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Stadsfotograaf 2017: Jan-Paul van der Meij

Vorig jaar viel fotograaf Heleen Vink in de prijzen (onder andere bekend van haar prachtige foto’s voor de Jutter), dit jaar won een andere dorpsgenoot en Jutterredactielid de presigieuze titel: Jan-Paul van der Meij mag zich het komend jaar ‘Stadsfotograaf van Beverwijk’ noemen.
Veertien mededingers liet hij achter zich, in de
verkiezing van stadsfotograaf Beverwijk. Zijn
winnende foto is een weergave van een plantenbak in de Breestraat, die voor van alles wordt
gebruikt, behalve voor planten. De originele
uitsnede werd hierbij door Juryleden Michel
Mulder, Heleen Vink en Marco Maljaars zeer
gewaardeerd. Uit het juryrapport: De jury prijst
het zoeken naar meer. Niet een gewoon plaatje,
buiten de platgetreden paden durven gaan, maar
toch klopt alles. Prachtige kadrering ook. Het laat
goed zien hoe het nu is in de Breestraat. Als je
goed naar dit beeld kijkt dan merk je rust die het
uitstraalt. Het wordt een foto als schilderij, iets dat
je graag aan de wand wilt hebben.
De allereerste foto
Jan-Paul van der Meij is bekend om zijn muziek.
Minder bekend is hij als fotograaf. Toch loopt
de Wijk aan Zeeër al jaren met een camera op
zak, om opvallende situaties vast te leggen. Dat
kan variëren van een bijzondere spiegeling in

een plas, tot een mooi gevormde drol van een
Hooglander. “Ik weet nog dat ik als kind mijn
allereerste foto mocht maken. Ik kreeg de ‘Clack’
van mijn ouders in handen en mocht daarmee
een foto maken. Dat was bij het putje van Heiloo.
Ik was toen een jaar of 10-11 en herinner mij
nog het bijzondere gevoel dat ik de camera vast
mocht houden. Ik was sowieso erg geïnteresseerd
in apparaten. De bandrecorder van mijn vader
vond ik ook heel boeiend. Uiteindelijk ben ik
daarin verder gegaan, in de muziek en geluidsopname . Fotografie deed ik er bij voor de lol.”
Een beschermde pad
“Vanaf het digitale tijdperk ben ik steeds meer
foto’s gaan nemen. Ik maakte foto’s van fiets- en
wandelvakanties, maar ook van kleine dingen die
op mijn pad komen als ik door de duinen loop.
Ook heb ik foto’s genomen die we gebruikten
als nieuwsfoto’s. Een foto die mij nog goed is
bijgebleven is een foto die ik heb genomen in het
kader van de actie Westerhout Blijft. We waren

toen op pad met een bioloog en een medewerker
van -toen nog- Corus. Er moest een stuk natuur
wijken voor een bedrijventerrein en wij wilden
aantonen dat er in het gebied een beschermde
paddensoort voorkwam. Volgens de deskundigen was die pad daar niet. Tijdens de wandeling
zagen we ze echt overal. Ik heb een foto genomen
van zo’n pad, met op de achtergrond de bioloog
en Corusmedewerker die helemaal niet blij
keken. Zo grappig vond ik dat. We hebben de
afbraak van natuur jarenlang uit kunnen stellen.
Maar het bedrijventerrein kwam er uiteindelijk
toch.”
Meer humor
“Dat ik stadsfotograaf ben geworden, vind ik heel
bijzonder. Ik heb geen grote technische kennis
van fotografie, wel heb ik goed leren kaderen.
En dat is nu beloond door de jury. Grappig is
wel dat vrienden mij hadden afgeraden om de
winnende foto in te sturen. Dat wordt niets met
die bananenschil, dachten ze. De foto is genomen

op de Breestraat. Al mijn inzendingen heb ik
op één middag genomen in de Breestraat. Dat
is wel toepasselijk want ik heb als stadsfotograaf
de opdracht meegekregen om een jaar lang de
ontwikkelingen van de Breestraat te volgen.
Toen ik in de Breestraat stond en die troosteloze
plantenbakken zag bij de Beverhof ben ik spontaan een kleine sponsoractie begonnen. Ik heb
mensen geld gevraagd voor bloemen in de bak.
Binnen een uur had ik genoeg geld bij elkaar om
alle bakken te vullen. Dat vind ik mooie dingen,
dat je als fotograaf niet alleen toeschouwer bent,
maar ook samen met anderen actief deelneemt.
Van mij mag er wel wat meer humor in de media.
Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn,
maar je kunt elkaar wel wat vrolijker benaderen
en oog hebben voor het goede in elkaar. Er is veel
verborgen humor, creativiteit en schoonheid in
Beverwijk. Dat mag best naar buiten komen. De
stadsfoto is een mooie manier om dit te laten
zien.”
Tekst: Marian van den Hul. Foto’s Jan-Paul van der Meij

Heel Wijk aan Zee in bloei

In het kader van de landelijke zaaidag heeft de Wijk aan Zeese Rowana Raatsie zakjes bio
bijenbloemenzaad ingekocht, genoeg voor 200 vierkante meter bloemen. Inwoners van
Wijk aan Zee mogen gratis zakjes zaad op komen halen. Ze heeft al 120 vierkante meter
bloemenzaad weggegeven. En er is nog meer bloemenzaad om uit te delen.
“Vorig jaar heb ik mijn zomer toegewijd aan
het leren imkeren. Ik volg een heel natuurlijke,
biologisch-dynamische methode, waardoor er
waarschijnlijk weinig honing geoogst zal worden,
ik doe het puur voor de bijen.”
Meer bloemen nodig
Binnenkort gaat Rowana een bijenkast plaatsen
in een tuin, grenzend aan de duinen, in Wijk
aan Zee. Maar bijen hebben wel bloemen nodig.
Daarom heeft Rowana een actie bedacht voor
méér bloemen in Wijk aan Zee. Niet zozeer voor
haar bijen, maar voor alle bijen, vlinders, vogels
en andere insecten in de omgeving. “Die éne
vierkante meter kan net het verschil maken voor
een hongerige hommel of bij, om de volgende
bloem te bereiken voor haar voorraad op is.”
Zorg voor je leefomgeving
De bel gaat, drie meisjes op skeelers staan voor
de deur om zakjes met zaad op te halen. “Mensen
hebben bijen hard nodig. Maar de bijen hebben
meer bloemen nodig. Ik vind het belangrijk om

voor mijn leefomgeving te zorgen. Op deze manier hoop ik een klein beetje bij te dragen.”
Rowana heeft de inkoop zelf gefinancierd.
“Ik kan het inkopen bij een groothandel dus dan
vallen de kosten wel mee. In de mix zit phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje
in het groen, goudsbloem, korenbloem, malva,
komkommerkruid, dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem. Belangrijk is dat het
bloemen, planten en bomen zijn die voldoende
stuifmeel of nectar produceren. Eenjarigen die
zich wel uitzaaien en volgend jaar weer opnieuw
opkomen als je ze de tijd geeft.”
Ook zaadjes in de tuin?
Tot nu toe hebben ongeveer dertig mensen zakjes
bloemenzaad gehaald. Maar er is nog meer. Dus
als iemand nog bloemenzaadjes wilt hebben, zijn
ze van harte welkom. Zaadjes zijn af te halen aan
Voorstraat 16a, het kleine bruinoranje huisje,
aan het begin van het Neeltje Snijdershof. Tel:
06-39498795.
Tekst en foto: Marian van den Hul
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Het scheepje van de opa van Stijn
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Jaren heeft Stijn Kroezen ernaar gezocht, een boot die zijn opa heeft gemaakt. Hij was nog maar
een jaar of zeven toen zijn opa overleed. Veel herinnering heeft hij dus niet aan zijn opa. Maar
waar Stijn wel veel herinnering aan heeft is Oost-Knollendam, de vader van zijn moeder had
daar een scheepswerfje aan de Zaan en bouwde daar polyester boten. De werf is intussen gesloopt
en heeft plaats gemaakt voor een aantal huizen.

!
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“Ik heb veel gelogeerd bij mijn twee neefjes die
naast de werf wonen. Wij speelden in de loods,
zwommen in de Zaan, gingen er varen en vissen.
In een familiefotoalbum zag ik foto’s van een
speedboot, die ik nog nooit had gezien en het
bleek een ‘Runabout’, door mijn opa en zijn broer
te zijn gebouwd. De foto’s dateren van begin jaren
vijftig en ik ging op internet op zoek, of ik er
meer van te weten kon komen. Na een zoektocht
van jaren vond ik er een via internet in Swifterband, Flevoland.”

in Wijk aan Zee in een garage, maar straks komt
hij te liggen waar hij is gemaakt, in Oost-Knollendam aan de Zaan.”
“Ik wist dat mijn overgrootvader al voor de
oorlog de werf was begonnen. Die maakte houten
boten, onder andere de ‘Zaankruiser’. Mijn opa
was een van de eersten in Nederland die overstapte op polyester. Mijn ouders vinden dat ik op
mijn opa lijk, met zijn geduld en precisie. Ik vind
het leuk om dit stukje familiegeschiedenis in ere
te herstellen.”

“De ‘Runabout’ heeft een polyester romp en een
mahoniehouten dek. De romp was nog in goede
staat toen ik hem kocht, maar het dek was slecht
gerestaureerd. Een paar jaar geleden heb ik het
dek eraf gehaald om het opnieuw te restaureren.
Nu ik klaar ben met mijn studie heb ik de tijd
om de restauratie te voltooien. Menno Bakker
uit het dorp helpt mij vaak en de mannen van ‘de
Timmerfabriek’ zagen af en toe wat voor mij. In
oktober vorig jaar ben ik begonnen en ik hoop
dat ik hem voor de zomer kan dopen. Nu staat hij

“De Zaan is een druk bevaren rivier waar grote
schepen doorheen gaan, ik wil liever niet dat de
boot snel achteruitgaat door de golfslag. Ik heb
een ontwerp gemaakt voor een compacte bootlift.
Misschien is er iemand in Wijk aan Zee met een
laswerkplaats die samen met mij de lift zou willen
bouwen?! Het is een paar avonden werk schat ik.”
Mocht een lasser Stijn willen helpen, kan hij of zij
zich melden bij de Jutter: jutter@live.nl
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink

Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
Enkele maanden geleden hebben wij u de oprichting gemeld van de Stichting Milieuherstel Wijk aan
Zee en beloofd dat wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wat is Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
ook al weer?
De Stichting is een soort NGO, en staat voor
verduurzaming van Wijk aan Zee. Alle bewoners van Wijk aan Zee hebben een plekje in de
Stichtingsraad, en hebben dus wat te zeggen. De
Stichting heeft een democratische grondslag.
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Opgeknapt Paasdal het bezoeken waard
De trappen op het Paasduin nodigen na een flinke onderhoudsbeurt weer uit voor een beklimming.
Gebiedsbeheerder PWN heeft het pad vrijgemaakt van overgroeiende struiken en plaggen. De vele
vaste bezoekers van het duin zullen blij zijn dat de paden weer toegankelijk zijn.
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Het Paasduin is op meerder manieren een
unieke locatie waar cultuur, natuur en economie
samenspelen. Bedrijvigheid, rust; inspanning,
herstel: voor een goed evenwicht zijn ze allemaal
even belangrijk. En op het Paasduin vind je het
allemaal. Bootcampers trainen er de billen door
meerdere keren de steile trap op en af te rennen.
Anderen vinden er juist rust. Na een dag hard
werken drinken ze er een biertje en zitten gezellig
te praten. Wandelaars van het Kustpad of het
Rondje Wijk aan Zee komen hier langs en maken
bijna allemaal een panorama foto. Je ziet er hotelgasten afkomstig uit alle hoeken van de wereld
die hier de omgeving verkennen. Kunstschilders
vinden een mooie plek om te schilderen. De
plaatselijke kunstenares Jopie Mellema schildert
momenteel een vergezicht vanaf het Paasduin. Zij
werkt in weer en wind en moest haar schildersezel goed schoren met lijnen om hem niet te
laten omwaaien.
Tellingen op de hellingen
De omgeving van het Paasduin wordt beschouwd
als de belangrijkste groeiplek van de orchidee
Hondskruid. Nergens in ons land vind je er
zoveel bij elkaar. Ook lijken deze plantjes hier
gemiddeld een paar centimeter langer te zijn
dan elders zo ontdekten biologen in 2014. Als
mogelijke oorzaak wordt o.a. gedacht aan de verhoogde neerslag van stikstof. Het is nog niet duidelijk of dit gunstig is of dat de planten vanwege
hun toegenomen afmetingen juist kwetsbaarder

worden. Hondskruid wordt zo bijzonder geacht
dat de de populatie wordt gemonitord. Jaarlijks
wordt ieder plantje geteld en de locatie vastgelegd
met GPS.
High met Herman
In zijn hoogtijdagen logeerde Herman Brood
regelmatig bij vrienden in Wijk aan Zee. Tijdens
een interview noemde de rockster Paasduin
als zijn favoriete plek. Hij was lyrisch over een
plaatselijke jonge dame met wie hij onder het
genot van de nodige psychedelicatessen dierbare
intieme momenten had beleefd. “Die superchick,
goeie dope en pijpen met uitzicht op de Hoogovens, het leek wel science fiction, weetjewel”
Prachtig uitzicht
Vanaf de top is veel te zien. Een prachtig uitzicht
op Wijk aan Zee, het Duinreservaat, het industrieterrein met zijn talloze fabrieken, de pieren
van het Noordzeekanaal, de zee, de scheepvaart,
windmolenparken. En in de verte zie je tussen de
hallen door nog net de Wijkertoren.
Rommel die soms wordt achtergelaten op het
Paasduin wordt meestal opgeruimd door oplettende Wijk aan Zeeërs. In de afgelopen maanden
zijn er o.a. restanten van vuurwerk, een barbecue
en diverse geleegde flessen opgeruimd. Het is
voorjaar, de paden zijn opgeruimd, voor een
bezoekje aan het Paasduin is dit moment top!
Tekst en foto: Jan-Paul van der Meij

Maar hebben we al niet een Dorpsraad, wat is
de relatie?
De Dorpsraad heeft een andere rol. Zij staat voor
de bescherming van de belangen van de Wijk
aan Zeeërs. Is dus alert op dreigende vervuiling,
gezondheidsrisico’s en dergelijke. Natuurlijk doet
de Dorpsraad meer, en kijkt naar ruimtelijke
ordening, jeugd, ouderen en eigenlijk alles dat de
samenleving betreft.
De Stichting Milieuherstel probeert actief bij
te dragen aan de milieu duurzaamheid van het
dorp. De Stichting wil dus projecten tot stand
brengen. De Dorpsraad zal kritisch kijken of
onze projecten niet andere belangen schaden.
Maar wat doet de Stichting dan precies?
De Stichting heeft een plan op hoofdlijnen.
Oorspronkelijk dachten we om te beginnen met
het stimuleren van zonne-energie. Dat idee was
geopperd door de Omgevingsdienst. We hebben
daar heel goed naar gekeken, maar kwamen toen
tot andere prioriteiten.
Ons eerste leidend doel is nu om de energie
transitie in Wijk aan Zee te versnellen. Energie
transitie is het stoppen met het gebruik van aardgas, dus fossiele brandstof. Het ligt voor de hand

Schooljeugd op bunkertocht
Een film over de bouw van de Atlantikwall, een
presentatie en dan op zoek naar bunkers in de
Dorpsduinen. Tot slot een bezoek aan de Radarbunker en Woonbunker, de ingrediënten voor
een bijzondere geschiedenisles.
Vereniging Rondje Wijk aan Zee gaat deze weken
weer op stap met de basisschoolleerlingen van
groep 8. Basisschool De Vrijheit bijtte het spits af.
De geschiedenis en de verhalen van de senioren
vormen de basis van de presentatie. Daarna
gaan de leerlingen op zoek naar bunkers in de
Dorpsduinen. Niet voor niets werd dit gebied

dat daar elektriciteit voor in de plaats komt, maar
misschien ook een warmtenet met restwarmte of
nog andere technieken.
Een volgende stap is dan om de elektrische
energie zo ‘groen’ mogelijk te maken. En door
dat als dorp samen te doen kan dat wellicht ook
heel voordelig. Maar er zijn veel projecten hier
omheen te bedenken, zoals dan toch weer zon en
wind energie, maar ook het stimuleren van zeroemission verkeer in het dorp.
Waarom energietransitie in het dorp?
Uiteindelijk zal in Nederland volledige energie
transitie plaats vinden. Dat wordt nu onvermijdelijk geacht. En ergens tussen 2030 en 2050 moet
dat gedaan zijn. Maar in Wijk aan Zee speelt nog
iets bijzonders. Wij hebben 1 grote gasleiding van
ruim 8 km naar het dorp toe. Deze moet in 2020
vervangen worden. Dat is natuurlijk doodzonde,
en ook niet goed voor het milieu.
Wij zien het als een kans om Wijk aan Zee een
soort showcase te maken voor energietransitie.
We hopen dat dit ook het imago van Wijk aan
Zee ten goede komt. Een schoon dorp.
En hoe gaan jullie dat aanpakken?
We zijn nog in een beginstadium. Maar er zijn al
een paar afspraken over enige financiering, en we
brengen op 8 mei betrokken energie bedrijven bij
elkaar om over samenwerking te praten. Liander,
Eneco, maar ook Tata en de dorpsraad zullen
vertegenwoordigd zijn. Een soort startschot van
Energietransitie in Wijk aan Zee.
Luuth van der Scheer

door de Duitsers ‘Bunkerdorp Noord’ genoemd.
Maar liefst 20 bunkers liggen er nog verscholen
onder het zand. Maar het spannendst is natuurlijk die bunkers van binnen te bekijken. Deze
bunkers gelegen in de Vesting IJmuiden maakten
deel uit van de Atlantikwall, de verdedigingslinie
van 5000 km langs de kust van Noorwegen tot
Spanje. De bouw van de bunkers heeft enorme
gevolgen gehad voor de plaatselijke bevolking.
Vanaf 1942 moesten alle inwoners van Wijk aan
Zee evacueren. Het duin werd een grote bouwplaats. Meer informatie over rondleidingen op
www.rondjewijkaanzee.nl/ www.atlantikwallwijkaanzee.nl en Facebook.
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De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
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Bezorging: Irene Gerlofsma
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
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Hul, Georges van Luijk, Angela van den Bos,
Heleen Vink, Bieb Baanders.
Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 06-27827332
Administratie/advertenties:
Peter Duin 0251-248551
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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: Peter Duin
Opmaak: Marian van den Hul
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 naam en adres).
Opzegtermijn: 2 maanden.
De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter
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BN’ers met herinneringen aan Wijk aan Zee

Charlotte Mutsaers
Charlotte Mutsaers, geboren en getogen in Utrecht is een bekende schilderes en schrijfster
en achterkleindochter van Ir. Cornelis Lely. Na haar studie Nederlands studeerde Charlotte aan de Rietveld Academie, waar ze later docent werd. Tot haar veertigste jaar heeft
Charlotte geschilderd en de jaren daarna tot heden geschreven. In haar boeken ‘Koetsier
Herfst’ en ‘Zeepijn’ komt Wijk aan Zee ook voor. Vanaf haar vijfde jaar heeft het gezin
Mutsaers, met de kinderen Agnes, Charlotte en Barend, bijna twintig jaar elke zomervakantie in Wijk aan Zee doorgebracht. Charlotte heeft er heel fijne herinneringen aan.
“Wijk aan Zee zit in mij, alles weet ik nog, namen
van hotels en de eigenaren, de badmannen, de
winkels, een slager die Bakker heette, ik weet dat
ik dat zo leuk vond, dokter Netelenbos, bunkers
die werden opgeblazen. Ik weet nog dat op het
strand een oudere man met een wit jasje liep met
een juk en twee emmers met zure bommen. Mijn
vader werd meneer genoemd. Als wij aankwamen, ging het als een lopend vuurtje; meneer is
aangekomen.”
“Mijn vader kwam al met zijn ouders in Wijk
aan Zee, zij logeerden in het Badhotel. Mijn
vader heeft mij daarheen eens meegenomen, toen
het al een huis voor ouden van dagen was. Hij
vroeg of hij zijn dochter mocht laten zien waar
hij als kind vakantie vierde. Ik herinner mij de
imposante entree. Het eerste hotel waar ik logeerde was Hotel ‘t Paaschduin. Daar achter was
het Paasduin, op handen en voeten klommen wij
erop, het was een hele toer. Eenmaal boven gingen wij koppeltjeduikelend weer naar beneden,
van top tot teen zaten wij onder het zand. Als wij
om half vijf van het strand kwamen, moesten wij
ons eerst wassen en omkleden. Mooie schoentjes
aan, een net zomerjurkje. Als wij naar beneden
liepen, zat vader in de hal op ons te wachten, hij
ging ons eerst keuren. ‘Laat eens zien hoe je eruit
ziet’. Als een sokje gedraaid zat moest ik dat goed
doen. Toen ik voor het eerst van mijn leven in
Parijs was schrok ik me een ongeluk, toen een
man in shorts de ontbijtzaal binnenliep.
‘s Morgens liepen wij door de Julianaweg, over
het plein en de De Zwaanstraat, langs de sigarenwinkel van Raadsveld, daar kochten wij schepnetjes, schepjes en emmertjes. Dan langs het café

van Ben en Lena Bol, waar vader ’s avonds vaak
zijn biertjes dronk. Als wij dan op het strand
waren stonden de broers Ko en Gerrit Schelvis al
klaar. Daar huurde mijn vader vijf strandstoelen,
van die mooie rieten. Ik vind het zo jammer dat
die er niet meer zijn. Je zag toen geen windschermen, met zo’n stoel kon je doen wat je wilde, je
draaide hem uit de wind of uit de zon. Nu ligt
iedereen te bakken in de zon, dat zag je toen niet.
Als het hoogwater werd en de stoelen moesten
worden verplaatst, kwamen Ko en Gerrit en
sleepten de stoelen weg.”
“Heerlijk op het strand, forten bouwen met je
schepje. Schelpen zoeken met mijn vader was
ook heel leuk. Wat ik zo bijzonder vond, is dat
ouders alles weten. Mijn vader kende de namen
van alle schelpen die ik vond; wulken, kokkels,
nonnetjes, wenteltrapjes, gapers en noem maar
op. Met mijn schepnetje haalde ik van alles uit
zee en stopte het in een glazen pot. Dan bestudeerde ik wat er in zat, later zette ik alles terug in
zee. Ja, ik was een goede jutter, als je weet hoeveel
geld ik ’s morgens op het strand vond, ik had echt
geen metaaldetector nodig. En die glazen bollen,
de drijvers voor visnetten, tegenwoordig allemaal
plastic, die waren losgeraakt en aangespoeld,
het leken wel groene kristallen bollen, prachtig!
Elk jaar was er een ballonnenoptocht en een
lampionnenoptocht. Het hele dorp door en als
wij langs Heliomare liepen lagen de zieke mensen
met TBC in hun bedden op het terras en zwaaiden met witte zakdoekjes. Ik dacht toen, ‘Had ik
ook maar TBC want je ligt daar goed!
Toen we zeven vakanties in hotel ’t Paaschduin
hadden doorgebracht hoorden we dat het geslo-

ten zou worden. De laatste keer dat wij daar
logeerden, moesten we dus op zoek naar een
andere vakantielocatie. Zo liep ons hele gezin
vele dagen keurend door het dorp. Leek een
bepaald hotel ons wel geschikt, dan liet mijn
vader daar alle kamers tonen en gingen we er,
om te beoordelen of er wel een goeie kok was,
ook dineren. Toen zijn wij tenslotte bij hotel ‘de
Tuinberg’ beland, dat tegenover Sonnevanck lag
aan het begin van de weg naar het strand. Een
mooi hotel met een aardige eigenaar, mijnheer
de Groot. Daar heb ik mooie jaren gehad, ik
was intussen een jaar of vijftien en er werden
dansavonden gehouden. Ik herinner me nog
een superleuke en opwindende dans waarbij de
danspartners tijdens het dansen een sinaasappel tussen hun voorhoofden geklemd moesten
houden. Het stel waarbij de sinaasappel op de
grond viel moest naar de kant. Neus en mond
zijn dan vlak bij elkaar. Dus dat was uitermate
spannend.”
“Helaas begon de keuken in dat hotel na een
paar jaar toch tegen te vallen en toen dachten
we: laten we dat hotel aan de overkant maar
eens proberen. Zo zijn we terechtgekomen in
hotel Sonnevanck waar we nog ettelijke zomers
hebben doorgebracht. Bij het ontbijt zat iedereen in de serre. Het credo van mijn vader was;
als je maar genoeg consumeert in een hotel,
zijn ze altijd aardig en goed voor je. Mijn vader
vond die serre maar niets en wilde een ander
plekje. Als goede ‘verteerders’ kregen we dat
meteen. Vader werd steeds eigengereider, een
deur die niet gesloten werd en tocht gaf, gooide
hij op eigen gezag dicht. Meneer Schelvis werd
door dit gedrag tenslotte steeds onaardiger en
smakte het ontbijt nijdig op tafel. Mijn moeder
die dat onuitstaanbaar vond had een Wijk aan
Zees spreukje opgeschreven: ‘Alle Schelvissen
in de zee en alle Bollen in de grond, maakt Wijk
aan Zee weer gezond’ en gaf dat aan mijnheer
Schelvis. Dat was in het verkeerde keelgat en hij
werd woedend. ‘Jullie kunnen morgen vertrekken’, brulde hij. Ik was daar uiteraard kapot
van want daar ging onze vakantie. De volgende
morgen is mijn moeder toen met mevrouw
Schelvis gaan praten en is alles weer goed
gekomen en mochten wij blijven. Daarna zijn
we nog jarenlang in hotel Sonnevanck teruggekomen en konden we gelukkig uitstekend

met deze mensen opschieten. Een jaar of vijftien
geleden was ik met mijn man in Wijk aan Zee en
toen kwamen we in de duinen mevrouw Schelvis
tegen. Zij herkende mij meteen en ik haar, en we
hebben leuke herinneringen opgehaald”.
“Na 1965 was het afgelopen en zijn wij niet meer
in Wijk aan Zee geweest behalve ik dan nog een
keer in mijn eentje. In 1968 ging het slecht met
mij omdat ik van mijn eerste man gescheiden
was. Om bij te komen heb ik van mijn vader
toen twee weekjes Sonnevanck cadeau gekregen.
Zodra ik met de bus in Wijk aan Zee arriveerde,
voelde ik me al beter. Het was lente, ik herinner
mij de geur van meidoorn, die volop in bloei
stond. Ver weg in de duinen woonde meneer
Langendijk, die ongeveer 82 of 83 jaar was. Hij
had paarden en mijn moeder ging wel eens met
hem paardrijden. Ik zei hem dat ik graag elke
dag op Margot wilde rijden, ik zadelde haar zelf
op en na afloop borstelde ik het paard. Toen ik
de eerste dag terugkwam van een heerlijke rit,
bleef ik nog even praten. ‘Ik heb een voorstel’,
zei hij, ‘Ik wil met je trouwen, jij mag slapen in
de bedstee, ik zal je niet lastig vallen, als je maar
elke dag gebakken aardappeltjes maakt met rode
bietjes’. Ik ben die avond bij hem blijven eten,
gebakken aardappeltjes met rode bietjes, en heb
serieus nagedacht over zijn voorstel. Tenslotte
besloot ik toch maar niet op dit huwelijksaanzoek
in te gaan en ben terug naar Amsterdam gegaan.
Meneer Langendijk pakte op mijn laatste dag mij
bij de arm en trok mij mee. Hij zei: ‘Kijk, allemaal
prachtig duin, als je over tien jaar weer komt
is alles weg en staan hier de fabrieken van de
Hoogovens’. Mijn verblijf in Wijk aan Zee heeft
mij goed gedaan, ik was niet meer verdrietig. Dat
jaar kwam ik Jan Fontijn tegen, met hem ben ik
getrouwd en nog steeds gelukkig.”
“Drie jaar geleden ben ik voor het laatst in Wijk
aan Zee geweest. Het werd een teleurstelling, er
was zoveel verdwenen waar ik mooie herinneringen aan heb. Hotel ‘t Paaschduin, Tuinberg, Kennemerduin, Trio, het Badhotel en het Boothuis
met de blauwe strepen op de deuren, allemaal
weg, Hotel de Wijck geen hotel meer. En wat
meneer Langendijk al had voorspeld, Hoogovens
is uitgebreid en heeft aan de noordzijde van de
Zeestraat het duin opgeslokt. Jammer”.
Tekst: Georges van Luijk, foto boven: Heleen Vink
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Bijdrage voor Avond4daagse

Sportdorp aan zee: ‘Weer fit voor de Zomer’
Afgelopen tijd hebben diverse verenigingen uit Wijk aan Zee activiteiten ontplooit en ondertussen zijn zij
opzoek naar deelnemers zoals u!
Bewegen voor 60+ers
Elke dinsdagavond van 17.00-19.00uur kunnen
alle 60+ers gezellig deelnemen aan een gecombineerde beweegactiviteit tot aan de zomervakantie. Voor een klein bedrag van éénmalig €50,00
bent u 10 weken achter één volgens lekker in
beweging. Er worden verschillende oefeningen
gedaan om alle ledematen te versterken en uw
evenwicht, kracht en lenigheid te verbeteren, ook
worden er balspelen gedaan. U sport samen met
mensen die ooit een CVA hebben gehad en nu
zeker weten dat het blijven bewegen ontzettend
belangrijk is en het hun fit houdt, dus u ook! Gratis proefles /aanmelden: Anca 06-50457002.

Hotel Villa de Klughte

Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

Fit in 12 weken
Heliomare daagt 10 Wijk aan Zeeërs uit om
in 12 weken fit te worden. Deze 10 personen
kunnen vandaag nog beginnen en krijgen op
hun traject een fixe korting. Zij betalen maar
€100,- i.p.v. (€154,50) en krijgen daar voor terug,
een fitheidstest, intake gesprek met fysiotherapeut, leefstijl coaching, voedingsadvies en min.
3 maal training per week binnen het aanbod van
Heliomare Sport. Aanmelden: Secretariaat sport:
088 920 8288.
Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de aanwezigheid tijdens de condoleance
en de uitvaart, de bloemen, kaarten, steun
en fijne woorden na het overlijden van
Leontine Elisabeth Bakker – van Amersfoort
Dit geeft ons enorm veel steun en kracht in
de verdere verwerking.

Eric en Ilse Bakker en familie

Sponsoractie KWF
Na het overlijden van Leontine hebben Ilse en ik
ons voorgenomen een sponsoractie
te starten en voor de stichting Mt Ventoux en de
actie grootverzettegenkanker geld in te zamelen.
Op 1 september dit jaar fietsen wij dan samen in
gedachtenis bij Leontine de Mt Ventoux op.
Tijdens de condoleance en de uitvaart is er al gul
gedoneerd voor onze actie. Hiervoor nog onze
hartelijke dank.
Mocht u dit goede doel een warm hard toedragen
en ons mogelijk nog niet hebben gesponsord,
dan kan dit alsnog. Via onderstaande link komt
u gelijk op onze pagina van de actie en kunt via
de button ‘steun mij’ ons rechtstreeks met een
bijdrage sponsoren.
Alle opbrengsten komen ten goede aan het onderzoek en de behandeling van kanker.
http://grootverzettegenkanker.nl/ericbakker
Alvast hartelijk dank,
Eric en Ilse Bakker

Fitness body training.
Bij de fysiotherapie Wijk aan Zee start een cursus
om uw body fit en sterk te maken.
Meer informatie bij Fysiowijkaanzee.nl, 0251375976, vraag naar Menno.
Zumba Event 2017
Zaterdagavond 27 mei organiseert D’nD Dance
een Zumba Event in de Moriaan.
2 x drie kwartier dansen op latin muziek met
verschillende instructeurs. voor beginners en
gevorderden. Ook geschikt voor minder validen.
Er wordt heel basis begonnen, zodat iedereen
mee kan doen. In de loop van de avond gaan we
al dansend en sportend een niveautje hoger.
Als u het leuk vind kunt u zich tijdens de Event
inschrijven voor een cursus Zumba voor beginners of gevorderden.
Entree kosten: 7,50 euro p.p
Aanvang:
19.30 uur ( Moriaan - grote zaal
open 19.10 uur)
Kom in beweging, dan voelt u zich tegen de zomer weer helemaal fit om lekker op pad te gaan.
Voor meer activiteiten zie onze website:
Sportdorpaanzee.nl

Een aantal dames, waaronder initiatiefneemster Silvia Aland, organiseert dit jaar weer
de Avond4daagse in Wijk aan Zee. Naast een
spetterend feest willen wij het graag voor een
ieder mogelijk maken om mee te doen aan de
Avond4daagse. Daarom hebben wij, om dit
evenement te kunnen blijven organiseren,
de Vrienden van de Avond4daagse, opgericht.
Wat wij vragen is een bijdrage, groot of klein,
met alles zijn wij blij.Dit om dit geweldige
sportieve evenement te behouden in Wijk aan
Zee. De bijdrage kunt u overmaken op
NL46 RABO 0144281295 t.n.v. S.M. Aland
of in een envelop bij Eva Rosa, Verlengde
Voorstraat 44 Wijk aan Zee.
Dit jaar is de Avond4daagse gepland van
13 – 16 juni. De start is zoals alle jaren bij
Dorpshuis De Moriaan.
U kunt u opgeven voor de Avond4daagse op
de startdatum 13 juni (vanaf 17.30 uur) in de
Moriaan of via formulier dat de kinderen meekrijgen van school. Dit moet uiterlijk 9 juni
ingeleverd worden op school.
De kosten voor deze Avond4daagse bedragen
€ 4,00 per persoon.
Namens iedereen alvast bedankt!
Organisatie de Avond4daagse Wijk aan Zee

Programma SV Wijk aan Zee
30 april
Limmen 1 -Wijk aan Zee 1
Limmen 3 -Wijk aan Zee 2
7 mei
Wijk aan Zee 1 -Vitesse’22 1
Wijk aan Zee 2 vrij
15 mei
HSV 1- Wijk aan Zee 1
Wijk aan Zee 2 vrij

2 juli: Jutterspad

Met trots kondigen we weer het Jutterspad-festival aan! Op zondagmiddag 2 juli vindt de 18 e
editie van het Jutterspad in Wijk aan Zee plaats.
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u kennis maken
met verschillende stijlen van muziek, in een
entourage van gastvrijheid, bij de gastvrouwen en
-heren thuis.
Op ongeveer twintig locaties, vooral in woonkamers en tuinen met dertig muzikale acts zult u
ongetwijfeld optredens vinden van uw gading.
Vele oude bekenden, maar ook nieuwe artiesten zullen u weer verbazen. En natuurlijk zoals
bekend, gratis drankjes en hapjes in de meeste
huizen. Van water tot wijn, met een nootje hier
en daar.
Dit is allemaal mogelijk dankzij de vrijwillige
medewerking van de muzikanten, en de gastheren en -dames die geheel belangeloos hun huis ter
beschikking stellen.
Op het hele uur vinden er optredens plaats die 45
minuten duren en daarna heeft u 15 minuten de
tijd om op zoek te gaan naar een ander optreden
op een andere locatie.
Om 17.00 vindt de bekende afsluiting met een
jamsessie in café de Zon plaats.
We zijn nog op zoek naar enkele gasthuizen.
Wilt u ook uw huis beschikbaar stellen voor het
Jutterspad, dan kunt u contact op nemen met
Trudi Duin. Telnr: 06-53692768
of info@duinergonomie.nl

Juttertje

Wegens overcompleet aangeboden een tafelbiljart
afm. 100/180m t.e.a.b./ telf. 06-53838175.

Zumba Event
Zaterdag avond 27 mei organiseert D’nD Dance
samen met het SportDorp aan zee, een Zumba
event in de Moriaan. Vanaf 19.10uur gaan de
deuren open in de grote gymzaal.
Wat houd het in?
Twee keer drie kwartier zumba dansen, voor beginners tot gevorderde. Met diverse instructeurs,
latin muziek en voor jong en oud! We beginnen
heel basis, zodat iedereen mee kan komen, in de
loop van de avond gaan we al dansend en sportend een niveautje hoger.
Entree: 7,50 euro p.p
Voor meer en minder invaliden is deze avond
ook te volgen. Er is een mogelijkheid om je
tijdens het zumba event in te schrijven voor een
beginners cursus zumba. Voor meer info en/of
vragen kun je mailen naar: info@dnddance.com

Reiki-avond bij Reiki aan Zee

Maandag 15 mei organiseert Stephanie Dumoulin van Reiki aan Zee een reiki-avond.
Deze avond is bedoeld om kennis te maken met
reiki, maar u bent ook welkom als u al reiki heeft.
Het is mogelijk deze avond reiki te ervaren middels een behandeling.
Aanmelden voor deze avond kan tot en met donderdag 11 mei op stephanie@reikiaanzee.nl
De reiki-avond start om 20.00 uur en wordt rond
21.30 uur afgesloten.
Locatie en meer informatie staat op
www.reikiaanzee.nl

Doe mee aan de Hartekind Challenge
Steun kinderen met een hartafwijking en doe
mee met de Hartekind Challenge in Wijk aan
Zee! Op zaterdag 24 juni van 10:00-12:00 vindt er
een geheel nieuw en superleuk evenement plaats
op het strand in Wijk aan Zee: De Hartekind
Challenge!
Tijdens de Hartekind Challenge kunnen kinderen tussen de 3 en 12 jaar in actie komen voor het
goede doel, Stichting Hartekind: een beter leven
voor de 25.000 kinderen in Nederland met een
aangeboren hartafwijking!
Op het strand in Wijk aan Zee tussen strandopgang Relweg en strandopgang Zwaanstraat staat
een mini obstacle parcours voor kinderen van 0,5

km. Meer informatie of opgeven via www.hartekind.nl/challenge2017 of via info@hartekind.nl
Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen
geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen
drie kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland
nog elke twee dagen een kind aan de gevolgen
van een hartafwijking.
Stichting Hartekind wil door middel van het
financieren van wetenschappelijk onderzoek de
overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze
gewoon kind kunnen zijn, met als motto: ‘Kind
zijn, hart nodig!’
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Dinsdag 2 mei
De Moriaan: Mega Sportinstuif; 13:00-15:30 uur.
Donderdag 4 mei
Dorpskerk: Oecumenische kerkdienst dodenherdenking; aanvang 18.45 uur.
Oorlogsmonument: 4 mei herdenking met muziek van WaZManK; aanvang 19.30 uur.
Sonnevanck: Muziek op Donderdag met: Freddy
Koridon; aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 5 mei - Bevrijdingsdag
Steakhouse Santé: Diner met muziek van: Denny
Braaf; aanvang 18.00 uur.
Zaterdag 6 mei
Sonnevanck DinerClub: Las Chicas del Barrio;
aanvang 21.30 uur.
Zondag 7 mei
Dorpskerk: Concert: Snaar van vrijheid; van
12:30 - 13:45 uur.
Vanuit de Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee; wandeling met gids rond het dorp; vertrek 14.00 uur.
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; aanvang 14.00 uur.
Timboektoe: Noordpier Sessie met: David Philips
(UK); van 16:00 - 18:00 uur.
Woensdag 10 mei:
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad; aanvang
20.00 uur.
Donderdag 11 mei t/m zaterdag 20 mei
Ezels en Kwasten: een tiendaags internationaal
kunstfestival;
Atelier en workshops in Café De Zon en De
Moriaan
Donderdag 11 mei
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag; aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 12 mei
La Baliza: Zolderijk - creatief: Schilderen Dikke
dames; aanvang 19.30 uur.
Sonnevanck DinerClub: Leonard Busselaar;
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 13 mei
La Baliza: Net ff anders binga van de moeders uit
de broekpolder (Mub); aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck Swingt: Rudi; aanvang 21.30 uur.
Zondag 14 mei
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; van 8.00-16.00 uur.
Dinsdag16 mei
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd; 17.00 uur.
De Kust: Ezels en Kwasten: Dichtersavond met
muziek van InCeeMed; aanvang 20.30 uur.
Woensdag 17 mei
Sonnevanck: POP-Quiz; van 20.30–23.00 uur.
Donderdag 18 mei
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends; aanvang
21.00 uur.
Vrijdag 19 mei
Sonnevanck Swingt: Refrezz; aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 20 mei
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
De Moriaan: Ezels en Kwasten: Expositie; van
11.00-17.00 uur.
De Moriaan: Circle4Kids Speelgoedbeurs; van
14.00-16.00 uur.
De Moriaan: Moriaan Darts; aanvang 19.00 uur.
Café de Zon: Ezels en Kwasten: Kunstveiling;
aanvang 20.00 uur.
Sonnevanck Blues: Bluesox; aanvang 22.00 uur.
Zondag 21 mei
La Baliza: Bonbon proeverij;14:30 - 18:00 uur.
Woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei
Dorpsweide: Meifestival met Kermis en Feesttent.
Woensdag 24 mei
Dorpsweide: Meifestival: Kindermiddag op de
Kermis; aanvang 14.00 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Live Muziek - Different
Cook; aanvang 20.30 uur.
Donderdag 25 mei - Hemelvaartsdag
Dorpsweide: Oecumenische viering van zang,
woord en gebed; aanvang 10.00 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Braderie; van 12.0017.00 uur.

Dorpsweide: Meifestival: Katknuppelen - Waar
schijt de Koe - Muziek van De Wico’s; 14.00 uur.
Vrijdag 26 mei
Dorpsweide: Meifestival: Kindermiddag; van
13.00-17.00 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Kindermiddag op de
Kermis; aanvang 14.00 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Live Muziek - Bob en
de Blue Band; aanvang 20.30 uur.
Sonnevanck DinerClub: Sustain; 21.00 uur.
Zaterdag 27 mei
De Moriaan: Zumba Event van D’nD Dance; van
19.15-21.30 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Amsterdamse Feestavond; aanvang 20.30 uur.
Sonnevanck Blues: Tons of Blues; 21.30 uur.
Zondag 28 mei
Hoge Duin: Vertrek van de Rondleiding Atlantikwall; van 11.30-14.30 uur.
Dorpsweide: Meifestival: Muziek van DJ Toine;
vanaf 20.30 uur.

Concert Snaar van de Vrijheid

Op het eerste concert van de zomerreeks in de
Dorpskerk een ode aan de Vrijheid met jong
talent en een Harpenensemble.
Snaar van de Vrijheid vindt plaats op zondag 7
mei met het volgende menu:
Amuse: Aanstormend talent uit Wijk aan Zee/
Beverwijk Maeve Hoogland (15 jaar, zang en
gitaar) en Chantal Boots (15 jaar, gitaar) met
eigen ballads.
Hoofdgerecht: Harpenensemble Snaren & Co,
tien dames op de harp met een gevarieerd programma van pop tot klassiek.
Dessert: aansluitend om 14.00 uur een wandeling
en bunkerbezoek met een gids van Rondje Wijk
aan Zee.
Deze zomerconcerten vinden plaats op de eerste
zondag van de maand van mei t/m oktober. Een
reeks van afwisselende, lieve en prikkelende
concerten met veel ruimte voor aanstormend /
lokaal talent in het voorprogramma en klinkende
namen in het hoofdprogramma.
Jong en oud is van harte welkom op zondag 7 mei
om 12.30 uur in de Dorpskerk Wijk aan Zee!

Dorpskerk

Dodenherdenking 4 mei

04 mei
Oec. Herdenking,
pastor N. Smit en drs. M. Lindeman
NH kerk, 19.00 uur
07 mei
Ds D. Fisser
21 mei
Ds J.M.F. Bellwinkel
25 mei
Tentdienst Dorpswei, Hemelvaart

Vrijheid geef je door!
De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van
oorlog en geweld op 4 mei aanstaande heeft als
onderliggend thema de kracht van het persoonlijke verhaal. We kennen ze allemaal: Oorlogswinter van Jan Terlouw, het Dagboek van Anne
Frank, de musical Soldaat van Oranje. Maar ook
de verhalen van onze grootouders over de oorlog,
razzia’s, de kampen en het verdriet om hen die
nooit meer terugkeerden Ze ontroeren ons en
doen ons beseffen hoe het is om in vrijheid te
leven. Het steeds weer vertellen van verhalen over
de oorlog, welke oorlog dan ook, helpt ons met
alle inwoners van een natie bereid te zijn om het
leven voort te zetten, ook hier in ons land. En dat
geldt zeker ook voor ons dorp Wijk aan Zee.
Daarom vertellen we straks weer het verhaal
van de familie Belinfante en de jongens die op
de Grebbeberg, in werkkampen en in de Oost
allemaal het leven lieten. We hebben de opdracht
om die verhalen te blijven vertellen en te delen
met elkaar.

Kerkdiensten Odulphusparochie

Zaterdag 6 mei
19.00 uur Woord- Communieviering
voorganger p. M. de Haas samenzang
Zondag 14 mei
9.30 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman Odulphuskoor
Zaterdag 20 mei
19.00 uur Familieviering		
voorganger p. M. de Haas Jeugdkoor
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Tentviering op de dorpsweide,
voorgangers p. Roland Putman, k. Ria Schuitert
en ds. Kick Bras, m.m.v. Korps Leger des Heils,
Wazco en Themakoor
Zondag 28 mei
9.30 uur Woord-Communieviering
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor

Tentviering op Dorpsweide

Het is traditie geworden: Hemelvaartsdag begint
25 mei om 10.00 uur met een kerkdienst in de
feesttent van het Meifestival op de Dorpsweide.
Dit jaar is het thema: verbinden. In onze individualistische maatschappij zijn we op zoek naar
verbindingen met elkaar. Christenen gedenken
dat 500 jaar geleden de Reformatie was, die verdeeldheid tussen kerken bracht. Nu wordt weer
verbinding gezocht en dat geldt zeker voor een
oecumenisch actief dorp als Wijk aan Zee. Met
toepasselijke muziek en zang van het Themakoor,
WAZCO en de muziekkapel van het Leger des
Heils. Pater Roland Putman, dominee Kick Bras
en kapitein Ria Schuitert zijn de voorgangers.
Iedereen is welkom in de kerk zonder drempels!

Programma van de herdenking
18.45 uur oecumenische herdenkingsdienst in de
Dorpskerk aan het Julianaplein, voorgangers pastor Nico Smit en drs. Marcel Lindeman m.m.v.
het Themakoor Wijk aan Zee en Suzannah Corbett en Tim Gosen van basisschool de Vrijheit.
19.30 uur aanvang stille tocht met kranslegging
en 1 minuut stilte bij het graf van de onbekende
oorlogsvlieger, vervolgens naar het oorlogsmonument aan de Strandopgang Zuid.
19.40 uur toespraak wethouder Cecilia van
Weel, gedicht door Sam Jongen van basisschool
de Vrijheit en kranslegging diverse organisaties
en dorpsbewoners afgewisseld met zang door
Mannenkoor WaZMank.
20.00 uur twee minuten stilte afgesloten met het
Wilhelmus
Na de plechtigheid is er gelegenheid om in de
Odulphuspastorie nog wat na te praten bij een
kopje koffie of thee.

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: 279 100
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond: 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken 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

