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Schapen scheren op de Dorpsweide
Het is een heel ander gezicht, een kudde schapen op de Dorspweide. Herder Marleen de Bie heeft een groepje Gotlanders meegebracht, die sinds enkele
weken op de weide staan. De gemeente Beverwijk heeft haar benaderd met de vraag of haar schapen de dorpsweide zouden kunnen begrazen. Het is
moeilijk om het gras te maaien omdat de grond er vochtig en onregelmatig is. Een maaimachine zou het gras teveel beschadigen. Marleen maakte een
begrazingsplannetje en bracht een deel van haar schapen naar Wijk aan Zee. Vooralsnog op proef, maar Marleen hoopt dat ze langer mogen blijven.
De basisschool maakt er een uitstapje van als
de schapen op het weiland geschoren worden.
Nieuwsgierig hangen de kinderen over het hek
en kijken hoe de schapen een voor een van hun
dikke vacht ontdaan worden. “Doet het pijn?”,
vraagt een meisje voorzichtig. Marleen neemt de
tijd om de vragen te beantwoorden. “Het is net
als bijvoorbeeld je papa zich scheert, die krijgt
ook wel eens een wondje. Dat is niet fijn, maar
het doet verder geen pijn.”
De vragen komen niet voor het eerst voorbij.
Marleen: “Niet allleen kinderen, maar ook
volwassenen hebben vaak dezelfde vragen. Ze

denken bijvoorbeeld dat we de schapen scheren
omdat ze het anders te warm hebben, maar dat is
niet de reden. Ze hebben het juist warmer zónder
hun vacht, omdat de zon dan meer op hun huid
brandt. We scheren de schapen voor de wol,
waarmee je van alles kunt doen, maar ook voor
hun gezondheid. Met dit weer kunnen er maden
in de vacht komen, en die eten alles wat ze tegenkomen, ook het schaap zelf. Dat is echt heel naar.”
Van hobby naar beroep
Marleen is sinds drie jaar professioneel herder.
Ze heeft inmiddels zo’n 175 schapen in vier
kuddes. “Ik heb eigenlijk gezondheidswetenschappen gestudeerd, maar ben mijn baan door
de crisis kwijtgeraakt. Toen heb ik van de nood
een deugd gemaakt en heb van mijn hobby mijn
beroep gemaakt. Ik heb altijd een grote liefde
voor schapen gehad. Ik vind het vooral leuk om
te proberen een bedreigd ras in stand te houden.
Ik vond een bijzonder ras, de Welsh Hill Speckled
Face schapen, ze hebben een opvallende zwart
tekening rond hun ogen en bek. Ze zijn niet makkelijk te fokken en importeren is heel kostbaar
en moeizaam. Daarom was ik op zoek naar nog
een ras erbij. Dat werden de Gotlanders, die ik nu
hier in Wijk aan Zee heb lopen. Die hebben een
hele bijzondere donkere vacht.”
Schapenwol en lamsvlees
Er zijn in Nederland zo’n zestig tot zeventig
herders. Sommige lopen met grote kuddes op de
heide, anderen, zoals Marleen, zijn meer stadsherders, die hebben kleinere kuddes en zorgen
voor de begrazing van kleinere oppervlaktes.
“Begrazing is voor een herder de belangrijkste
bron van inkomsten. Daarnaast kun je natuurlijk

de wol verkopen en het vlees. Je kunt namelijk
niet teveel rammen in je kudde hebben. Die gaan
dan naar de slachter en het vlees verkoop ik.
Maar ook geef ik trainingen aan border collies
om kuddes te begeleiden. Een kudde verplaatsen
is in de bebouwde kom een stuk moeilijker dan
in de natuur. Hier zijn veel meer storingsfactoren,
zoals het verkeer. In Heemskerk loop ik regelmatig met een kudde over straat. Vooral in de buurt
van de drukke provinciale weg moet je goed opletten. Hier op de dorpsweide kunnen de schapen
gewoon blijven staan. Wel zet ik ze steeds op een
ander deel van de weide, zodat ook dat begraasd
wordt. Ik begrens ze met een stroomhek. dat is
voor hun veiligheid, maar ook om de paarden en
schapen uit elkaar te houden.”
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VAN DE REDACTIE
Deze maand begint de Smaakmarkt weer. Voor
de derde keer wordt het Julianaplein gedurende
de zomermaanden veranderd in een kleurrijke
markt, met muziek, allerlei lekkere hapjes,
producten en vooral heel veel gezelligheid.
De vorige twee jaren was het zo’n succes dat
het op sommige vrijdagen bijna te druk was.
Maar ook dan was het een gezellige drukte. En
mocht het nu toch een beetje te druk zijn voor
uw smaak dan is er nog een ruime keus aan

restaurantjes of kunt u een hapje eten op het
strand. Er is genoeg te kiezen gelukkig, u vindt
altijd wel een plekje of hapje naar uw smaak. Ik
heb er weer zin in, u ook?
		
