de wandeling in de Dorpskerk officieel geopend worden. Wij nodigen u van harte uit bij deze 
opening aanwezig te zijn. 
Om 12.00 uur is er inloop met koffie en thee, met een optreden van de Klezmergroep Muziekschool 
Heemskerk.  Na een openingswoord van Jan de Wildt, zal de film Vrijheid 2 van Jan van der Land 
vertoond worden, met interviews van senioren over hun jeugd in een bezet Wijk aan Zee in 40-45. 
Om 14.00 start de Dorpswandeling met senioren als gids, waarbij een aantal monumentale panden 
ook van binnen bezichtigd kan worden, (zoals de villa La Viola.)

Vereniging Rondje Wijk aan Zee, Wim Aardenburg, Greet Cudovan

25e Meifestival pakt groots uit op dorpsweide
Voor de 25e keer vindt dit jaar het meifestival plaats: een groots gebeuren op de dorpsweide van 28 
mei t/m 1 juni. Zo’n zes man sterk van de BenN groep en een wisselend gezelschap aan vrijwilligers 
organiseren de favoriete en drukbezochte muziekavonden, maar ook de bijzondere kerkdienst in de 
feesttent, een Rock-’n-roll event en het populaire ‘Waar schijt de koe’. 

“We vinden het belangrijk dat er iets gebeurt in 
het dorp en met het meifestival hopen we weer 
voor ‘reuring’ te zorgen in Wijk aan Zee: veel 
bezoekers en volle kroegen”, vertelt Arjan van 
marm, één van de organisatoren en algemeen 
directeur van de BenN groep. BenN organiseert 
het festival in opdracht van de ondernemers-
vereniging Wijk aan Zee. “Het is ieder jaar weer 
spannend: is het haalbaar, gaan we het redden 
en willen we het nog wel? We kunnen het doen 
dankzij verschillende sponsoren, maar BenN 
draagt het uiteindelijke financiële risico.” 

Spraakmakende artiesten en activiteiten
“Door het semi-commerciële karakter bestaat 
het evenement al 25 jaar, doe dat maar eens na in 
deze tijd. Deze continuïteit komt natuurlijk ook 
voort uit de commerciële kant van het evene-
ment; het avondprogramma”, aldus van marm. 
“In de avond treden tal van spraakmakende 
artiesten op. Het dagprogramma daarentegen 
heeft een sociaal karakter. Denk aan bijvoorbeeld 
de borrel voor sponsoren en belanghebbenden, 

op donderdag het katknuppelen, de kindermid-
dag op vrijdag, op zaterdag de Rock-‘n-roll Beach 
day en het dorps getinte ‘bonnen opmaken’ op de 
zondagmiddag. Zo maar activiteiten die dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers Het meifestival 
Wijk aan Zee’s maken!”

Initiatieven passen we in
“We zijn een soort stakeholders: we zorgen 
ervoor dat de tent staat en de apparatuur. Daar 
kan eenieder die iets wil organiseren, in overleg 
met de organisatie, op inhaken. Bijvoorbeeld de 
Kerkdienst met Hemelsvaartdag, georganiseerd 
door jan de wildt. maar ook ‘waar schijt de koe’ 
en katknuppelen georganiseerd door Klaas de 
Koe en Andre Schennink zijn daar voorbeelden 
van. Initiatieven passen we in. Verder betrekken 
we zoveel mogelijk mensen uit de omgeving, dát 
is de charme van het meifestival.” 
woensdagmidag 28 mei is de start ‘met een spet-
terende opening’, aldus de website. Voor meer 
info: www.meifestival.nl

  ~Tekst: Sonja Waschkowitz ~

“Het wordt een echt kunst-kijkboek. Daarin is 
veel te zien, met weinig tekst”, zo vertelt Ella 
de Jong, één van de organisatoren van Ezels en 
Kwasten. Het kunstboek wordt gepresenteerd op 
zaterdag 31 mei en is dan verkrijgbaar voor 
€ 30,- bij de in het dorp  bekende verkooppunten: 
Primera, de Spar en Kop van WaZ. 
“Het is een collectors-item met een beperkte op-
lage van 250 exemplaren, waarvan de gemeente 
Beverwijk reeds een deel heeft gereserveerd als 
relatiegeschenk” aldus De Jong. “Wat het bijzon-
der maakt, is dat Wijk aan Zee door de ogen van 
een kunstenaar wordt bekeken. Zij zien dingen, 

die je zelf niet zijn opgevallen.  Ezels en Kwasten 
wijkt af van andere kunstmanifestaties omdat er 
zowel professionals als amateurs uit binnen- en 
buitenland aan het werk zijn. De buitenlandse 
kunstenaars verblijven, zoals het inmiddels tradi-
tie is geworden, in gastgezinnen. 
Het werk wordt tentoongesteld in het weekend 
van 10 mei en geveild op zondag 11 mei geveild. 
Ieder jaar is het een bijzonder gebeuren, maar dit 
jaar is nog het meer bijzonder door het kunst-
boek. en dat allemaal in het teken van 15 jarig  
bestaan van Cultural Village!”.  

