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Op ontdekkingstocht in de bunkers
Op zaterdag 10 juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse kust bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek. De betonnen kolossen zijn nog langs de gehele Nederlandse kust te vinden, maar zijn beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal
van de Duitse bezetting.
In Wijk aan Zee gaan niet alleen een behoorlijk
aantal bunkers open tijdens de Bunkerdag, er is
ook daarnaast van alles te doen voor jong en oud
waarin je meer leert over de Atlantikwall.
De Dorpsweide is het centrale ontmoetingspunt
in Wijk aan Zee. Hier vindt ook de kaartverkoop
plaats. De kaartjes kosten 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor de kinderen. Daarmee heb je
toegang tot alle bunkers langs de kust.
Op de Dorpsweide staan ook de Jeeps en Dodges
van Keep Them Rolling voor je klaar om je heen

en weer te brengen naar de bunkers van het Bolwerk. Een retourtje kost € 2,00 per persoon en is
alleen voor bezoekers met een Bunkerdagticket.
Let op: Speciaal voor senioren uit Wijk aan Zee
is er om 11 uur een gratis rit naar de Küver in het
Gaasterbos.
Vooraf aanmelden kan via email op
info@rondjewijkaanzee.nl of op de dag zelf op de
Dorpsweide. In de grote tent wordt doorlopend
de film ‘De Verborgen Grens’ gedraaid. Een educatieve film over de door de bezetter opgeworpen

kustverdediging in Nederland met daarin niet
eerder getoond filmmateriaal en foto’s uit privécollecties en archieven.
De kijker krijgt zo een authentiek beeld van het
leven in de Nederlandse kuststreek tussen 1940
en 1945. Kinderen kunnen geschminkt worden
en mogen hun eigen aardappelpannenkoek raspen. De KNRM vertelt met bijzonder materiaal
over hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog,
met name de activiteiten in en rond de Festung
IJmuiden. Fort Velthuis vertelt over de activi-

teiten van stichting Aircraft Recovery Group
1940-1945. Deze stichting doet onderzoek naar
de luchtstrijd boven Nederland die plaatsvond
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gevonden
onderdelen worden tentoongesteld. Fort aan den
Ham is met een kraampje aanwezig en vertelt
over de drie linies met Duitse betrokkenheid.
Trek gekregen? Bij Sonnevanck, Gewoon en
Paasdal kun je terecht voor een speciale bunkerhap, lunch of een patatje oorlog.
Voor meer informatie kijk op www.bunkerdag.nl.

Opruimactie zwerfvuil groot succes
Dinsdagavond 25 april jongstleden is door zo’n
twintig enthousiaste bewoners van Wijk aan
Zee en een aantal kinderen van het Anneko
van der Laanhuis, onder begeleiding, zwerfvuil
opgeruimd.
Gewapend met knijpstokken en vuilniszakken,
beschikbaar gesteld door de gemeente, werd
het gebied vanaf de SPAR tot aan de ingang
van de duinen, camping Vondeloord en een
gedeelte van de Dorpsweide en Burgemeester
Rothestraat van rommel ontdaan.
Na iets meer dan een uur verdwenen er een
kleine tien vuilniszakken in de vuilcontainer.
Na afloop werd er door een aantal inwoners