~ Marian van den Hul ~
				jutter@live.nl
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Dorpsgenoten

Arno Baanders
Zeven jaar was Arno, toen zijn grote broer Freek voor zichzelf begon met een groentewinkel. Vanaf
dat moment hielp het kleine ventje in de winkel, ging ’s morgensvroeg mee naar de veiling, veegde de
winkel schoon, vulde voorraden aan en genoot van het werken. Hij heeft de allermooiste opleiding
gehad die er te bedenken is: ‘De universiteit van het leven’. Daarmee is hij wel financieel directeur
van de BenN Groep bv geworden, een jong succesvol bedrijf. Vol trots leidt hij mij rond in het kantoorpand aan de Wijkermeerweg. Terecht, alles heeft de uitstraling van een goed geoliede machine.
““Ik ben geboren in Velsen-Zuid en mijn vrouw
Anja in Wijk aan Zee. In 1982 konden wij het
zomerhuis huren van Thos en Alie Schellevis op
de Tappenbeckstraat 48. Samenwonen was toentertijd nog een schande, hokken heette dat, dus
zijn wij maar getrouwd toen wij zeventien waren.
Wij zijn al 36 jaar gelukkig getrouwd. Twee kinderen hebben wij, Patrick en Bieb en wij hebben
twee honden, Molly is van Bieb en Diesel is mijn
hond. Die laatste is de dominantste, hij denkt
dat hij de burgemeester is van de Burgemeester
Rothestraat.”
“Ik heb van mijn broer geleerd dat je voor een
goede boterham hard moet werken en dat heb
ik altijd gedaan. Toen ik zeventien was ben ik
bij Beentjes Goentebroers in Castricum gaan
werken, daarna ben ik in Wijk aan Zee een
groentewinkel begonnen, die had ik op enig
moment weer verkocht. Anja miste wel het werk
in de winkel en ik heb hem toen teruggekocht,
vanaf toen noemden wij het ‘de Buurtsuper’.
Het was laatst wel grappig, toen het Strandhuis
op een zondag bevoorraad moest worden, mijn

eerste baas, de oude heer Beentjes, zelf de groente
kwam brengen. Na de groentewinkel heb ik de
tabakswinkel van Handgraaf gekocht. Dat deed
ik niet vanwege de tabakswinkel, maar er was
verhuur bij. Dat was iets wat mij interesseerde,
een pand met verhuur. Ik heb alleen maar onroerend goed gekocht waar verhuur in zat.”
“Toen begonnen mijn tweelingbroer Frank en
ik Multiparasol en langzamerhand groeiden wij
en breidden wij uit in verschillende sectoren en
zo ontstond BenN Groep bv, waar behalve mijn
broer en ik ook Jos Nagel, Arjan van Marm en
Cees Bodewes aandeelhouder zijn. Inmiddels
werken er ongeveer 300 mensen binnen onze
ondernemingen, in tien verschillende bedrijven. BenN Groep bv heeft bedrijven actief in
de sectoren: dienstverlening, horeca, vastgoed
en verhuur. Een groot onderdeel is Flexcargo,
een bedrijf dat op Schiphol werkzaam is bij de
bevrachting. Zeven dagen per week komt om
03.00 uur in de nacht een Boeing 747 van DHL
op Schiphol aan, die moet binnen 4 uur gelost en
weer geladen zijn. De goederen moeten in die-

zelfde tijd ook zijn omgepakt en in vrachtwagens
zijn geladen. Alles hangt af van een goede planning. In alle bedrijven binnen de BenN Groep
hebben wij de juiste mensen op de juiste plek, ik
bemoei mij niet met de dagelijkse leiding van de
onderdelen, ik heb alleen een helicopterview over
het geheel.”
“Al 26 jaar organiseren wij het Meifestival in Wijk
aan Zee en ik ben er trots op dat de kerkdienst
tijdens het festival zo goed bezocht wordt. BenN
Groep staat financieel garant voor het festival, als
dat niet zo zou zijn, zou er geen festival zijn. Ik
ga met zoveel plezier naar mijn werk, dat ik het
gevoel heb dat ik op vakantie ben. Ondanks dat
ik zo’n vijftig tot zestig uur per week werk heb

ik tijd voor ontspanning. Zo heb ik een seizoenkaart van Ajax. Maar ik ben ook supporter van de
Wijk aan Zeese voetbalclub. Als ze op het zelfde
moment spelen moet ik altijd even nadenken
of ik naar Wijk aan Zee of naar Ajax ga kijken.
Sinds kort heb ik een nieuwe hobby, vliegen met
een drone, waarmee ik oefen op het strand.”
“Mijn lijfspreuk is: ‘Als je iets doet, doe het dan
goed of doe het niet’. En over de economie denk
ik dat als ieder debiteur zijn crediteuren binnen drie weken zal betalen, de economie er een
stuk beter uit zal zien. Onze bedrijven passen dit
zoveel mogelijk toe.”
~ Tekst: Georges van Luijk. Foto: Heleen Vink ~