  ~Tekst: Sonja Waschkowitz ~

Wijk aan Zee, wat doet het met je? 
Deze vraag wordt gesteld aan de circa 80 kunstenaars die tijdens Ezels en Kwasten, de kunstenaars-
manifestatie van 1 t/m 11 mei, in Wijk aan Zee aan het werk zijn. Zij beantwoorden deze vraag 
met hun kunstwerk en dat kan zijn een foto, een gedicht of schilderij of andersoortig kunstwerk dat 
wordt opgenomen in een fotoboek over het dorp.

Zondag 4 mei 20.15 uur. Documentaire: Klaas 
gubbels, stilleven van een schilder. Café de zon.
Dinsdag 6 mei 20.30 uur. Dichtersavond met 
livemuziek. De kust.
Vrijdag 9 mei 20.00 uur. Prijsuitreiking en een 
muziekimprovisatie op de schilderijententoon-
stelling van modeste moussorgski. Café de zon.
Zaterdag 10 mei 10.00-17.00 uur. Tentoonstel-
ling van de gemaakte werken. De moriaan.
Zondag 11 mei vanaf 14.00 uur. Openbare vei-
ling van het gemaakte werk met livemuziek
van Slagzij. Café de Zon.
Kunstenaars zijn dagelijks aan het werk te zien 
vanaf 11.00 uur. Café de zon & De rel
Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.

www.ezelsenkwasten.nl
ezelsenkwasten@gmail.com

Programma ezels en kwasten

Bert Kisjes, de  initiatiefnemer van Wijk aan Zee Cultureel dorp van Europa, heeft vandaag uit 
handen van Dr.Paul Rübig, Europarlementarier MEP, tevens voorzitter van de Pan-Europese 
werkgroep, een Europese onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de dorpen van 
Europa. Eurocommissaris Johannes Hahn was hierbij ook aanwezig. Sinds 1999 zet Bert Kisjes zich 
onvermoeibaar in voor dorpen uit veel Europese landen. De eigen kracht van dorpen op de politieke 
agenda plaatsen was de afgelopen vijftien jaar steeds zijn doel. Vorig jaar stopte hij als coördinator 
van de Internationale contacten. Voor zijn belangrijke werk heeft hij nu ook Europese erkenning 
gekregen. Hij blijft overigens actief in Wijk aan Zee met het maken van nieuwe plannen. Bert Kisjes 
krijgt in juni dit jaar ook een ereburgerschap toegekend van het Tjechische dorp Bystré, een van de 
dorpen van Cultural Village. 
Op de foto: links: Johannes Hahn, midden: Dr.Paul Rübig, rechts: Bert Kisjes. 

europese onderscheiding voor Bert Kisjes

u wordt uitgenodigd voor de opening van de 
tentoonstelling ‘Dorpsportret’ op 31 mei 2014 in 
het ‘Kennemer Theater’ in Beverwijk, aanvang 
15.00 uur. Dit is de start van een aantal activitei-
ten in deze zomer ter gelegenheid van het 15 jarig 
bestaan van ‘Cultureel Dorp van Europa’. Behalve 
de tentoonstelling ‘Dorpsportret’ vindt hier ook 
de première plaats van ‘de Nieuwe Wereld’. Dat 
wordt een bewerking van de negende symfonie 
van Dvorak voor jazzorkest. Onze oud dorps-
genoot Bas Kisjes heeft de bewerking gemaakt. 
Ook wordt een nieuw boek over Wijk aan Zee 
gepresenteerd. Een boek dat gemaakt wordt 
tijdens de komende editie van ‘Ezels en Kwasten’ 

van 1 tot 11 mei. De schilders hebben als thema: 
‘Wijk aan Zee, wat doet het met je’. Heel veel 
mensen hebben in de afgelopen jaren meegedaan 
aan activiteiten van ‘Cultureel Dorp’. Zij hebben 
gasten ondergebracht en te eten gegeven, aan 
programmaonderdelen meegewerkt. Wij hopen 
dat wij deze mensen op 31 mei in het ‘kennemer 
Theater’ zullen tegenkomen. Deze bijeenkomst 
vindt niet in Wijk aan Zee maar in Beverwijk 
plaats. Veel van onze activiteiten gaan verder dan 
het belang van het eigen dorp. Veertien dagen la-
ter in het weekeinde van 13 tot 15 juni komen de 
dorpen van het netwerk op visite, met hen willen 
wij dan samen in Wijk aan Zee feest vieren.

tentoonstelling, concert en boekpresentatie

inspirerende beelden
op donderdagmiddag 22 mei kunt u van 14.00 
tot 16.30 uur meedoen aan een rondleiding en 
workshop rond beeldenpark ‘Een Zee van Staal’. 
Deze activiteit van de senioracademie is bedoeld 
voor mensen vanaf 55 jaar.
Laat u verrassen door de monumentale beelden 
van het beeldenpark, net buiten het dorp. Ieder 
beeld heeft z’n eigen verhaal. Beeldend kunste-
naar Piet Vos vertelt deze verhalen graag aan u 
tijdens de rondleiding. 
gegarandeerd dat u na afloop anders naar de 
beelden bent gaan kijken. Tijdens de workshop 
in café de Zon gaat u aan de slag met ruimtelijke 
vormen, ook weer onder leiding van Piet Vos. 
Laat u inspireren en doe verrassende ontdekkin-
gen. De kosten zijn 8 euro per persoon. 
Vooraf opgeven bij: 
www.senioracademiebeverwijk.nl.