nog een drankje genuttigd in dorpshuis De
Moriaan.
De schoonmaakactie is zo’n succes geweest dat
de initiatiefnemers er voor de zomervakantie
nog een vervolg aan willen geven.
De bedoeling is dan om de schoonmaakactie
wat groter op te zetten zodat er met nog meer
inwoners een groter gebied schoon gemaakt
kan worden.
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit de
bewoners met ondersteuning van het ‘Sociaal
team’ en facilitering vanuit het ‘Gebiedsgericht
Werken’ van de Gemeente Beverwijk.
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Door haar ouders is zij van kleins af aan meegenomen de natuur in en heeft daarbij het respect voor
flora en fauna meegekregen. Nu studeert de geboren Wijk aan Zeese Anne Albers Landscape and
Environment Management aan de HBO van Inholland in Delft. In haar vrije tijd is zij instructrice
bij Ozlines en Blokartfun op het strand bij de Noordpier.
“De passie voor dier en natuur is mij met de
paplepel ingegeven door mijn vader en moeder.
Dat de natuur een volwaardige plaats krijgt in
de samenleving. Wij hebben natuur nodig, maar
maken het kapot, de mens ziet de gevolgen ervan
niet, het is verschrikkelijk. Wat ik uiteindelijk
kan worden na mijn studie is onder andere
Ecologisch adviseur, Boswachter of Milieuactivist. Ik weet het nog niet, maar de studie duurt
nog twee jaar en heb nog tijd om te kiezen. Wij
gaan nu best wel veel het veld in, je leert hoe het
in de praktijk gaat. Maar de kans is groot dat je
een richting kiest waarbij je achter een bureau
komt te zitten. Dat wil ik niet, ik wil het veld in,
misschien een paar uurtjes in de week binnen,
maar zeker niet full time. Het liefst zou ik later
projecten op willen starten in het buitenland op
het gebied van dier- en natuurbehoud. Nederland
vind ik tof, maar liever woon ik ergens waar de
lucht schoon is, veel natuur en minder stress.”
Opkomen voor flora en fauna
“Als Ecologisch adviseur zorg je ervoor dat bij
bouwprojecten alles volgens de Flora en Fauna
Wet verloopt. Kijken of er geen wetten worden
overtreden. Onderzoeken of er geen beschermde
dieren voorkomen. Kortom, je komt op voor de
flora en fauna en zorgt dat die een volwaardige
plaats krijgen. Ik zie mijzelf nog niet in Nederland blijven, zodra mijn studie is afgerond ga ik

in ieder geval zo veel mogelijk reizen. Dat wordt
geen vakantie, maar een vervolg op mijn studie,
om te ontdekken hoe men in andere landen
met de natuur omgaat. Mocht ik op reis op een
plek komen waar ik kan helpen zal ik dat doen
ook. Dat ik iets kan toevoegen, aan bijvoorbeeld
het tropisch regenwoud. In september ga ik
stagelopen, ik heb al een aanbieding om in het
regenwoud van Paraguay te komen. Maar als ik
een plekje vind dichter bij de zee, zal ik liever
dat doen. In Nederland hebben wij de kennis, in
het buitenland is dat nog lang niet zo. Voor een
groot deel van de wereld is bewustwording en
gedragsverandering heel belangrijk. De overheid
moet ingrijpen, maar in de derde wereld is het
financieel plaatje belangijker dan de uitvoering.”
Wave surfen en paardrijden
“Een jaar of zes geleden ging een vriendin van
mij lessen nemen bij Ozlines Surfschool en vroeg
of ik er ook zin in had. Na een proefles was ik al
enthousiast. Na drie lessen kochten wij allebei al
een board en gingen regelmatig op de fiets met
een bolderkar, waar de planken oplagen, naar de
Noordpier, waar wij dan gingen surfen. Na een
paar keer werden wij aangesproken door mensen
van Surfclub Hui Nalu . ‘Jullie zijn zo enthousiast
bezig, hebben jullie geen zin lid te worden van
de surfclub’. Wij voelden ons vereerd, om als
klein meisje gevraagd te worden. Dat hebben

wij gedaan. In het begin waren wij hulpje bij
de verhuur, planken schoonvegen, surfboards
verhuren. Het zelfde jaar werd ik gevraagd of ik
les wilden geven. Ik heb direct ja gezegd. Vorige
maand zijn wij met een aantal instructeurs naar
Bretagne geweest. Daar hebben wij les gegeven
aan een paar honderd schoolkinderen. Het was te
gek. Lekker de hele dag niks aan je hoofd, alleen
kids enthousiast maken voor het surfen en ze
een stukje bewustzijn voor het milieu meegeven.
De natuur is daar zo mooi en rustgevend. Ik kan
daar zo van genieten. En als die kinderen aan
het einde van de week je een knuffel geven om
je te bedanken, dan besef je dat je je doel hebt
bereikt, dat je ze iets hebt kunnen meegeven over
je passie. In Bretagne zou ik denk ik wel kunnen
wonen. Prachtige natuur, mooie golven, schone
lucht en rust. Naast het surfen heb ik nog een
hobby: paardrijden. Mijn moeder en ik hebben samen een paard, Sally. Eén tot twee keer
per week rijd ik op haar. Het is zo heerlijk dat je
hier zo het duin in of het strand op kan rijden.