Rondleiding Atlantikwall-bunkers

Smaakmarkt gaat weer van start

Tien maanden kijken Wijk aan Zeeërs er naar uit, voor velen begint de zomer pas echt op de dag
dat de ‘Smaakmarkt’ begint. Wij kunnen nu al spreken van een traditie dat de markt start op de
eerste vakantiedag. Het zijn niet alleen de Wijk aan Zeeërs die uitkijken naar ‘de Smaakmarkt’, uit
de wijde omgeving komen mensen er speciaal voor, omdat zij het zo’n leuke markt vinden. Zoals
gebruikelijk in Wijk aan Zee zorgt een heel team met elkaar voor de organisatie. Iedereen helpt mee:
De Tip, Sawaz, Cultural Village en de KOP van WaZ. Aan het woord is Saskia van der Meij, die
sinds vorig jaar betrokken is bij de organisatie, samen met Ella de Jong en Peter Duin.
“De Smaakmarkt is uniek omdat iedereen samenwerkt en zijn best doet om er iets bijzonders
van te maken. Het is niet het zoveelste hippe
Food-Event, maar het idee is voortgekomen uit
de behoefte die in het dorp leeft om een plek te
hebben om elkaar te ontmoeten. De Smaakmarkt
wil het echte marktgevoel neerzetten: een plek
waar van oudsher van alles wordt uitgewisseld,
waar vermaak is, lekker eten, drinken en muziek,
een plek waar mensen samen genieten. Die sfeer,
dat karakter, dat is waar het omgaat. De deelnemers, de vele vrijwilligers, de organisatie én het
publiek zetten dat samen neer.”
“Behalve de vaste plaatselijke horecadeelnemers
en bekende gezichten zoals Joeri Tandoeri en de
Beef Chief komen er ook allerlei leuke nieuwe
deelnemers. Barbecue specialiteiten, Brabantse
lekkernijen, Tapas, Paella, Caribische hapjes en
nog veel meer. Steeds meer eigen en mobiele kramen die de markt een bonte en vrolijke uitstraling geven. Maar er zijn ook zelfgemaakte jams,

Rondje Wijk aan Zee organiseert in juli - door
omstandigheden - slechts op één dag excursies
naar de bunkers die tezamen Widerstandsnest
63(a) vormen binnen de Festung IJmuiden
(waaronder begrepen Wijk a Zee),als onderdeel
van de Atlantikwall. Het betreft dan: het complex Radarbunker (V143) met de bijbehorende
manschappenbunker (M151), een bunker onder
hotel Het Hoge Duin (tezamen de commandobunkers van het MAA 201) en enkele rondom
gelegen werken , waaronder een keukenbunker,
een Küver met overdekte loopgraaf en een 502
manschappenonderkomen.
Op deze dag worden mogelijk - afhankelijk van
het aantal aanmeldingen- twee excursies georganiseerd. De rondleidingen vinden plaats op
19 juli en starten in pav.Schoos. De aanvang van
de rondleidingen is 11.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook om 14.30 uur. De geschatte

duur is ong. 2.5 uur. De kosten zijn 10 euro pp.,
inclusief een consumptie. In het paviljoen wordt,
vooraf aan de excursie, een inleiding gegeven op
de Atlantikwall en daarbinnen in het bijzonder
de positie van Wijk a Zee. De deelnemers krijgen
vooraf een hand-out (digitaal), waarmee men
zich op de rondleiding kan voorbereiden.
Aanmelden is verplicht (max deelnemers per
rondleiding is ±22). Informatie en aanmelden
gaat via ‘info@rondjewijkaanzee.nl’
In augustus en de daarop volgende maanden
worden er weer op twee dagen rondleidingen
gegeven: de tweede en vierde zondag van de
maand. Daarnaast zijn ook excursies voor privegroepen mogelijk. Deze zijn op aanvraag, het
minimum aantal deelnemers is dan 12 pers.
In de nabije toekomst vindt uitbreiding van de te
bezoeken bunkers plaats.

Natuur & cultuur in Zee van Staal

mooie wijnen, goede kazen, olijfolie en honing
om ter plekke te nuttigen of mee naar huis te
nemen.”
“Het muzikale programma ziet er als volgt uit:
3 juli Paolo Passionato, 10 juli Dockside, 17 juli
Blitz, 24 juli Supertrio, 31 juli Daan Krakers, 7
augustus Eland, 14 augustus Marten Fisher en
op 21 augustus Slagzij. En als speciaal optreden
komt op 7 augustus een theatergroep uit Kenia.
De culturele dorpen van Europa zijn ook uitgenodigd. Wie de laatste nieuwtjes wil weten kijkt
op facebook.com/smaakmarkt. En verder vind je
veel informatie op www.smaakmarkt.com.
Wij kunnen op elk gebied nog wel hulp gebruiken van vrijwilligers, die kunnen zich aanmelden
met een email: smaakmarktwaz@gmail.com, of
zich melden bij de Smaakmarktkraam. Zonder
vrijwilligers zou er geen markt zijn, dus heb je
tijd en zin, kom erbij, want vele handen maken
licht werk.”
~ Tekst Georges van Luijk ~

Op zondag 5 juli is er een gecombineerde natuur- en cultuurwandeling in beeldenpark Een Zee van
Staal. Tijdens de tocht wijst Huub Huneker, bomenman, vogelspecialist en natuurmens, de deelnemers op de bijzondere flora en fauna in dit Natura 2000 gebied. Misschien laat de roodborsttapuit
zich zien, die het beeld The Messenger gebruikt als uitvalbasis. Welke planten gedijen juist goed
onder de rook van de hoogovens? En waarom blijven de orchideeën massaal weg dit jaar? Een Zee
van Staal-gids Marjan Procee geeft onderweg uitleg over de beelden in het park, zoals over de vogels
van staal van José Rault. De wandeling is gratis, duurt ongeveer een uur en een kwartier en start om
14 uur bij de entree van het park aan de Reyndersweg (richting Noordpier) bij Wijk aan Zee.
Foto: Au dela des Vagues, het beeld met de vogels, van de Bretonse kunstenaar José Rault in beeldenpark Een Zee van Staal.
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Heeft u ons heerlijke
softijs al geproefd?
Probeer onze gemarineerde kipﬁlet
op Turks brood. € 5,- euro met alles
erop en eraan. Heerlijk!