Oppassen voor klusjesmannen
De politie waarschuwt voor groepjes buiten-
landstalige klusjesmannen, die in Wijk aan zee 
zijn gesignaleerd. Deze bellen spontaan aan om 
hun diensten te verkopen. Volgens de politie zijn 
er klachten van afzetterij door extreme meerwerk 
facturen. 

Snelheidscontrole
uit snelheidsmetingen van 2013 aan de verleng-
de Voorstraat en de Van Oldenborghweg blijkt 
dat automobilisten zich goed aan de snelheid 
houden. slechts een laag percentage (resp. 8,5 en 
2 procent) reed iets te hard. aan de verlengde 
voorstraat was wel 0,5 procent die de toegestande 
snelheid met meer dan 10 kilometer overschre-
den. aan de van oldenborghweg was dat 0 
procent. ook in 2014 zal op een aantal punten in 
Wijk aan Zee gemeten worden.
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Wijkzorgteam Wijk aan 
Zee staat voor u klaar
De medewerkers van Wijkzorgteam Wijk aan 
Zee kennen Wijk aan Zee; de wegen, de inwo-
ners en de cultuur. Daardoor en door onze oplei-
ding en inzet kunnen we passende zorg leveren.
Wat dat is? We kunnen u ondersteunen bij de 
douchebeurt bijvoorbeeld of uw steunkousen 
aantrekken. Maar ook injecties geven, wonden 
verzorgen en benen zwachtelen als dat nodig 
is. Ook een infuus of andere verpleegtechnische 
handeling kunnen wij verzorgen. Maar passende 
zorg is ook zorg afgestemd op uw situatie! Wij 
kijken met u wat nodig is. Moeten er misschien 
hulpmiddelen aangevraagd worden? Kunnen 
we u helpen om weer zo zelfstandig mogelijk te 
leven? Of ondanks ziekte en handicap toch zo 
prettig mogelijk te leven thuis.

Onze teams staan paraat om binnen 24 uur passende zorg en diensten te leveren. 
Informatie of aanmelden: 088 995 8000 of op de website www.vivazorggroep.nl

Nu ook:
Durüm Doner Kebab, Felafel, 
Durum Gyros en Wrap-Corn,
softijs PLUS en verse koffi e.

Het beroep bestaat nog niet zo lang: de thuiszorg-
therapeut, maar in Wijk aan Zee hebben we er 
één: Trudi Duin. Zij heeft een speciale opleiding 
gevolgd waardoor zij mensen in hun eigen huis 
kan helpen met de dagelijkse bewegingen. Trudi: 
“De thuiszorgtherapeut maakt deel uit van een 
thuiszorgnetwerk. Daar hoort de thuiszorgmede-
werker bij, de huisarts, de specialist, de ergothe-
rapeut en misschien een logopedist. De kracht 
van de geïntegreerde thuiszorg is om met elkaar 
na te denken over de behandeling en begeleiding 
van een cliënt.  Vaak gebeurt het dat een cliënt 
pas bij de oefentherapeut Cesar/mensendieck 
of fysiotherapeut komt nadat hij of zij gevallen 
is. Terwijl dat misschien niet was gebeurt als er 
preventief al wat getraind was. Een thuiszorgme-
dewerker merkt vaak wel al eerder dat het gevoel 
voor evenwicht niet zo goed is. Dan kan een 
thuiszorgtherapeut worden ingeschakeld voor 
een korte periode om het evenwicht weer wat te 
herstellen.”
Trudi heeft een speciale opleiding gevolgd als 
thuiszorgtherapeut. Dit is een nieuwe opleiding, 
die ontwikkeld is in opdracht van en samen-

werking met Buurtzorg Nederland “Vanuit die 
opleiding heb ik veel  geleerd over klachten die 
bij ouderen, kwetsbare ouderen en chronisch 
zieken voorkomt. De thuiszorgtherapeut  is 
de ADL specialist, ADL staat voor algemeen 
dagelijks leven bewegingen. Dus dan hebben we 
het over goed zitten, bukken, hurken, tillen, zelf 
naar de wc kunnen gaan, zelf uit bed kunnen 
komen, zelf omdraaien in bed. De bedoeling is 
de mensen zoveel mogelijk thuis te ondersteu-
nen in het dagelijks functioneren. We worden 
tegenwoordig geacht om langer thuis te blijven 
wonen en ik denk dat dat ook kan.  maar zodra 
de loopsnelheid afneemt, neemt het valrisico toe. 
Hoe oud mensen ook zijn, als ze trainen valt er 
nog heel veel te doen. Het is natuurlijk niet alleen 
voor de thuiszorg en de mantelzorgers fijn als de 
hulpvraag omlaag gaat, maar ook voor de cliënt. 
Het is per slot van rekening fijn om zelfstandig 
te zijn.”
Trudi Duin werk in Wijk aan Zee samen met de 
Buurtzorgteam en met Thuiszorggroep van de 
Viva Zorgroep.