Ik verzorg Sally al zeven of acht jaar en vier jaar
geleden hebben wij haar gekocht.”
Plastic-soep presentatie
“Ik heb veel vrije tijd en die heb ik ingevuld met
heel veel leuke dingen, maar daarbij vind ik het
belangrijk om bij ook het milieu stil te staan. Bij
de surfschool geef ik milieu-educatie. Men kan
daar bijvoorbeeld een kinderfeestje boeken. Dan
geef ik eerst een presentatie. Dan ga ik met die
kinderen en soms ook volwassenen het strand
op en vang visjes, krabbetjes. Later zetten wij die
weer terug. Ik geef ook een plastic-soep presentatie. Waarom hebben wij eigenlijk plastic in de
wereld en hoe zoeken wij naar oplossingen om
het tegen te gaan. Na de presentatie gaan wij het
strand op om afval op te ruimen en gaan daar
mee klussen. De kids zijn dan zo enthousiast dat
zij beginnen te rennen als zij afval zien. Het lijkt
wel een wedstrijd wie het meeste ophaalt”.
Tekst: Georges van Luijk, foto: privébezit

Mantelzorg Vergeet Me Niet
Jaren is Jacqueline Eijke mantelzorger geweest, eerst voor haar vader en later voor haar moeder.
Elke dag ging zij na het werk naar ‘Heemswijk’ om haar vader te bezoeken. In het weekeinde zelfs
twee keer per dag. Toen haar vader was overleden werd haar moeder afhankelijk van Jacqueline.
Dagelijks bezocht Jacqueline haar moeder en ieder in de Burgemeester Rothestraat kende het beeld:
moeder en dochter en de rollator. Vorig jaar overleed ook haar moeder. Jacqueline die intussen een
ervaren mantelzorger was geworden besloot daar meer mee te doen.
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We kennen Georgien als betrokken vrijwilligster voor de KOP van WaZ. Hier zien we haar regelmatig aan het werk met de aquarellen die zij maakt. Maar er is meer! Al ruim 30 jaar is Georgien
Wybenga bezig met tekenen en schilderen. Vanaf 11 juni is haar werk te zien in de KOP van WaZ.
Na de tekenschool, kwam haar creativiteit pas
echt in beweging na het doen van de opleiding
Bezigheidstherapie. Daar leerde zij werken met
heel uiteenlopende materialen en technieken.
Dit was een aanleiding om een periode intensief te batikken. Maar de techniek gaf te veel
beperkingen en zo is Georgien aan het schilderen
begonnen.
Hoe herkennen we nu haar werk? Aan de heldere
kleuren, herkenbare onderwerpen portret, natuur, de seizoenen, zee en duinen. Niet peuterig
gepenseeld, maar breed geïnsinueerd. Geen
lijnen, geen omlijning van onderdelen, nee, in
één adem opgezet.
Georgien is dol op potloden. Deze gaan mee
op vakantie en dan wordt ieder beeld dat zich

herinnerdt wil worden vastgelegd. Door lagen
over elkaar te krassen, vangt ze de sfeer die het
voor haar heeft. Een werkvakantie in de tuinen
van Monet was dan ook een feest. In de KOP van
WaZ, gaan we jeugdherinneringen zien van het
strand bij Castricum, maar ook recent werk, dat
zij maakte van Wijk aan Zee.
De expositie is te zien van 9 juni tot en met 6
augustus. Tijdens de atelierroute BeverwijkaanZee op zondag 11 juni van 10-17 uur is Georgien
de hele dag aanwezig. De expositie wordt zondag
11 juni om 11 uur geopend door Henny Weima,
cultuurpedagoog en vriendin en er is muziek
door Arianne.
Openingstijden: vrijdag t/m dinsdag van 13.0017.00 uur. woensdag en donderdag gesloten.

“Ik besloot een bedrijf te starten en mantelzorg
aan te bieden. Er is tegenwoordig veel aandacht
voor eenzame ouderen. Bekende Nederlander
Hugo Borst zet zich in voor zijn moeder in een
zorginstelling en Heleen van Royen heeft haar
moeder in een huisje in haar tuin wonen.
Ouderen wordt geadviseerd zolang mogelijk
thuis te blijven. Bij mijn moeder werd een vorm
van dementie geconstateerd, waarbij onder andere hallucinaties kunnen optreden. Desondanks
kon zij thuis blijven wonen want zij wilde beslist
niet naar een verzorgingshuis. Gelukkig heb ik
haar daarvoor kunnen behoeden.”
“Ik was zo een ervaren mantelzorger geworden
dat ik besloot er mijn werk van te maken. Op elk
gebied kan ik mijn diensten aanbieden. Zoals ondersteuning in en rond het huis, het begeleiden
van een bezoek aan de huisarts of ziekenhuis, de
tandarts, kapper, pedicure, boodschappen doen
en een stukje wandelen. Ik heb de beschikking
over een rollator, een rolstoel en een auto.
Ik kan mensen naar hun lievelingsplekjes brengen. Allemaal dingen waar veel ouderen wel naar
verlangen, maar al jaren niet meer zijn geweest.
Bijvoorbeeld de pier, het Uitgeestermeer, het
strand, de duinen, een restaurant, een terrasje.
Ook kunnen wij gezamenlijk koken, naar een
museum gaan. Of kan ik senioren helpen met
de administratie. Mensen hebben wel veel geld
over voor kinderopvang, voor hun dieren, maar
voor ouderen verwacht men dat het allemaal op
vrijwillige basis is. Laat mij uw chauffeur zijn.
Ik spreek ouderen die een taxi bestellen, soms

lang moeten wachten en dan nog een keer langs
andere adressen rijden om eindelijk op de bestemming te komen. Als ik met iemand afspreek
sta ik op de afgesproken tijd voor de deur, ook
in het weekeinde. Als inval-mantelzorger kan ik
zorgmomenten overnemen en inspringen tijdens
vakantie. Er zijn zorgverleners die aandacht aan
ouderen geven. Maar die zijn gebonden aan
een vast tijdschema. Voor elke activiteit staat
een aantal minuten, voor iets extra’s is geen tijd.
Mantelzorgers willen ook wel eens met vakantie.
Toen ik voor mijn ouders zorgde was ik heel veel
tijd kwijt met het organiseren van vervangende
zorg tijdens mijn afwezigheid, zodat mijn ouders
gedurende dat weekje niet aan hun lot werden
overgelaten en ik met een gerust hart weg kon.
Dat zijn zaken waar ik voor ben. Mantelzorg Vergeet Me Niet, voor een aangename oude dag”.
Info: www.mantelzorgvergeetmeniet.nl.
Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink
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BN’ers met herinneringen aan Wijk aan Zee

Niels Kokmeijer
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De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
De Moriaan, Dorpsduinen, KOP van WaZ/TIP,

Zeventien december 2004 was een dag om nooit te vergeten en niet alleen voor Niels Kokmeijer,
maar voor heel voetbalminnend Nederland. Niels speelde die dag met Go Ahead Eagles tegen Sparta
op het Kasteel in Rotterdam en werd door een Spartaspeler hardhandig uitgeschakeld. Hij brak
daarbij zijn scheenbeen en kuitbeen zelfs op twee plaatsen. In het Erasmus Universitair Medisch
Centrum werd hem verteld dat hij waarschijnlijk nooit meer normaal zou kunnen lopen. Zijn voetbalcarrière was ten einde.
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Collecte Terre des Hommes succesvol
Dit jaar bracht de collecte in Wijk aan Zee
509,79 euro op. Een prachtige bijdrage in de
strijd tegen Kindermisbruik in Azië. De sociaalculturele normen en waarden in Bangladesh en
India maken het erg moeilijk voor meisjes en
vrouwen om op te komen voor hun rechten. Veel
meisjes worden al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt
en een groot deel daarvan wordt slachtoffer van
seksueel misbruik.
Met steun van Terre des Hommes doen lokale
partnerorganisaties er alles aan om kindhuwelijken te voorkomen en diegenen die al uitgehuwelijkt zijn, bewust te maken van hun rechten.
Wij verwelkomen u ook graag in onze winkel
op Breestraat 43 in Beverwijk. Deze Terre des
Hommes winkel is onze eerst pop-up store.

De artikelen die u in deze winkel kunt kopen
zijn geschonken door bedrijven, zoals Dille en
Kamille en La Ligna, of ongebruikte artikelen
van onze collega winkeliers. Het aanbod verschilt
dus voortdurend. We bieden bijvoorbeeld tassen,
boeken, kleding en huishoudelijke artikelen aan.
Met elke aankoop in onze pop-up store in Beverwijk helpt u een kind in nood: de opbrengst van
de winkel komt geheel ten goede aan de anti-kindermisbruik-projecten van Terre des Hommes.
In de pop-up store in Beverwijk verkopen we
geen tweedehands spullen. Wel nemen wij graag
ongebruikte spullen in. Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen? Dan halen wij het graag
bij u op (telefoonnummer 0251-375598).

Weer Blauwe Vlag voor Wijk aan Zee
INGEBORG HOFSTÉ
PEDICURE & VOETMASSAGE

Certificaat diabetische/reumatische voet
ETEN
Vijf dagen (ma, di,
wo, vr en za)
van 15 - 21 uur

Donderdag is onze rustdag

GROENTE
Elke woensdag
van 16 - 18 uur
BROOD
Elke zaterdag
van 10 - 13 uur
ALL DAY
BREAKFAST
Elke zondag
van 10 - 15 uur

WAAR
Voorstraat 4
Wijk aan Zee
CONTACT
0251 295 326
06 41 50 45 86
LIKE
Facebook
‘Be My Guest’

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

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van
FEE International in Denemarken heeft dit jaar
in Nederland weer een groot aantal Blauwe Vlaggen toegekend. Ook voor het strand Wijk aan
Zee is dit jaar weer een Blauwe Vlag uitgereikt.
Wijk aan Zee ontving de Blauwe Vlag voor de 5e
keer op rij. “We zijn heel blij dat ons strand weer
een Blauwe Vlag mag dragen”, aldus strandwethouder Cecilia van Weel - Niesten. “We hebben
de afgelopen jaren heel veel gedaan om ons
strand schoon en veilig te maken en blijven dat
doen. Wijk aan Zee heeft gewoon het leukste en
meest verrassende strand van de IJmond.”
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden
en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de
praktijk betekent dit dat genomineerden moeten
voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals

schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid.
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt
opnieuw aan de hand van controles bekeken of
de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Met de Blauwe Vlag-campagne in
Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon
en veilig water, mooie natuur en een gezond
milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist
en recreant is de Blauwe Vlag het internationale
herkenningssymbool voor veilig en schoon
zwemwater, goede stranden en schone en veilige
jachthavens.
De internationale toekenning van de Blauwe
Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke
internationale milieu-organisatie.

“Met de ambulance werd ik vervoerd naar het
Erasmus UMC. Ik mocht niet verder vervoerd
worden, daarom heb ik daar twee maanden
gelegen. Ik was als een gezonde fitte jongen ‘het
Kasteel’, binnengelopen en als een invalide in
een rolstoel ging ik het Erasmus uit. Ik woonde
toen al in Wijk aan Zee en heb in Heliomare
gerevalideerd. In het begin werd ik dagelijks
naar Heliomare gebracht, later kon ik zelf met de
rolstoel gaan en weer later kon ik in m’n eentje op
krukken naar therapie lopen. Mijn sporters- en
winnersmentaliteit hebben mij kracht gegeven,
na anderhalf jaar kon ik Heliomare lopend
verlaten. Het enige wat niet is teruggekomen is
het gevoel in mijn rechteronderbeen, daar zijn
de zenuwen zodanig beschadigd, dat komt nooit
meer goed. Van tegenslag word je alleen maar
sterker. Het is onvoorstelbaar dat iemand dat op
het voetbalveld kan doen, maar toch voel ik geen
wrok. Voetbal blijft een leuk spelletje, ik speel
nu alleen nog maar met vrienden, met een hoop
pijn. Een hele wedstrijd red ik niet meer.”

zijn tweede geworden op het EK en hebben ons
gekwalificeerd voor het WK in Tahiti. Ik doe nog
steeds wat met voetbal, ik werd door de Johan
Cruijff Foundation gevraagd of ik daar opleiders
wilde opleiden. Zij leiden moeilijke jongeren
op, halen ze van de straat om ze te laten sporten.
Het is heel leuk om te doen. Tijdens een beachvoetbalwedstrijd in Scheveningen heb ik Saskia
van Haaren ontmoet, intussen hebben wij twee
jongens, Guus van zes en Mick van twee jaar”.

“Na mijn revalidatie heb ik de trainersopleiding gevolgd en ben trainer geworden van het
Nederlandse Beachsoccerteam. Maar helaas is dat
vanwege de crisis door de KNVB wegbezuinigd.
Het beachvoetbal is een geweldige periode in
mijn leven geweest, vier jaar ben ik bondscoach
geweest. De hele wereld zijn wij over geweest. Wij

“Saskia en ik hebben een bedrijf opgericht, ‘Badjasparadijs.nl’. Wij ontwerpen badjassen en laten
die maken. Toen wij begonnen deden wij dat
vanuit huis, maar wij zijn uit ons jasje gegroeid
en hebben nu een bedrijfspand op het industrieterrein.

“Ik heb veel met Wijk aan Zee, ik heb er vaak
gesport. Er gaat geen week voorbij dat ik niet in
Wijk aan Zee kom. Wij hadden wel in Wijk aan
Zee willen wonen, maar hebben er geen huis
kunnen vinden, nu wonen wij in Beverwijk. Ik
heb nog veel vrienden in Wijk aan Zee en kom
er regelmatig. Wij hebben al vier seizoenen een
strandhuis in Wijk aan Zee, wij zijn weg van
strand, heerlijk met die kleine kinderen. Als kind
hadden mijn ouders een huisje in Egmond aan
Zee.”

Tekst: Georges van Luijk, foto: Heleen Vink
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Atelierroute 2017

Elke twee jaar organiseert de werkgroep Beeldende Kunst van de Stichting Kunst & Cultuur
Beverwijk op de tweede zondag van juni een
Atelierroute BeverWijk aan Zee.
Dit jaar, op zondag 11 juni van 10.00 – 17.00 uur,
stellen beeldend kunstenaars in Beverwijk, Wijk
aan Zee en Velsen-Noord hun atelier open of
tonen op een andere manier recent werk.
Het motto is ‘Aan tafel’ - Aan tafel wordt koffie gedronken, bijgepraat, gegeten, geborreld,
gediscussieerd... En aan tafel worden ideeën
uitgewisseld, plannen bedacht, schetsen gemaakt
en kunstwerken geboren!
In Wijk aan Zee zijn de ateliers te bezoeken
van Rien Doorn, Sjanneke van Herpen, Lydia
Nederlof, Marjoke Staal en Jopie Mellema. Peter
Neijenhof exposeert bij Be My Guest en Evelien
Andrée Wiltens bij Sonnevanck. Bij KeK in het
Kennemertheater is de centrale presentatie nog
tot eind augustus te bezoeken.
De routefolder met de bezoekadressen is verkrijgbaar bij de KOP van WaZ.

Hotel Villa de Klughte

Monumenten in Wijk aan Zee

Politiepost St. Odulfstraat
Imko s Puur Zee
Ko aan Zee.

Wijn &

Een heerlijk verwenadres
Pur Sang!

www.hoteldeklughte.nl

www.imkos.nl

De voormalige politiepost in de St. Odulfstraat is een gemeentelijke monument en is in 2002 met
behoud van de originele details tot woonhuis verbouwd. In het opvallend gaaf gebleven interieur
bevinden zich ondermeer twee originele cellen. De ene arrestantencel, met nog origineel vast tafeltje,
is voorraadkast, de andere is keuken. Daar is ook een doorgang gemaakt naar een slaapvertrek en
badkamer. Dit was de enige ingreep die de gemeente toestond want de politiepost staat juist vanwege
de oorspronkelijke functie op de gemeentelijke monumentenlijst.
In het portiek aan de voorkant van het pand is
een gevelsteen aangebracht, gemaakt door de
Wijk aan Zeese beeldhouwster Sjanneke van
Herpen. Op de gevelsteen zijn drie sleutels te
zien en in het midden een vlakje dat open lijkt te
kunnen klappen, een geheim vakje? Op de steen
is de tekst te lezen: “sleutel (& geheim) bewaarder”, waarbij ‘geheim’ in spiegelbeeld staat. Het is
tenslotte geheim…
Het geheime verhaal dat hierbij hoort is als volgt:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Sake Ypma
de opperwachtmeester van de politiepost Wijk
aan Zee. Op 5 september 1944 werden door de
Nederlandse regering in ballingschap te Londen,
ter voorbereiding van de bevrijding, de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opgericht. Daarin
werden naast de Ordedienst, de Landelijke
Knokploegen en de Raad van Verzet opgenomen.
In oktober 1944 werd Sake Ypma in het geheim
aangesteld als plaatselijk commandant voor de

Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in Wijk aan
Zee. Zijn taak bestond uit het handhaven van
orde en rust in Wijk aan Zee. Daartoe werd hem
verzocht om zelf zijn manschappen samen te stellen, die dan lid werden van de Ordedienst. Zijn
schuilnaam in het verzet was Blauw.
In de politiepost was een groot sleutelbord
gemaakt door Sake Ypma. Op het bord hingen
de sleutels van de huizen van de bewoners die
in 1942 gedwongen hun huizen hadden moeten verlaten, omdat Wijk aan Zee onderdeel
was van de Duitse Atlantikwall. Als politieman
moest Sake Ypma toezicht op de huizen houden.
Wat de bezetters niet wisten, was dat er aan de
achterkant van het bord een ruimte was waar, bij
elkaar gehouden met elastieken, de correspondentie van Ypma met het verzet bewaard werd.
In het Noord-Hollands archief zijn deze stukken
betreffende de illegaliteit in Wijk aan Zee in de
collectie opgenomen.

Avond4daagse met Djembé band Samane
Zet hem maar vast in je agenda: de Avondvierdaagse in Wijk aan Zee vindt dit jaar plaats
van 13 -16 juni.

Er komen zelfs mensen uit Velsen- Noord en
Beverwijk, ook omdat de routes in Wijk aan
Zee zo mooi zijn.

Er worden weer routes van 5- en 10 kilometer
uitgezet, er is frisdrank, snoep en Djembéband
Samane die trommelend meerijdt op een kar.
Na de wandeling krijgt iedere deelnemer een
medaille. De organisatie heeft haar best gedaan
om de wandelvierdaagse ook dit jaar betaalbaar te houden. Deelnemen kan nog steeds
voor de prijs van 4 euro.

Sylvia: “Heel fijn is dat er nu een aantal enthousiaste dames zijn die helpen met organiseren: Maartje de Kaper, Ondine van der Zee,
Sabine van Otterlo en Jolanda Bakker.”
Wil je helpen de vierdaagse betaalbaar te houden? Je kunt een donatie doen groot of klein
op: NL46RABO01442.81.295
t..n.v. S.M. Aland onder vermelding van:
donatie wandelvierdaagse.

“De wandelvierdaagse hoort gewoon bij je
jeugd” zegt Silvia Aland die het evenement nu
al zo’n tien jaar organiseert. Het aantal deelnemers is groeiende. Vorig jaar waren het er 128.”

Inschrijven 13 juni v.a. 17.30 uur bij de Moriaan. De 10 km wandeling vertrekt om 18.15
uur. De 5 km start om 18.30 uur.

Wroetende rat maakt gat in trottoir
Het lijkt er op dat de oorzaak gevonden is van telkens weer verzakkende trottoirtegels bij de ‘oude Spar’
aan de Verlengde Voorstraat. Talloze keren ontstond er een gat en even zo vaak werd de stoep gerepareerd. De bekende rood-witte hekken staan ook nu weer om een kuil van ongeveer een meter diep, maar
gemeentewerkers zijn er vrij zeker van dat de oorzaak is gevonden: een wroetende rat. Passende maatregelen zullen getroffen worden en de verwachting is dat het probleem van verzakkende tegels is opgelost.

Nieuwe haringparty
Eindelijk een Nieuwe Haringparty in Wijk aan Zee!
De eerste nieuwe haring wordt u aangeboden
en daar hoort een glaasje Corenwijn bij!

U en uw gasten zijn van harte welkom
Het wordt een groot feest met muziek van
De Gebroeders van der Klooster
Een haring happen en even bijpraten over de haring
of over het begin van de zomer
Lust u geen haring, maak er dan iemand blij mee, maar kom wel!
Waar: Café de Zon
Wanneer: Donderdag 15 juni
Hoe laat: Van 17.00 tot 20.00 uur
De haring, de Corenwijn en de muziek wordt u aangeboden door
Café de Zon, de Viskraam op het Julianaplein en SaWaZ
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Agenda

voor actuele informatie:
www.tipwijkaanzee.nl/
evenementen
Aanmelden activiteiten: peter@tipwijkaanzee.nl
Donderdag 1 juni
Sonnevanck: Muziek op Donderdag met:
Freddy Koridon; aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 2 juni
Sonnevanck DinerClub: Leonard Busselaar;
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 3 juni
Sonnevanck Theater: Flamenco;
van 21.30 – 23.00 uur.
Zondag 4 juni
Dorpskerk: Concertenreeks;
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.
Donderdag 8 juni
Sonnevanck: Kim en Daan, 2e donderdag;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 9 juni
Sonnevanck Swingt: DJ Skip;
aanvang 21.00 uur.

Donderdag 22 juni
Sonnevanck: SeventySevenSessie;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 23 juni
Sonnevanck DinerClub: Savoy;
aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 24 juni
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck Swingt: Boys named Sue!;
aanvang 22.00 uur.
Zondag 25 juni
Hoge Duin: Vertrek van de Rondleiding
Atlantikwall; van 11.30 - 14.30 uur.
Woensdag 28 juni
Sonnevanck: Soulkoor Vocal Touch;
aanvang 21.00 uur.
Donderdag 29 juni
Sonnevanck: Live Muziek: InCeeMed;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 30 juni
De Zwaanstraat: Zeepkistenrace; 19.00 uur.
Sonnevanck: ZeepkistenFeest met DJ Bahia
Bounce; aanvang 20.00 uur.
Gewoon in Wijk aan Zee: Gewoon uit je Plaat
met DJ Johnny 5; aanvang 20.30 uur.

Dorpskerk
Zondag 4 juni
9.30 uur
Oec. Pinksterviering
in St Odulphuskerk

65+ Ouderen gezocht

65+ Ouderen (alleenstaand en zelfstandig
wonend) gezocht die gezamenlijk met jongeren
een jeu de boules baan en skatebaan willen gaan
realiseren in Wijk aan Zee.

Zaterdag 17 juni
19.00 uur: Familieviering
voorganger p. Roland Putman Jeugdkoor

Plattelandsjongeren.nl voert samen met jongeren
en ouderen het project Hand in Hand op het platteland uit in Wijk aan Zee.
In dit project komen jongeren en ouderen (65+)
bij elkaar om aan te geven wat hun behoeften en
wensen voor / in Wijk aan Zee zijn.
In de afgelopen weken heeft een groep jongeren
en ouderen (onder leiding van twee trainers van
plattelandsjongeren.nl) besproken en nagedacht
over hoe men meer contact tussen jong en oud
tot stand kan brengen in Wijk aan Zee . Uiteindelijk heeft men gezamenlijk gekozen voor een
skatebaan in combinatie met een jeu de boules
baan: een ontmoetingsplek voor jong en oud,
zodat men met elkaar in contact komt èn blijft.
Er is inmiddels een werkgroep gevormd van jong
en oud die een aantal keer bij elkaar gaat komen
om dit te gaan realiseren. In deze werkgroep is
nog plek voor ouderen die samen met jongeren
deze mooie oplossing tot uitvoer willen gaan
brengen.

Zondag 25 juni
9.30 uur: Woord-communieviering:
voorganger p. Nico Smit
Odulphuskoor

Voor meer informatie en aanmelden:
marijtje@plattelandsjongeren.nl
of 030-2769856 (di-woe-do).

Zondag 18 juni
10.00 uur
Dr. D. van Arkel te Castricum.

Kerkdiensten Odulphusparochie
Zondag 4 juni Pinksteren
9.30 uur: oecumenische viering
voorgangers p. Kiki Kint en
drs. Marcel Lindeman
Odulphus- en Themakoor				
				
Zondag 11 juni
9.30 uur: Woord-communieviering
voorganger p.Nico Smit
Odulphuskoor

Zaterdag 10 juni
12e Wijk aan Zeese Kroegenbridgedrive;
van 9.00 – 18.00 uur; start vanuit Café De Zon.
Dorpsweide: Landelijke Bunkerdag;
van 10.00 – 17.00 uur.
Sonnevanck Bluesnight: Barroom Kings;
aanvang 21.30 uur.
Zondag 11 juni:
Dorpsweide: Kofferbakmarkt;
van 8.00 - 16.00 uur.
Atelierroute BeverWijk aan Zee;
van 10.00 - 17.00 uur.
Kop van WaZ: Opening expositie: Georgien
Wybenga laat zien wat zij in huis heeft;
aanvang 11.00 uur.
Dinsdag 13 juni – Vrijdag 16 juni
Avondvierdaagse; vertrek vanaf De Moriaan
18.15 uur - 10 km en 18.30 uur - 5 km.
Woensdag 14 juni
De Moriaan: Vergadering Dorpsraad;
aanvang 20.00 uur.
Donderdag 15 juni
Café de Zon: Nieuwe Haring Party met Muziek
van Gebr. van der Klooster;
van 17.00 – 20.00 uur.
Sonnevanck: DDDD Leo & Friends;
aanvang 21.00 uur.
Vrijdag 16 juni
Sonnevanck Swingt: UrbanSoulBand;
aanvang 21.30 uur.
Zaterdag 17 juni
De Moriaan: Moriaan Darts;
aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck DinerClub: Emma Ray Acoustics;
aanvang 21.00 uur.
Timboektoe: Midzomernacht Feest;
aanvang 22.00 uur.
Dinsdag 20 juni
De Moriaan: Afra’s Seniorenmaaltijd;
aanvang 17.00 uur.
Woensdag 21 juni
Timboektoe: Album Release Party:
Marten Fisher!; aanvang 20.30 uur.
Sonnevanck: POP-Quiz; van 20.30 – 23.00 uur.

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