Snack Corner
Julianaplein 49
0251-374694
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Workshop surrealistisch
denken en tekenen

Sociaal team in Wijk aan Zee
In maart 2014 is de gemeente Beverwijk samen
met een aantal partners een proef gestart met
het sociaal team in twee wijken in Beverwijk.
De ervaringen van de proef zijn positief. Om
die reden gaat het Sociaal team per 1 juli 2015
in heel Beverwijk en Wijk aan Zee starten. Bij
het Sociaal team kunnen inwoners terecht met
vragen over de buurt, over relaties, het gezin,
gezondheid, geldzaken, mantelzorg, contacten,
verslaving, welzijn, wonen of zorg.

Op zondag 5 juli van 13.00 tot 17.00 uur legt
tekenaar Rien Doorn stap voor stap uit hoe zijn
tekeningen tot stand komen en nodigt hij uit om
deel te nemen, om mee te denken en vooral om
mee te doen. Geen restricties, wel illusies, geen
werkelijkheid, wel onrealistisch.
Geprikkeld? Rien Doorn liet zich inspireren door
Escher en Dali, laat u zich inspireren door Rien.
U begint met een klein idee, een detail zonder
een eindresultaat in gedachten te hebben, zo
ontwikkelt de tekening zich vanzelf.
Graag opgeven via info@kopvanwaz.nl
KOP van WaZ
Voorstraat 12 te Wijk aan Zee
www.kopvanwaz.nl
Altijd geopend van 13.00 - 17.00 uur
Voel je welkom om langs te komen!

Reddingsbrigade bestaat 90 jaar!
Met een actieve groep van vrijwilligers zorgt de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (WRB) iedere
zomer voor de strandbewaking en alles wat daarbij komt kijken, alle dagen van de week, van medio
mei tot begin september. En dat al 90 jaar! Er is veel veranderd, de WRB draait mee in de professionele organisatie van de Veiligheidsregio.
“In onze vroegere tijd konden we met een oude
Mercuri buitenboordmotor de wereld aan, nu
maken we gebruik van alle moderne technieken”, vertelt Richard Schellevis, voorzitter van de
WRB. “Destijds seinden we met een vlag of met
spiegels. Nu maakt onze communicatie deel uit
van het C2000 systeem, waarmee we inzetbaar
zijn bij calamiteiten. We werken nauw samen
met de KNRM en met andere reddingsbrigades.
Onze voertuigen hebben dezelfde ‘striping’ als de
officiële hulpdiensten: blauw, wit en oranje. Het
zijn onze ‘strandambulances. Verder hebben op
de strandposten drie AED’s.”
Professionele life guards
“Een ding is altijd gelijk gebleven en dat is het
kijken naar de zee. Opletten voor als er iets fout
gaat”, vult Bert Ploeg aan, lid algemeen bestuur
van de vereniging. “De vrijwilligers worden
professioneel opgeleid tot ‘life guard’. Dat moet
wel, want bij een uitruk moet een aantal dingen
hetzelfde zijn, je moet weten wat er moet gebeu-

Het DNA van een badplaats
In het architectuurcentrum ABC in Haarlem is een bijzondere tentoonstelling te zien: ‘NAAR ZEE,
het DNA van vier badplaatsen’, waarin vier badplaatsen centraal staan: Zandvoort, Bloemendaal,
IJmuiden en Wijk aan Zee. Deze plaatsen hebben ieder een eigen geschiedenis, identiteit en ruimtelijke verschijningsvorm maar tegelijkertijd twee onmiskenbaar karakteristieke overeenkomsten:
de zee en het strand. NAAR ZEE is een kennismaking met verleden, heden en toekomst van deze
badplaatsen en toont hun achterland, voorzieningen, natuur, bezoekers en bewoners…
Kenmerkend voor de kuststrook van ZuidKennemerland en de IJmond zijn zee, strand
en duinen aan de ene kant en een dichtbevolkt
polderlandschap aan de andere kant. De kuststrook is karakteristiek en zeker in de zomer en
bij zonnig weer geliefd. Zo ook de kustdorpen
Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan
Zee. Het zijn populaire plaatsen om te wonen en
hebben vooral op (dag)toeristen veel aantrekkingskracht. De zee en het strand trekt altijd
mensen aan maar of de ruimtelijke kwaliteit en
architectuur op de netvliezen van de bezoekers
achterblijft valt te bezien. Is er een verschil tussen
een strandpaviljoen langs de kust bij Bloemendaal en een bij Wijk aan Zee? Hoe kan je ‘voelen’
dat je in Zandvoort bent of in IJmuiden? Met de
expositie NAAR ZEE, het DNA van 4 badplaatsen besteedt het ABC de gehele zomer aandacht
aan ‘het wezen’ van deze badplaatsen in Kennemerland/IJmond. De expositie toont hoe de
dorpen zijn ontstaan, gegroeid en welke ambities
er gekoesterd werden en worden. Hiervoor wordt
onder meer gebruik gemaakt van het onderzoek
dat de Provincie Noord-Holland verricht naar
kustplaatsen en zogenoemde ‘DNA-profielen’ die
voor en door verscheidene kustplaatsen zijn opgesteld. Er wordt ingezoomd op de architectuur,