Tekst: Marian van den Hul, foto: Stephanie Dumoulin 

de thuiszorgtherapeut:  als bewegen moeilijk wordt
Wie een dagje ouder wordt of een ziekte achter de rug heeft, merkt soms dat de alledaagse bewegin-
gen niet meer zo soepel gaan. Dat kan een moment zijn om een thuiszorgtherapeut in te schakelen. 
Dit is een reguliere fysiotherapeut (of Cesar/Mensendiek therapeut) die gespecialiseerd is in het 
behandelen in de eigen woonomgeving.

op 15 mei houdt de gemeente een inloopavond 
in De moriaan, tussen 19.00 en 21.00 uur. tijdens 
deze avond presenteert de gemeente de laatste 
versie van de gebiedsvisie voor wijk aan zee. 
in de zaal staan panelen met de visie. medewer-
kers van de gemeente kunnen deze toelichten. 
Bewoners kunnen eventuele opmerkingen op for-
mulieren achterlaten. De opmerkingen worden 
verwerkt in het voorstel, dat het college van B&w 
krijgt bij de vaststelling van de gebiedsvisie. 

Wat ging eraan vooraf?
in 2011 heeft de gemeente samen met de be-
woners van Wijk aan Zee een intensief traject 
doorlopen om tot een gebiedsvisie voor Wijk 
aan Zee te komen. Daarna is het lange tijd stil 
geweest. Wat is er in de tussentijd gedaan? Om 
van de gebiedsvisie een structuurvisie te maken  
is een zogenaamde milieu effect rapportage 
(mer) nodig. Daarvoor moet een jaar lang per 
seizoen de flora en fauna in beeld gebracht wor-
den. Dan kunnen de effecten van de voorstellen 
uit de visie op het milieu beoordeeld worden. De 
conclusie was duidelijk: de gebiedsvisie voldeed 
niet aan de milieuregelgeving. Om te voorkomen 
dat de breed door de bewoners van Wijk aan 
Zee gedragen gebiedsvisie in de prullenbak zou 
verdwijnen, omdat de gewenste structuurvisie 
onhaalbaar was, heeft het college besloten het bij 
de gebiedsvisie te laten. Deze is wel hier en daar 
aangepast aan de milieuwetgeving, maar de es-
sentie van de visie is behouden. 

Waarom een gebiedsvisie?
voor 1 juli 2013 moesten alle oude bestem-
mingsplannen herzien worden. Zo ook dat van 
wijk aan zee, dat nog dateerde uit 1982. een 
gebiedsvisie geldt als onderlegger voor een toe-
komstbestendig bestemmingsplan met ontwik-
kelingsmogelijkheden. De gebiedsvisie is geen 
plan dat uitgevoerd gaat worden. Het beschrijft 
mogelijkheden. Door het milieutraject kon de 
deadline van 2013 niet gehaald worden. Daarom 
is tussentijds een zogenaamd conserverend 
bestemmingsplan voor Wijk aan Zee vastgesteld, 
waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd. 
Als de definitieve gebiedsvisie is vastgesteld kan 
op basis daarvan het nieuwe ontwikkelingsge-
richte bestemmingsplan gemaakt worden.

Schaken
Ontwikkelen in Wijk aan Zee is vanwege de 
regelgeving niet eenvoudig. De unieke ligging 
aan zee, het strand en in de duinen vraagt om 
zorgvuldig ruimtegebruik en bescherming van 
het landschap. Samen met de door de industrie 
van Tata Steel bepaalde grenzen, zijn de moge-
lijkheden beperkt. Eigenlijk is de gebiedsvisie niet 
anders dan het spel waar Wijk aan Zee beroemd 
om is: schaken. op 64 velden binnen een hard 
kader moet worden geschoven met stukken, stuk 
voor stuk aan regels gebonden, op zoek naar 
ruimte, ontwikkeling, maar ook bescherming. 

inloopavond gebiedsvisie

niet door jonge 
helmaanplant lopen!
Onlangs is er helmgras geplant op drie plekken 
in de Dorpsduinen. Dit was nodig omdat de 
steile hellingen lawinegevaar opleveren en er 
veel overlast was stuivend zand in de omlig-
gende woongebieden. Na enkele weken is een 
deel van de jonge aanplant kapot getrapt. 
Het helmgras krijgt zo geen kans om aan te 
slaan. Daarom een verzoek van de Vereniging 
tot behoud van de duinen in en om Wijk aan 
Zee aan de wandelaars in de Dorpsduinen: Wilt 
u alstublieft niet door de jonge aanplant lopen 
en ook de hond(en) en kinderen er niet in laten 
spelen? 

Stolpersteen ter herinnering aan razzia 1944
Bij de woning op het Boothuisplein 15 is op 16 
april een ‘stolperstein’ geplaatst, door de Stichting 
Razzia Beverwijk Velsen Noord. Hier staat het  
ouderlijk huis van Johannes Offenberg, die werd 
opgepakt bij de Razzia van Beverwijk en Velsen-
noord op zondag 16 april 1944. Hierbij werden 
486 jongemannen opgepakt door de Duitse 
bezetter. Jan Offenberg is overleden in kamp 
amersfoort, op 17 januari 1945. ‘stolpersteine’ is 
een project van de Duitse kunstenaar en onder-
nemer gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens 
aan op het trottoir voor de huizen van mensen 

die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, 
vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze 
stenen heten stolpersteine (‘struikelstenen’) om-
dat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en 
je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op 
de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, 
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en 
datum van overlijden gestanst.
Het museum kennemerland heeft van16 april tot 
18 september een tentoonstelling over deze raz-
zia. elke woensdag, zaterdag en zondag (14.00 tot 
17.00 uur uur), westerhoutplein 1 in Beverwijk.
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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, 
sonja waschkowitz, ginny Bartholomée
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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.
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Abonnement: 30 euro per jaar, overmaken op bankre-
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www.tipwijkaanzee.nl
www.wijkaanzee.org
www.wijkaanzee.info
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: Geurt ligt in zijn hangmat en kan 
niet slapen door het geslinger en gestamp van het 
scheepje en ligt te piekeren over zijn toekomst en 
besluit de dominee aan zijn belofte te herinneren.