de routes ernaartoe maar ook op economische,
sociale en stedenbouwkundige ontwikkelingen.
En daarbij zal het ‘strand en zee-gevoel’ steeds
zicht- en hoorbaar zijn…

ren. Er zit veel enthousiasme in de vereniging,
een grote betrokkenheid. De vrijwilligers komen
uit alle hoeken: politie, brandweer en ambulance,
we hebben ze allemaal.”
“We zorgen niet alleen voor de strandbewaking en de waterhulpverlening, we zijn ook als
alarmploeg inzetbaar, 24/7, we lopen met ‘piepers
in geval van calamiteiten. De mensen verwachten dat ook”, aldus Schellevis. “Verder geven we
voorlichting op het strand en zorgen voor de
opleidingen zoals de EHBO.”
Preventief kijken
Ook als er kinderen zoek zijn, weet men de reddingsbrigade te vinden. Ploeg: “Vroeger hadden
we op drukke dagen vijftig vondelingen op een
dag. Met de komst van de polsbandjes met de
telefoonnummers erop, is dat een stuk minder
geworden. Maar het kijken verandert niet, we
zijn de hele dag bezig met preventief kijken”!
~ Teks: Sonja Waschkowitz ~

Ciel van Aalderen is benaderd via de TIP en
samen met Edith Lanson heeft zij zich gebogen over het onderdeel historie en de toekomst
van Wijk aan Zee voor de expositie. Dhr. A. De
Boer, wethouder van Beverwijk en dhr. H. Van
der Straaten, stedebouwkundige hebben zich
bezighouden met de DNA en de planologie van
Wijk aan Zee. Vanaf april zijn Ciel en Edith hard
aan het werk gegaan om dat deel van de tentoonstelling gestalten te geven. Met de creativiteit
en spontaniteit van Ciel in combinatie met de
structuur, de puntsgewijze aanpak van Edith en
de gezelligheid van beiden heeft het tot een mooi
resultaat kunnen komen.

Het Sociaal team is een samenwerking tussen de
gemeente, Socius Maatschappelijk Dienstverleners, MEE, Stichting Welzijn Beverwijk en de
wijkverpleegkundige van ViVa! Zorggroep. De
meerwaarde zit vooral in de samenwerking. Hierdoor kunnen bewoners snel en goed geholpen
worden. Niet alleen binnen het team zelf, maar
ook met andere partijen die werkzaam zijn in de
wijk. Denk aan de school, het buurthuis, de woningbouwcorporatie, de wijkagent of de huisarts.
Een andere manier van werken
De vraag naar zorg en hulp neemt toe doordat
mensen ouder worden en langer zelfstandig
blijven wonen. Vanaf januari 2015 zijn er taken
overgeheveld van Rijk en provincie naar de
gemeenten. De gemeenten zijn daardoor verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners, van jong tot
oud. Hier is echter minder geld beschikbaar dan
voorheen. Dat vraagt om een andere manier van
werken. Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners en de gemeente gaan meer samenwerken.
Het doel: minder loketten en minder doorverwijzingen. Snellere hulp en meer ruimte voor
maatwerk. Problemen oplossen voordat ze groter
worden. Kijken naar wat mensen zelf nog kunnen
doen of waar de omgeving hen bij kan helpen.
Waar kunt u het Sociaal team vinden?
Het Sociaal team in Wijk aan Zee zal een inloopspreekuur houden in dorpshuis de Moriaan. De
exacte tijd is nog niet bekend. U kunt als u vragen heeft wel al contact opnemen met het Sociaal
team. Het team zit het buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoflaan 2C in Beverwijk en is bereikbaar
op telefoonnummer 300 373 of 06 1103532.
E-mail: sociaalteamkp@beverwijk.nl.
De meerwaarde van deze tentoonstelling is dat
het niet alleen om het DNA gaat, maar ook over
de historie, de toekomst, de overeenkomsten en
de verschillen. Ook wordt de vraag gesteld: wat
kunnen we samen als dorpen doen om toeristen
die naar Amsterdam gaan, duidelijk te maken
dat er in de nabije omgeving ook enorm veel
te beleven en te genieten valt in onze prachtige
kustdorpen met een goudkust als strand. Om een
idee te krijgen over wat de toekomst zou kunnen
zijn voor Wijk aan Zee hebben Ciel en Edith 74
mensen de vraag gesteld: Hoe ziet u de toekomst
voor Wijk aan Zee en wat gunt u Wijk aan Zee?
Ciel: “Wat ik nu zo leuk vindt, is dat met het invullen van het briefje een mens kan praten vanuit
het verlangen.” Edith: “Wat ik onder andere zo
leuk vind aan Wijk aan Zee is dat je hier nog
steeds gratis kan parkeren en ik hoop zo dat het
blijft. Het is zo gastvrij.”
De expositie NAAR ZEE is een onderdeel van
een veelomvattend project dat de komende
maanden wordt ‘uitgerold’. Zo staan er bus-excursies op het programma, worden er rondwandelingen georganiseerd en hebben er meerdere
discussiebijeenkomsten en lezingen plaats. Het
exacte programma wordt binnenkort gepubliceerd en zal ook op de website van het ABC te
vinden zijn.
ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Van 20 juni tot en met 30
september, di-za tussen 12.00 en 17.00, op zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
~ Tekst en foto: Trudi Duin ~
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Colofon

Wijk aan Zeese commandeurs. Ook ving hij de
meeste walvissen, maar liefst 161, een gemiddelde van 4,3 walvis per reis. Daarmee verwierf hij
een gemiddeld jaarsalaris van tussen de 500 en
600 gulden. Ter vergelijking, een ambachtsman
verdiende zo’n 300 gulden per jaar.
Ieder voorjaar zeilde hij met een fluitschip en
zo’n veertig bemanningsleden vanuit Zaandam
of Amsterdam in ongeveer vijf weken naar de
wateren rond Spitsbergen om daar op Groenlandse walvissen te jagen. Tweemaal moest hij
meemaken dat zijn schip in het poolgebied
verbrijzeld werd door het ijs, in 1717 en in 1720.
Het schrikte Pieter Groen niet af.
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De walvisvaarders van Wijk aan Zee (5)
In het Zaans museum hangt een bijzondere walvismobile die afkomstig is van de Wijk aan Zeese
commandeur Pieter Jansz Groen. Hij was een van de eerste dorpelingen die in de walvisvaart ging
werken. Groen kreeg het mobile in 1751 van zijn reder Jan Louwe uit Zaandam toen hij na een zeevarend leven van zo’n zestig jaren rond zijn 68e (!) was gestopt met werken.
Pieter Jansz Groen werd geboren rond 1683
en trouwde in 1710 met Pietertje Abrams,
de zus van de plaatselijke schoolmeester. Het
gezin woonde in de Kerkstraat, de huidige De
Zwaanstraat. Pieter trouwde twee keer en kreeg
veertien kinderen, waarvan de meesten al jong
stierven. Alleen zoon Jan en dochters Marijtje en
Hillegond bleven langer leven. Groen was naast
zijn baan op zee, schepen bij het rechthuis dat tegenover de hervormde kerk stond. Daar werden
juridische zaken geregeld en zetelde de dorpsregering. Groen was ook diaken van de hervormde

kerk in het dorp waar hij onder meer was belast
met de armenzorg van de kerk.
Hij moet aan het eind van zijn leven een welgesteld man zijn geweest want hij werd bij het
huwelijk van zijn dochter Marijtje in 1761en het
overlijden van hemzelf in 1763 aangeslagen in
het op één na hoogste belastingtarief van vijftien
gulden impost.

Open avonden KNRM

Ingezonden brief

De vrijwilligers van het reddingstation van de
K.N.R.M. aan de Relweg 70 in Wijk aan Zee houden in juli en augustus open avonden. Zo kan het
publiek alles van het reddingstation Wijk aan Zee
zien. De avonden zijn 8-15-22 en 29 juli en 5 en
12 augustus. Open tussen 19:00 en 21:30 uur,
de koffie staat klaar.

Investeren in zonnecentrale Moriaan
Speciaal voor de bewoners van Wijk aan Zee
komt er de mogelijkheid om mee te profiteren
van de zonnestroom die zonnepanelen van
Dorpshuis De Moriaan gaan leveren. Dat is
besproken tussen het bestuur van Stichting De
Moriaan, Omgevingsdienst IJmond en enkele
bewoners van het dorp.
Het is de bedoeling dat op De Moriaan een systeem komt te liggen van ongeveer 320 zonnepanelen. De panelen zullen vanaf de weg niet zichtbaar zijn. Een deel van de investering zal komen
van De Moriaan zelf, een deel van de NoordHollandse Energie Coöperatie, en een deel van
bewoners die willen mee-investeren. Bovendien
mikt De Moriaan, die eigenaar zal blijven van de
panelen, op een subsidie van de Provincie.
De Moriaan vindt het een heel goed idee dat burgers mogen participeren. “Het is mooi als dit project en het duurzamer worden van Wijk een Zee,

breed gedragen wordt”, aldus Jan van der Land,
bestuurslid van Stichting De Moriaan. Naast de
realisatie van de zonnecentrale met behulp van
bewoners is ook een breder idee ontstaan over
verduurzaming van het dorp. Omgevingsdienst
IJmond (voorheen Milieudienst IJmond) en de
gemeente willen bewoners die gezamenlijk meer
willen met opwekking van duurzame energie en
energiebesparing zo veel mogelijk faciliteren.
Dus is de Omgevingsdienst samen met enkele
bewoners aan het kijken of er animo genoeg
onder de bevolking is om een eigen lokale energiecoöperatie op te richten. Omgevingsdienst,
De Moriaan en de NHEC hebben adviesbureau
Toestroom gevraagd plaatselijke initiatiefnemers
met raad en daad bij te staan.
Binnenkort – onder andere in deze krant – meer
over de zonnecentrale van De Moriaan, en over
de rol van bewoners bij de investering en het
opzetten van een energiecoöperatie.