als geurt vrijdag laat in de middag weer thuis 
komt nadat hij klaar is met al het werk aan boord 
en met het lossen van de vis vertelt hij niet aan 
zijn moeder dat hij de volgende dag naar de 
dominee zal gaan, want hij weet dat zijn moeder 
niet achter zijn plannen staat van de leesles bij de 
dominee. Tijdens het eten vraagt moeder: “En 
geurt begin je al een beetje te wennen aan het 
vissersleven?” “Nee moeder, ik zal er ook nooit 
aan wennen, dit is niet mijn leven, ik was deze 
reis nog net zo zeeziek als op de eerste reis, ik 

ben onhandig met het haringkaken en ook het 
sorteren van de vis is voor mij te zwaar.” “geurt, 
jij moet goed begrijpen dat je wel zal moeten, je 
zal toch moeten werken en er is hier nu een-
maal niets anders te doen dan de visserij of de 
tuinbouw, maar daar kom je niet tussen. En als 
je wel een baan in de tuinbouw zal vinden moet 
je weten dat het minstens zo zwaar is als in de 
visserij.” “maar dan zal ik niet zeeziek worden 
en trouwens in de grond zitten wroeten lijkt me 
ook geen pretje om een heel leven te doen.” “Er 
valt met jou ook niet normaal te praten, ik heb je 
broer nooit horen zeuren en die werkt al drie jaar 
in de visserij.” “We zijn niet allemaal hetzelfde.” 
“Niet allemaal hetzelfde?, alleen jij bent anders, 
ik heb nog nooit een moeder gesproken die zo’n 

dwars kind heeft als ik. En nu wil ik er niets meer 
over horen.” De maaltijd werd voortgezet zonder 
dat er een woord werd gesproken.
De volgende morgen staat geurt op tijd op en 
wast zich bij de pomp beter dan anders. Snel 
loopt hij naar het huis van de dominee en met 
zijn pet in de hand loopt hij de trap op. De huis-
houdster doet open als geurt aan het koordje van 
de bel heeft getrokken. “Is meneer de dominee 
thuis ?” “Wat kan ik zeggen waarom jij hem wilt 
spreken?” “zeg maar dat geurtje van mientje en 
Lange Jan er is, dan weet de dominee het wel.” 
De vrouw loopt weg en even later komt zij terug 
en laat geurt binnen. “zo jongeman, ik dacht 
dat ik jou hier niet meer zou zien.” “maar wij 
hadden toch afgesproken?” “Jawel, maar ik zag je 
niet meer.” “Dat kwam omdat ik nu bij de visserij 
werk en omdat ik niet wist of u wel tijd voor mij 
heeft.” “geurt, laten wij afspreken dat jij vanaf 
komende zondag elke keer na de dienst naar 
mijn huis komt, dan gaan wij jou leren lezen en 
schrijven.”
met een geheim komt geurt thuis en zegt niets 
tegen zijn moeder. Zondag na de kerkdienst rent 
geurt als eerste de kerk uit en zorgt dat hij buiten 
het zicht van zijn moeder blijft. Dan loopt hij 
naar de woning van de dominee en de huishoud-
ster laat hem in de gang op een bankje zitten. 
geurt is op van de zenuwen en draait zijn pet de 
hele tijd in zijn hand in het rond. Het duurt een 
hele tijd voordat de dominee komt en geurt aan 
zijn eerste les begint. 
      ~ Georges van Luijk ~

Tastoe, thuis in cadeautjes,
ook voor strandhuisjes!!

Open in mei 2014:
Woe do vrij:     13.00 - 16.30 uur
Za:                      11.00 - 15.00 uur

Ook zondag weer vanaf 13.00 uur

 - Cadeaus
 - Decoraties
 - Workshops
 - Helmi 06 - 21883872

 - Meubels op maat
 - Onderhoud voor uw huis
 - ruud 06 - 55705384

www.tas-toe.nl
voorstraat 56
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TASTOE

Wijk aan Zee e1 kampioen!
De mannen van trainer Artie Niesten en coach Sil Spanjaard hebben een geweldige prestatie 
geleverd door kampioen te worden in de eerste klasse. In een spannende wedstrijd tegen de directe 
concurrent uit Bloemendaal wisten ze te winnen met 6-3 en waren zij niet meer in te halen op de 
ranglijst. Na afloop mochten zij traditiegetrouw juichend op de platte kar door het dorp. In Wijk aan 
Zee E1 spelen: Simon Beekman, Ruben de Boer, Daan Mulder, Fletcher Cornelissens Robin Schelvis, 
Tim Baltus, Frans Salden, Daan Schut, Joe Vlaarkamp en Mike Spanjaard.

16 mei grote barbecue van SV Wijk aan Zee
Wat ooit begon met een kleedje op het voetbalveld is uitgegroeid tot een hele grote barbecue die dit 
jaar op vrijdag 16 mei plaats zal vinden. Het festijn is in het leven geroepen om het seizoen af te 
sluiten en om elkaar beter te leren kennen. Inmiddels is de barbecue een groot evenement gesponsord 
door de Spare Rib Express en een flink aantal ondernemers in Wijk aan Zee.

Destijds bracht iedereen zijn eigen vleesje mee en 
stond gezellig te barbecueën op een kolenbarbecue. 
De kolen zijn ingeruild voor grote gasbarbecues 
en er staat nu een bakploeg te grillen. “Je eigen 
stukje vlees meenemen, gaat niet meer”, lacht 
Yvette Cleveringa, de spil achter de barbecue. 
“Zonder het vlees van Cees de Kievit van de Spare 
rib express zou dit feest niet mogelijk zijn.” Yvette 
regelt de sponsoren en organiseert alles van A tot 
Z. Overdag wordt er op kleinere veldjes gevoetbald 
en gehandbald, de kinderen tegen de ouders. Vanaf 
18 uur begint de barbecue waar inmiddels ook een 
heleboel mensen van buiten de vereniging aanslui-
ten. “Je hoeft geen lid te zijn om te komen, het gaat 
er juist om dat ook opa en oma, of de buurman een 
keer meekomen naar het voetbalveld.” zegt Yvette. 
En het gaat ook om de verbinding tussen jong en 
oud binnen de vereniging. “De jeugd speelt op 
zaterdag en de volwassenen op zondag en komen 
elkaar niet zo snel tegen, bij de barbecue komt 
iedereen samen en dat is heel erg leuk.” 
“Wat zo bijzonder is”, zegt Yvette, “is de inzet voor 

de vereniging. De zoon van Cees voetbalt niet 
meer, toch staat Cees er ieder jaar weer met zijn 
wagen, vlees, vis en brood om iets bij te dragen sa-
men met alle andere sponsoren en de hele club van 
vrijwilligers, wel vijftig bij elkaar en dat is zo mooi.” 
Ieder jaar wordt de barbecue groter, vorig jaar 
waren er 375 man.  Dit jaar wordt er ook een loterij 
gehouden, zo kun je een fiets winnen, kaarten voor 
een AZ wedstrijd met eten en drinken, een dagje 
uit met je team of een handbal- of voetbaltaart. 
Alle opbrengsten zijn voor de club. “Dat geld wordt 
gebruikt voor bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, 
het pannenkoekentoernooi en er worden nieuwe 
materialen voor gekocht”, zegt Yvette. Het is ieder 
jaar weer een kunst om dit neer te zetten zonder 
geld uit te geven. “Zonder de sponsoren en de 
vrijwilligers zouden we nergens zijn”, benadrukt 
Yvette. Wil je aansluiten bij de barbecue? Iedereen 
is welkom, lid of geen lid, wel even aanmelden 
via: ouderenkind2014@gmail.com  een barbecue 
bon voor een volwassene kost € 9,50 en voor een 
kind € 6,50. informatie: www.svwijkaanzee.nl.

Een keer per jaar organiseert de Koninklijke 
nederlandse redding maatschappij (knrm) 
haar landelijke open dag. Dé dag om actief 
kennis te maken met het werk,de professionele 
vrijwilligers en het materieel van de knrm. Bij 
de knrm draait alles om vrijwilligerswerk. Het 
reddingswerk kan niet bestaan zonder de 1300 
vrijwilligers. met hart en ziel zijn velen al jaren 
verbonden aan hun reddingstation. 365 dagen 
per jaar staan ze klaar. Niet elke dag voor een 
redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar. 
De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de 
vrijwillige bijdragen van mensen die de knrm 
een warm hart toedragen. En voor die mensen is 
Reddingbootdag. Want deze Redders aan de wal, 
zoals de knrm haar donateurs noemt, steunen 
de redders niet alleen met een vaste vrijwillige 
bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele 
achterban voor de redders. uiteraard zijn alle be-
staande en nieuwe donateurs van harte welkom 
voor een rondvaart op de reddingboot, maar ook 
in en om het boothuis zijn allerlei activiteiten. 
Voor de kinderen een springkussen en zij mogen 
onder leiding van de jeugdbrandweer blussen. 
Verder is een ambulance aanwezig en de vrijwil-
ligers van de reddingsbrigade Wijk aan Zee. Ook 
komt  er een modelbouwclub die met een tiental 
bootjes demonstraties geeft. De Nationale Red-
dingbootdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. 

reddingbootdag 3 mei

Praktisch mediteren 
mediatie brengt rust in je hoofd, verminderd 
spanning in je lijf, maakt je helderder, verbetert 
je concentratievermogen, helpt je om te gaan 
met spanning en stress, geeft je meer energie en 
brengt balans en harmonie. In acht lessen leer je 
stapsgewijs hoe je meditatie ook praktisch kunt 
integreren in je dagelijks leven. De lessen worden 
gegeven door Paulien Pinksterboer, haptothe-
rapeut en coach, op woensdagochtend van 9:00 
tot 10:00 in De rel. De cursus start op 14 mei en 
loopt tot 2 juli, en kost 85 euro voor 8 lessen. (wil 
je graag meedoen maar zijn de kosten een be-
zwaar, neem dan even contact op!) informatie en/
of aanmelden bij paulien: 06-53 675 676 of info@
haptonomie-time-out.nl 

Het nationaal Comité 4 en 5 mei gebruikt ook dit 
jaar weer de slogan ‘Vrijheid geef je door’, maar 
heeft daarbij een verdiepende tekst aangereikt  
waardoor er een ander accent  wordt gelegd:  
Vrijheid in wederkerigheid. Het gaat over elkaar 
de ruimte geven en die zelf ook krijgen. Op alle 
niveaus: tussen mensen, groepen mensen en 
soevereine staten. Europese landen maken deel 
uit van een gezamenlijke unie waarin deelnemers 
elkaar versterken door de zwakte van de ander 
te compenseren. Vrijheid manifesteert zich in de 
verhouding tot de ander. Zo is vrij zijn niet alleen 
een wettelijke toestand maar een product van 
mensen: de rechtsstaat is het kader, de invulling 
geven wij zelf. Allen die hun leven gaven voor 
het ideaal van zo’n rechtsstaat verdienen het om 
door ons  herdacht te worden. Ook in ons dorp 
gebeurt dat elk jaar op de 4e mei. we komen 
samen in de oude kerk die door de eeuwen heen 
een baken was en het gezicht van Wijk aan Zee 
bepaalde. We herdenken er de  dorpsgenoten  
van weleer die hun leven verloren in een situatie 
van oorlog en onderdrukking. Aanvang van de 
herdenkingsdienst is 19.00 uur. Daarna volgt om 
19.40 uur de stille tocht via het graf van de en-
gelse oorlogsvlieger op het naastgelegen kerkhof 
naar het monument aan de De Zwaanstraat bij 
strandopgang Zuid. Daar is de kranslegging en 
zegt een leerling van De Vrijheit een gedicht.  Het 
Themakoor van de Odulphusparochie zorgt voor 
de muzikale omlijsting.
om 20 uur zullen twee minuten stilte in acht 
worden genomen gevolgd door het Wilhelmus. 
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid 
om in de Odulphuspastorie bij een kopje koffie of 
thee wat na te praten.

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

Donderdag 1 mei – zondag 11 mei
Café de Zon: Schildersevenement: Ezels en 
Kwasten 
Donderdag 1 mei
sonnevanck: 10-jarig bestaan - muziekavond 
wijk aan zee; 21.30 uur
Vrijdag 2 mei
sonnevanck: 10-jarig bestaan met Dj La rue; 
21.30 uur
Zaterdag 3 mei:
Boothuis october knrm: opendag Boothuis - 
nationale reddingbootdag, 10.00 u - 16.00 u
sonnevanck: 10 jarig bestaan: live optreden Bloes 
Broers and jacques kloes, 21.30 uur
Zondag 4 mei
Dorpskerk: Officiële opening Dorpswandeling; 
aanvang 12.00 uur
openstelling radarbunker; 13.00 - 16.00 uur
gratis rondleiding een zee van staal; 14.00 uur
Sonnevanck: Tapas and Tango; Tapasavond met 
heerlijke muziek; 18.30 uur
Dodenherdenking in de Dorpskerk; 19.00 uur 
aansluitend om 19.45 uur kranslegging bij het 
oorlogsmonument aan De Zwaanstraat
Café De Zon: Vertoning Documentaire: Stilleven 
van een kunstenaar klaas gubbels, 20.15 uur
De kust: wie ben je? Thema-avond op de avond 
van Dodenherdenking over innerlijke rust en de 
kern van jezelf. 20.30 - 22.00 uur
Dinsdag 6 mei
De Kust: Dichtersavond in het kader van Ezels en 
kwasten; aanvang: 20.00 uur
Vrijdag 9 mei
Café De Zon: Prijsuitreiking Ezels en Kwasten 
met muziekimprovisatie 20.00 uur
sonnevanck: trio son Cubona; aanvang 21.30 uur
De kust: Lazy Friday afternoon met mark en 
milly uit velsen-noord. 16.15 - 18.15 uur
Zaterdag 10 mei
De moriaan: tentoonstelling van de werken van 
ezels en kwasten; 10.00 - 17.00 uur
sonnevanck: rumbadama; 21.30 uur
Zondag 11 mei 
kofferbakmarkt Dorpsweide; 8.00- 16.00 uur
Café De Zon: Openbare veiling van de schilde-
rijen van ezels en kwasten; aanvang 14.00 uur
Dinsdag 13 mei
De moriaan: senioren maaltijd; 17.00 uur
De kust: vanaf 20.00 uur ‘nachtegalen in wijk 
aan Zee’ met Anne van Delft en Sjon Klaassen. 
Alleen te boeken via www.opvleugels.nl
Woensdag 14 mei
De moriaan: vergadering Dorpsraad; 20.00 uur
Vrijdag 16 mei
sonnevanck: van Bommel en Bommelband; 21.30 uur
Zaterdag 17 mei
sonnevanck: Blue sox; 21.30 uur
Vrijdag 23 mei
sonnevanck: stones Coverband Yaya; 21.30 uur
Zaterdag 24 mei
SV Wijk aan Zee ophalen oud papier en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: gethouse Bluesband; 21.30 uur
Woensdag 28 mei – zondag 1 juni
Dorpsweide: Meifestival met Kermis; zie voor 
uitgebreid programma: www.meifestival.nl
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag
Dorpsweide: Oecumenische tentviering met het 
thema ‘een nieuwe wereld’; 10.00 uur
Zaterdag 31 mei
sonnevanck: La Bluesband; 21.30 uur

adressen/openingstijden
KOP v WaZ / TIP (toeristisch informatie punt): 
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u; 
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl 
De Moriaan: elke woensdag 50+ middagsport 
met badminton, tafeltennis en koersbal 13.30 u; 
recreantenvolleybal 20.00 uur. 
Tastoe: woe t/m vrij 13.00 – 16.30 u ; za 11.00 – 
15.00 uur. zondag vanaf 13.00 uur.

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 4 mei  Oec. Herdenking  
drs. m. Lindeman, nH kerk,  19.00 uur
Zondag 4 mei 
Ds. D. Fisser te Amsterdam 
Zondag18 mei              
Ds. e. Baljet te monnickendam
Donderdag 29 mei  HemelvaartTentdienst 
Dorpswei

Sint Odulphusparochie
Zaterdag 3 mei 
19.00 uur themaviering 
voorganger p. N. Smit themakoor
Zondag 4 mei Dorpskerk 
Dodenherdenking 19.00 uur
voorgangers p. R. Putman   
Drs. m. Lindeman  gezamenlijke koren
Zondag 11 mei 
9.30 uur eucharistieviering 
voorganger p.R. Putman gemengd koor
Zaterdag 17 mei  
19.00 uur familieviering 
voorgangers p. R. Putman jeugdkoor 
en p. N. Smit, met eerste communicanten  
Zondag 25 mei 
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur tentviering op de Dorpsweide  
voorgangers p. N. Smit 
en Ds. S. Kurtzahn  gezamenlijke koren
Zaterdag 31 mei 19.00 uur eucharistieviering 
voorganger p. R. Putman samenzang

Oecumenische bijbelkring
maandag 5 mei is de laatste  bijeenkomst dit 
seizoen van de oecumenische bijbelkring.  ge-
spreksleider pastor nico smit, inloop om 19.30 
uur met koffie en thee. aanvang gesprek 20.00 
uur. Plaats van samenkomst is de consistorie van 
de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Belangrijke telefoonnummers
politie Beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  700206
spoednummer huisarts: 0251-375254
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
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net  www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee: 
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Aanmelden activiteiten:
peter@tipwijkaanzee.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

In ons streven de Service van medicijnlevering in 
Wijk aan Zee te verbeteren, hebben wij gemeend 
de uitdeelpost van de moriaan naar de spar te 
moeten verhuizen; door de ruime openingstijden 
van de Spar zou het mogelijk zijn de hele dag 
uw medicijnen op te halen. Van uw kant hebben 
wij daar veel genuanceerde reacties op gekregen. 
Deze willen wij niet negeren. Het blijkt ook niet 
mogelijk om binnen de Spar een goede plek te 
creëren, waar de privacy goed geborgd is. Om 
deze redenen draaien wij ons voornemen om de 
uitdeelpost te verhuizen terug. u kunt elke werk-
dag van 16.30 tot 19.00 uur uw medicijnen in de 
moriaan blijven afhalen. wij beraden ons erover 
de afhaaltijden te verruimen.         Apotheek Donker

tentviering op Hemelvaartsdag
op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag is om 
10.uur de traditionele oecumenische viering in 
de feesttent van het meifestival. Het thema van 
de viering sluit aan bij de viering van 15 jaar 
Cultureel Dorp van Europa: Een nieuwe wereld. 
Een dorp is meer dan huizen en landschap, het is 
een gemeenschap van mensen. mensen ontmoe-
ten over grenzen heen, dat kan de wereld verder 
brengen. Het is een droom, die hoop geeft en 
aanzet tot actie.
De tentviering wordt muzikaal opgeluisterd door 
de gezamenlijke kerkkoren van Wijk aan Zee, het 
wijk aan zee’s Collectief wazCo en de muziek-
kapel van het Leger des Heils Kennemerland. 
Voorgangers zijn ds Stephan Kurtzahn en pastor 
Nico Smit. 

apotheek blijft in Moriaan

De kunst expositie kerkplein ( kek) bestaat 
vijftig jaar en viert dit met een tentoonstelling 
in het Kennemertheater. Het idee is om schil-
derijen voor één maand in bruikleen te nemen 
van particulieren. (geen zelfgemaakte werken). 
Zijn er Wijk aan Zeeёrs die een schilderij hebben 
hangen waarmee zij een bijzondere band heb-
ben? meld je aan op www.kekbeverwijk.nl en ga 
naar inschrijven. Vul in het kader ‘uw bericht’ 
uw motivering en kom het schilderij brengen op 
zaterdag 3 mei of op woensdag 7 mei.

Gezocht: Kunst te leen
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