Commandeur
Vanaf 1713 heeft Pieter Groen 37 jaren als commandeur (kapitein) gevaren, het langst van alle

Paarden op de Dorpsweide
Een mooi gezicht is het, schaapjes op het weiland! Want hoe leuk is het om op deze prachtige
plek van het dorp dieren te zien grazen, wat
overigens prima samengaat met alle andere doeleinden waar de Dorpsweide voor wordt gebruikt.
Maar onbegrijpelijk is dat de gemeente vast blijft
houden aan een maximum aantal van 5 paarden
en eerst weer onderzoek wil laten doen om te
kijken of uitbreiding naar 6 of 7 mogelijk is. Hoe
lang gaat dat weer duren?
Wij zijn met zes personen uit Wijk aan Zee, van
jong tot oud en gezamenlijk rijden en zorgen wij
voor hetzelfde paard. Dit staat nu in een fijne stal
op de boerderij van ‘van Amersfoort’. Maar wat
zou het fijn zijn als deze viervoetige dorpsbewoner bij de andere paarden op de Dorpsweide kon
staan. Echter, van de gemeente mogen er maar 5
paarden op. We staan al 10 jaar op de wachtlijst
en zijn bijna aan de beurt. Helaas zit er vrijwel
geen verloop in de plekken op het weiland.
Van de wachtlijst, is dit het enige paard dat ook
daadwerkelijk in Wijk aan Zee staat. Al ruim
twee jaar. Begin 2014 hebben we de gemeente
gevraagd het aantal paarden te verruimen naar 7.
Onderzoeksrapport staat meer paarden toe
Een paar jaar geleden heeft de gemeente om
onduidelijke redenen het aantal paarden van
destijds 7, teruggebracht naar maximaal 5. En
dat terwijl er in het rapport dat de gemeente in
2008 heeft laten opstellen, staat dat er 7 paarden
kunnen staan. Het rapport geeft zelfs een norm
aan van 1 ½ a 2 paard per hectare. De weide kan
prima door meer paarden worden begraasd. Als
eigenaar moet je toch zelf zorgen voor de juiste
hoeveelheid voeding voor het paard en een goede
stal ’s nachts en tijdens hete zomerse dagen.
Geen proef maar wel weer nieuw onderzoek?
Aan de gemeente is het voorstel gedaan om
bij wijze van proef en in afwachting van zo’n
onderzoek meer paarden toe te staan. Waarom
niet, zou je denken. Er hoeft immers geen enkele
voorziening te worden getroffen. Mocht de proef

Walvismobile
Reder Jan Louwe was zo tevreden over zijn
moedige commandeur die 35 jaar bij hem had
gewerkt dat hij hem bij zijn afscheid een mooie
mobile cadeau deed. Het kunstwerk hangt in
het Zaans Museum en is waarschijnlijk in de
Zaanstreek terecht gekomen doordat Marijtje, de
dochter van Pieter Jansz Groen, trouwde met een
schoolmeester uit Zaandijk.
Het mobile is gemaakt van ijzer en hout dat vervolgens werd beschilderd. Het heeft een diameter
van ongeveer zestig centimeter en vertelt het verhaal van de jacht op de walvis. De sloepen met de
zeelieden deinen rond een reusachtige walvis. Dit
bijzondere relatiegeschenk, bijna 260 jaar oud, is
nog in goede staat. De erfgenamen van de commandeur hebben er al die jaren goed op gepast.
Marjan Procee
marjanschrijft@kpnmail.nl
Dit is een bewerkt fragment uit het boek De Walvisvaarders van Wijk aan Zee.
het niet werken, dan kan de gemeente de proef
toch stoppen, zou je zeggen.
Zelfwerkzaamheid!
Volgens ons gaat ‘meer paarden’ goed samen met
parkeerbeheer door Sawaz en met evenementen
en met de kofferbakmarkt zijn goede afspraken
te maken. Wij zijn bereid om mee te helpen waar
nodig: opruimen van de poep, dichtmaken van
eventuele gaten, het verplaatsen van paarden,
enz. Voor ons vanzelfsprekend: participatie.
Sinds vorig jaar wachten wij op een inhoudelijke
reactie van de gemeente op ons verzoek om
verruiming van het aantal paarden naar 7. Maar
het is lastig om met de gemeente in gesprek te
komen. Te mooi om waar zijn: je hobby kunnen
beoefenen in je eigen woonplaats, met een mooie
Dorpsweide voor de deur. We blijven hoopvol!
George Honig, Aline en Kiki Bodewes, Nienke Vargas,
Anne Albers en Sonja Waschkowitz

CURMS showroom

Curms heeft een eigen showroom/winkelruimte
geopend in Wijk aan Zee. Aan de Voorstraat 6
zijn de bikini’s en accessoires te zien en te koop.
De producten van Carmen van der Klooster zijn
bedrukt of gemaakt van originele Indonesische
patronen en zeer geschikt om mee te surfen of
voor andere activiteiten op of rond het water. De
showroom heeft geen vaste openingstijden, alleen
op afspraak. www.curms.com of 06-30491683.
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Agenda

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

Vrijdag 3 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Paolo
Passionato and the Pennies from Heaven; aanvang
17.00 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco; 21.00 uur.
Zaterdag 4 juli
Sonnevanck: Live muziek: Blues Treat; 21.00 uur.
Zondag 5 juli
KOP van WaZ: Surrealisme Workshop door Rien
Doorn; aanvang 13.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 8 juli
Boothuis October KNRM: Open avonden bij de
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 10 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van
Dockside; aanvang 17.00 uur.

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
Zondag 5 juli
Ds. C. Meijer te Haarlem
Zondag 19 juli
Dr. K. Bras te Haarlem
Zondag 26 juli
Zomerdienst in Dorpskerk,
voorgangers: mevr. J. van Wieren
en dhr. J. de Wildt
Sint Odulphusparochie
Zaterdag 4 juli
19.00 uur themaviering		
voorganger Zr. Burger
Themakoor
Zondag 12 juli			
9.30 uur woord/communieviering
voorganger p. M. de Haas Odulphuskoor
Zaterdag 18 juli
19.00 uur eucharistieviering		
voorganger p. R. Putman samenzang
Zondag 26 juli
10.00 uur oecumenische viering
van woord en gebed in de Dorpskerk
voorgangers mevr. J. van Wieren
en dhr. J. de Wildt

Juttertje

TE KOOP
Rollator, z.g.a.n, inklapbaar, met afsluitbare
boodschappentas.
Prijs n.o.t.k tel 0251-375575 na 17.30 uur

Nieuwe bunkerdeur
Aloha Beach: Midsummernight Openingsparty;
aanvang 18.00 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco; 21.00 uur.
Zaterdag 11 juli
Sonnevanck: blues night met: Bluesox; 21.00 uur.
Zondag 12 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8.00 - 16.00 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 15 juli
Boothuis October KNRM: Open avonden bij de
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 17 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Blitz;
aanvang 17.00 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco; 21.00 uur.
Zaterdag 18 juli
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op.
Sonnevanck: Crazy piano’s met: Annemieke de
Boer, aanvang 21.00 uur.
Zondag 19 juli
Rondleiding Radarbunker vanuit Duinpaviljoen
Schoos; aanvang 11.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook om 14.30 uur.
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 22 juli
Boothuis October KNRM: Open avonden bij de
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 24 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van
Supertrio; aanvang 17.00 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco; 21.00 uur.
Zaterdag 25 juli
Sonnevanck: Crazy piano’s met: Annemieke de
Boer, aanvang 21.00 uur.
Zondag 26 juli
Een Zee van Staal: Gratis Rondleiding; 14.00 uur.
Woensdag 29 juli
Boothuis October KNRM: Open avond bij de
KNRM Wijk aan Zee; van 19.00 – 21.30 uur.
Vrijdag 31 juli
Julianaplein: Smaakmarkt met muziek van Daan
en Kim; aanvang 17.00 uur.
Steakhouse Santé: Diner met live muziek van
Denny Braaf; aanvang 19.00 uur.
Sonnevanck: DJ La Rue: dikke disco; 21.00 uur.
Timboektoe: Sleazefest

Leerlingen van de bedrijfsschool van Tata Steel
maken een nieuwe stalen deur voor de nu nog
gesloten bunker in het Gaasterbos aan de rand
van het Tata Steel terrein. het maken en plaatsen
van de deur draagt ertoe bij dat de bunker, die
een aantal muurschilderingen bevat, voor het
publiek kan worden opengesteld.

Internationale fietstocht

Een deel van de fietsers die sinds 2010 de culturele dorpen affietsen, fietsen dit jaar van Ströbeck
naar Kopenhagen. Een ander deel start vanuit
Berlijn. In Berlijn fietsen we samen op. 14 juli
reizen Henk Nieuwenhuizen, Ron Ypma, Doede
Zoete, Rob van der Klooster en Trudi Duin (mijn
persoontje) per trein naar Ströbeck. Daar begint
onze tocht waar Susanne Heizmann uit Ströbeck
zich bij gaat aansluiten. Op 15 juli fietsen we
met z’n zessen van Ströbeck, via Magdenburg
en Bad Belzig om op vrijdag 17 juli in Berlijn
aan te komen. Lia Burgmeier, Marie Jose Vendel
en Ab en Mariette Winkel zijn die dag dan ook
gearriveerd. Een deel van het eerste deel van de
tocht zal over regionale fietspaden gaan en we
proberen een deel via de R 1 te gaan. De R1 is een
uitgezette fietsroute die vooral in het voormalige
Oost Duitsland wel voor wat avontuur zorgt. De
wegen zijn niet altijd even goed en aangezien we
dit jaar ook weer zonder bezemwagen gaan, is het
altijd weer improviseren bij problemen. Laten we
het een uitdaging noemen.
Na een vrije dag in Berlijn starten we op 19 juli
met de complete groep van10 fiets(t)ers (voor
het eerste jaar internationaal, dankzij Susanne)
richting Liebenwalde, dan via Canow, Waren,
Gustrow, Rostock., Nykobing-Falster (Denemarken), Stege en Rødvig om uiteindelijk binnen
10 dagen in Kopenhagen te komen. Onderweg
hebben we drie rustdagen, één in Berlijn, één in
Rostock en nog een derde dag in Kopenhagen.
30 juli vliegen we met fietsen terug. We maken
gebruik van de serie bikeline, Radferweg BerlinKopenhagen. Het is een handige beschrijving van
de fietstocht inclusief informatie over de gereden
kilometers, mogelijke slaapplaatsen langs de
weg en informatie over de bezienswaardigheden
onderweg. De route is zo uitgekozen dat we langs
de mooiste plekjes fietsen en gemiddeld fietsen
we zo’n 75 km per dag. De ervaring leert dat het
met de gebruikelijke gezelligheid, de geleverde
sportieve prestatie, een leuk hotelletje, goed eten
en drinken en soms een muzikale laat ons horen,
waarschijnlijk weer een goede tocht gaan worden.
Trudi Duin

Belangrijke telefoonnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance: (023)515.95.00
Brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454
Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-22936056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 292470
Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting):
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid:
030-2856555Wijkcoördinator: 256256
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee:
klachtennoordzee@live.nl
Divers
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail

