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Dág pinautomaat!

Een onaangename verrassing, stond de bewoners van Wijk aan Zee deze maand te wachten
als ze cash geld uit de pinautomaat wilden trekken. De Rabobank heeft de automaat definitief
afgesloten uit voorzorg tegen een mogelijke ‘ramkraak’ of ‘plofkraak’.
Directe aanleiding van de afsluiting van de ‘flappentap’ in Wijk aan Zee is een ramkraak die is
uitgevoerd op een pinautomaat in Velsen-Noord.
Criminelen reden in volle vaart met een auto de
gevel in, in een poging de Rabobankautomaat
aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord open
te rammen. Door dit soort ramkraken raakt niet
alleen de pinautomaat beschadigd, maar kan de
hele gevel ontwricht raken, wat gevaar oplevert
voor bewoners van bovengelegen verdiepingen.
Bij plofkraken rammen criminelen vaak met een
auto een pinautomaat en breken de automaat
daarna met een gasexplosie open. De veiligheidsrisicos voor omwonenden waren voor de Rabobank aanleiding de pinautomaten van Wijk aan
Zee en Velsen -Noord preventief buiten gebruik
te stellen.

Sint Maarten staat
weer voor de deur

Op 11 november is het weer zover, dan zien we overal in de straten groepjes kinderen met zelfgemaakte
lampionnetjes over straat gaan. In ruil voor een liedje, krijgen ze een snoepje of fruit. Waar komt deze
gewoonte eigenlijk vandaan?
Het Sint Maarten feest heeft een Christelijke
achtergrond. Sint Maarten werd geboren als
Marinus van Tours, in het jaar 315, in Hongarije.
Hij heeft geen makkelijke jeugd. Zijn vader zit in
het leger, en op zijn twaalfde loopt Marinus weg
van huis. Hij wordt opgevangen door Christelijke mensen en komt zo in aanraking met het
Christelijke geloof. Hij gaat – net als zijn vader
– het leger in, en wordt daar tot ridder geslagen.
Toch ligt zijn roeping ergens anders. Hij verlaat
het leger na een paar jaar, en wordt monnik. Hij
leeft eenvoudig en is erg begaan met armen en
mensen in nood.
Het verhaal gaat dat hij als ridder eens de helft
van zijn mantel heeft afgescheurd om aan een
bedelaar te geven die rillend van de kou voor de
stadspoort zat. Sint Maarten werd op 11 november gedoopt, en in 397 stierf hij, op 8 november,
op 11 november werd hij begraven.
Dat verklaart de datum, maar waarom de
kinderen langs de deuren gaan is niet helemaal
duidelijk. Vermoedelijk ‘bedelen’ ze om snoepjes

ter herinnering aan de bedelaar die door Sint
Maarten werd geholpen. Ook kan het een feest
zijn wat in vroegere tijden vooral voor de armen
was. In Wijk aan Zee wordt het Sint Maarten
feest altijd uitgebreid gevierd. Een scala van enthousiaste kinderen met lampionnetjes en allerlei
liedjes lopen van deur tot deur.
Sint Maartenliedje
Elf november is de dag,
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag.
~ Tekst:Trudi Duin Foto: Stephanie Dumoulin~

Meer afsluitingen
Deze geldautomaten zijn niet de eersten die de
Rabobank heeft afgesloten. De bank heeft dit
jaar al zeker zestien pinautomaten in Nederland
buiten werking gesteld. De laatste jaren hebben
criminelen vaker pinautomaten van de Rabobank
gesloopt. Andere banken hebben minder last
van ram- en plofkraken. Dat komt omdat veel
pinautomaten van de Rabobank in winkelgevels
in kleine dorpskernen zitten, waar ramkrakers
vaker toeslaan.
De andere grote Nederlandse banken, ABN
Amro, SNS en ING, zien nog geen reden om
bankautomaten te verwijderen uit voorzorg
voor ram- en plofkraken. SNS en ING zeggen al
voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben genomen en hebben daarbij een groot gedeelte van
hun pinautomaten in de HEMA (SNS) en Albert
Heijn (ING) staan, waar het risico op ramkraken
aanzienlijk lager is. ABN Amro wordt vergeleken
met de Rabobank nauwelijks getroffen door plofen ramkraken.
Veel protesten
De sluiting van de pinautomaat in Wijk aan Zee
leidde tot veel protesten. De Dorpsraad sprak de
Rabobank aan, maar ook individuele inwoners
en ondernemers. Voorlopig is besloten dat er
als tijdelijke oplossing elke vrijdagmiddag een
mobiele geldautomaat komt, van 12.30 tot 16.30
uur op het Julianaplein. Daar kunnen bewoners
dan geld opnemen voor de hele week. De vraag
is wel of het opnemen van grote geldberdragen
voor de hele week de veiligheid van de bewoners

zal bevorderen.
Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de openingsuren geld op te nemen bij de Spar.
Maar die heeft niet altijd voldoende cash geld in
huis. De rest van de week worden klanten verwezen naar de dichtstbijzijnde Rabobankautomaat
op het Stationsplein in Beverwijk. Dat is voor
Wijk aan Zeeërs vijf kilometer reizen.
Permanente oplossing
Directievoorzitter Jan Willem Griep van de
Rabobbank heeft in een brief laten weten dat er
hard gewerkt wordt aan een andere permanente
oplossing. De pinautomaat zou bijvoorbeeld
ondergbracht kunnen worden in een winkel of
andere openbare gelegenheid. De praktijk heeft
uitgewezen dat daarnmee het risico op overvallen
op de automaten aanzienlijk afneemt. Maar het
betekent ook dat bewoners alleen gedurende de
openingstijden geld op kunnen nemen. Even wat
cahs opnemen om de oppas te betalen ‘s avonds
laat hoort dan niet meer tot de mogelijkheden.
~Tekst: Marian van den Hul Foto: Stephanie Dumoulin~
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Van de redactie
Het heeft enige beroering gewekt, ons verhaal
over de moeilijke positie van de jongeren
in Wijk aan Zee. Een boze reactie kwamen
binnen, waarin in niet mis te verstane bewoordingen gesteld werd dat de jongeren het
toch allemaal aan zichzelf te danken hadden.
Gezien de scherpe formuleringen hebben we
deze ingezonden reactie niet geplaatst. Toch
willen we ‘m ook niet onvermeld laten. Wij
zijn van mening dat we in het artikel nadrukkelijk alle partijen aan het woord hebben
gelaten. De buurtbewoners die over overlast
klagen, de gemeente, De Rel en ook de jon-

geren, en dan met name die jongeren die de
dupe lijken te worden van de vervelende acties
van een paar raddraaiers. Het is te makkelijk
om de jongeren als groep neer te zetten, en
allemaal over één kam te scheren. Mensen een
stempel geven op basis van het gedrag van
een minderheid, gebeurt toch al veel te veel in
onze maatschappij. Er is in het verleden wel
degelijk overlast geweest, maar laten we nu
niet alle jongeren van Wijk aan Zee afrekenen
op incidenten uit het verleden.
~ Marian van den Hul ~
jutter@live.nl
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Muzikanten uit Wijk aan Zee

Jacques Kloes

Hij kon net aan lopen toen Jacques Kloes in het café van zijn vader in Heemskerk de biljartkeu pakte. Dat
was zijn microfoon, en zong de liedjes van Elvis Presley mee die hij uit de jukebox hoorde.
Paay heb ik nog een hit gehad. En solo heb ik nog
Amper negen jaar was hij toen hij in een bandje
een hit gehad met Fantastische vrouw. Ook heb
zong, de ‘Rocking Friends’. De oudste van de
ik bij de ‘Carnival Cruiseline’ in het Caribisch
groep was dertien jaar. Behalve in Elvis vond
gebied opgetreden. Dat waren reisjes van twee
Jacques inspiratie in Chuck Berry, Fats Domino,
tot drie maanden op een luxe cruiseschip, met
Little Richard, Paul Anka en Ray Charles.
optredens op woensdag en zaterdag. De rest van
Overal in de provincie werden in de jaren zestig
de week had ik niets te doen, alleen een beetje
talentenjachten gehouden, en zo werd Jacques
gevraagd door de Baby Rockers, toen een bekend kleiduiven schieten en achter de meiden aan. Na
een paar reisjes had ik dat wel gezien. Ik heb nog
bandje uit de Zaan. Die hadden een echte gewat Bluesprojecten gedaan met Jan Akkerman,
luidsinstallatie en al plaatjes opgenomen.
en zo af en toe treed ik op bij de Beverwijkse
Later heeft Jacques nog in wat bandjes gezeten,
band de Bloes Broers”.
niet alleen in Nederlandse maar ook in Engelse,
Amerikaanse en Duitse.
Nieuwe samenstelling
“Sinds 2009 heeft de Dizzy Man’s band in een
Dizzy Man’s Band
bijna geheel nieuwe samenstelling een herstart
Landelijke bekendheid kreeg Jacques vanaf 1969
gekregen. Joop Tromp op drums en ik zijn de
met de Dizzy Man’s Band. In de jaren zeventig
enige oorspronkelijke Dizzy Men. Drie leden van
kon je geen muziekprogramma op tv zien of de
de oude Dizzy Man’s Band zijn al jong gestorven.
Dizzy Man’s Band kwam er wel in voor. In 1983
Repeteren doen we niet, ik ben daar ook niet
was het voorbij. Maar in de Top 2000 van Radio
zo’n liefhebber van. We treden nog regelmatig
Twee staan nog steeds de nummers The Show uit
op. Ik zou graag in de winter een keer met de
1973 en The Opera uit 1975 die toen hoog in de
Dizzy Man’s Band in café De Zon willen optrehitparades hebben gestaan. Jacques schreef alle
den. Maar het is altijd moeilijk om de jongens
teksten en composities zelf, soms in samenwerbij elkaar te krijgen. Ze spelen allemaal in andere
king met Herman Smak.
bandjes met ieder hun agenda.”
“Mijn opa van moeders kant was een goede
pianist, ik heb pianoles gehad, maar daar heb ik
Verkleden
geen prettige herinnering aan en ben geen echte
“Naast de Dizzy Man’s Band zit ik met Johan
pianist geworden, drummen kan ik ook, maar ik
Bouquet in De Showbusters, we treden op
ben geen echte drummer. Zangles heb ik gehad
bij feesten en partijen. We verkleden ons als
van de Amerikaanse operazanger Len del Ferro,
Pavarotti en de Blues Brothers, Meat Loaf, en
maar dat was pas nadat ik al jaren zong en mijn
Kabouter Plop en doen een half uurtje hele gekke
stembanden had geforceerd”.
“Na de Dizzy Man’s Band heb ik van alles gedaan, dingen. Met Fanfare Sint Cecilia heb ik ook opgetreden daar speelden we behalve eigen nummers
in verscheidene bandjes gezongen. Met Patricia

ook nummers van Blood Sweat and Tears”.
“Ik heb altijd wel van de muziek kunnen leven,
lang geleden heb ik nog wel eens een uitzendbaantje moeten nemen als er geen brood meer op
de plank lag.
“Ik ben in Wijk aan Zee komen wonen omdat ik
ondergrond stuk, terwijl deze bij onderhoud juist
intact moet blijven. Bijkomend voordeel van
het onderhoudswerk door de inzet van vrijwilligers, is het kostenplaatje. De vrijwilligers die
dit doen, hebben interesse in de natuur, zijn zeer
gemotiveerd en vinden het leuk om, in hun eigen
omgeving, fysiek aan de slag te zijn.”

Vrijwilligers houden duin open
Oplettende wandelaars zal het wel eens zijn opgevallen: de opgang naar het Paasduin is weer begaanbaar, de akkertjes achter Heliomare zijn zichtbaar en de duinen achter Vondeloort en Banjeart zijn
ontdaan van de ´overkill´ aan duindoorns. Het is het werk van een vaste groep van circa zeven PWNvrijwilligers die iedere donderdag de mouwen opstropen, voorzien van scheppen en snoeischaren het
duingebied intrekken en zich letterlijk het zweet op de rug werken.
Paden worden `opgesnoeid`, ofwel: overhangende takken waar mensen last van hebben, worden
teruggesnoeid en duindoorns worden uitgestoken om de ´verhouting´ tegen te gaan. Er is de
PWN veel aan gelegen om de duingraslanden te
behouden. Dit gebeurt vanuit historisch oogpunt
en in het belang van de diversiteit van de duinen.
Als deze werkzaamheden niet worden gedaan,

groeit het duin dicht. Het bijzondere van al dit
werk is, dat dit alles geheel handmatig gebeurt: er
komt geen machine aan te pas. Frank Wezenaar,
onderhoudsmedewerker natuur en recreatie
bij de PWN en verantwoordelijke voor deze
vrijwilligergroep, vertelt er meer over. “Machines kunnen niet overal komen, zoals op steilere
duinhellingen. Bovendien maken machines de

Cultrual Village schaaktoernooi
Waar ter wereld vind je nou dat plaatselijke
hoteliers een schaaktoernooi sponsoren? Dat kan
alleen in Wijk aan Zee. Zo vindt het Cultural Village Schaaktoernooi onderdak voor de schakers.
Het Zeeduin, het Hoge Duin, Mare Sanat en
Sonnevanck samen met wat particulieren uit de
kring van het Paard van Ree zorgen ervoor dat
het schaaktoernooi kan plaatsvinden. In 1986
vroeg Bert Kisjes aan een groepje schakers, dat

had deelgenomen aan het Hoogovens Schaak
Toernooi of hij nog iets voor ze kon doen.
“Een besloten toernooi organiseren”, was het
antwoord. “Het jaar erop was het Sonnevanck
Schaak Toernooi een feit”, zegt Bert. “Dit jaar
komen tien spelers uit vier landen van 20 t/m 30
november naar Café de Zon om te strijden voor
punten om meester of grootmeester te worden.
Om dat te worden moeten schakers besloten

Iedere donderdag zorgt Wezenaar ervoor dat de
´werkkeet´ bij de werkplek van die dag wordt
gezet en na de koffie en de uitleg gaan de mannen aan de slag. Vrijwilligersbeleid staat hoog
in het vaandel bij de PWN. Zo regelt de PWN
goede werkkleding en schoenen en worden
info-avonden en excursies georganiseerd over
een interessant thema van het duingebied van
de PWN. “De vrijwilligers uit deze groep komen
uit de buurt van Wijk aan Zee”, vertelt Wezenaar.
Helaas is daar nu geen vertegenwoordiger meer
bij uit Wijk aan Zee. We kunnen nog een paar
mensen gebruiken. Geïnteresseerden, die dichtbij
huis duinwerkzaamheden willen verrichten, zijn
van harte welkom!”
“Het najaar staat weer in het teken van de uitsteken van de Amerikaanse vogelkers. Een kleurrijke struik, die door zijn mooi verkleurde blad
in de herfst goed herkenbaar is, maar die door
zijn exposieve groei alle andere beplantingen
verdringt. Maar we zijn aan de winnende hand”.
Voor info: www.pwn.nl/vrijwilligers

het een fijn dorp vind, en woon er bijna twintig
jaar en ben niet van plan ooit weg te gaan. Ik
voel me hier thuis, ik vind het net het dorp van
Asterix en Obelix, en dat bevalt me”.
~ Tekst: Georges van Luijk Foto: Stephanie Dumoulin ~

VerniFiniSage KOP van WaZ

Deze maand twee weekenden kunst kijken en
bezoeken in de KOP van WaZ. Op 10 november
is de Finisage vanaf 17.00 uur van de expositie
‘Stads en Dorpsgezichten’ van Georges van Luijk
uit Wijk aan Zee en JeRoen Murré, uit Beverwijk.
Een fotograaf en een schilder. De dorpsgezichten
van Georges hebben zeker iets weg van de grote
meesters van weleer. Jeroen manipuleert, transformeert en gebruikt alles wat zijn foto nodig
heeft om het juiste beeld te krijgen.
Op 18 november vanaf 15.00 uur is de Vernisage van het ‘Kunstwarenhuis van jet’. Een soort
winkel van Sinkel met ambachtelijke huiselijke
kunst, geschilderd met moderne en oude schilder
technieken. Henriette Simons maakt van tastbare
herinneringen en materialen zien een portret,
Ikoon, jutkunst en jubileumkado’s, geboortekaartjes, trouwkado’s en generatieschilderijen.
Muurschilderingen voor grote en kleine muren.
www.kopvanwaz.nl

~ Sonja Waschkowitz ~

toernooien met 8, 10 of 14 spelers bezoeken. Die
moeten minstens uit vier verschillende landen
komen. Jeroen van den Berg is directeur van het
toernooi vanaf de tweede editie. Hij is dat later
ook van het Tata Chess Tournament geworden. “Er is discussie geweest of we dit toernooi
moesten inzetten voor de jeugd. Dat hebben we
gedaan en er zijn jongeren bij geweest die nu
grootmeester zijn, bijvoorbeeld Loek van Wely.”
Er zijn nu dus vier toernooien in Wijk aan Zee;
Tata-, Cultural Village-, Stroebeck-, en het Hein

de Vries Toernooi. “Het moest een leuk toernooi
worden. Ik heb even angst gehad dat het niet ging
lukken, omdat we zoveel jongeren uitnodigden.
Maar het is een leuk toernooi geworden omdat
de jeugd veel meer voor de winst gaat. In andere
toernooien zie je wel eens een speler, die bang
is te verliezen, eerder op een remise aansturen.
Liever een half dan geen punt, en bij die jonge
honden zie je dat ze altijd willen winnen”, aldus
Bert Kisjes. Dus wie strijdende schakers wil zien,
het publiek is van harte welkom in Café de Zon.
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Dorpsraadslid Ronald Snijders

Dorpsbelangen is een breed onderwerp,
de afwisseling spreekt me erg aan

De Dorpsraad, wie zitten daar nu eigenlijk in? De Jutter maakt een serie portretten om te
laten zien wie de gezichten achter de Dorpsraad zijn. Het zijn heel verschillende mensen,
maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben hart voor Wijk aan Zee.
Roland Snijders maakt sinds tien jaar deel uit van hebben zij twee dochters Marijn(9) en Vera (7).
“Ik wilde hier graag wonen omdat het dorps en
de Dorpsraad, hij zet zich in voor de dorpsbestads tegelijk is. Dorps omdat we elkaar allemaal
langen samen met Ton Mars. Ton Mars ontfermt
groeten, voor elkaar zorgen en bij elkaar binnen
zich over de oudere jongeren, Roland over de
lopen en stads omdat er een stadse mentaliteit
kleintjes. “Dorpsbelangen is een heel breed
onderwerp, jonge kinderen vallen er onder, maar hangt, iedereen geeft elkaar de ruimte en het is
hier niet bekrompen.”
ook verkeer en de waterafvoer via het riool. De
Eén van de leukste projecten in de Dorpsraad
afwisseling spreekt me erg aan.”
was wel het speeltoestel dat geplaatst ging worRoland woont sinds zo’n twaalf, dertien jaar
den. “Grote boeken lagen hier op tafel vol met
in Wijk aan Zee met zijn vrouw en inmiddels

speeltoestellen, samen met mijn dochters ben ik
gaan kijken om er één uit te zoeken.”

Gesprek van de maand

Zijn grote hobby is het huis. “Er was echt veel
achterstallig onderhoud, alle kozijnen waren
krom en er was maar één gaskachel in huis, de
oude bewoners zeiden dat het zo’n koud huis
was.” Na twaalf jaar klussen is het een heerlijk
warm huis en helemaal mooi opgeknapt. Zijn
studie elektrotechniek en zijn technisch inzicht
kwamen daarbij van pas. “De keuken is echt mijn
domein”. Roland is dol op koken en loopt dan
ook af en toe even weg om in de pan te roeren.
“Vooral met Kerstmis, dan zit het huis vol met familie en vind ik het heerlijk om lekker te koken.”
Ook kookt hij graag samen met zijn buurman.
Heel gastvrij is Roland, hij heeft graag mensen
over de vloer.

Over ruilen gesproken…
Kun je mij een twintigje lenen, ik moet even
mijn rekening in de kroeg betalen.
– Waarom moet je geld lenen, het is de eerste
van de maand, dan heb je toch weer gevangen?
Dat heb ik ook, maar daar kan ik nu even niet
bij.
– Maar dan loop je toch even naar de flappentap, die is hier om de hoek.
Volg jij het nieuws niet, die is er niet meer.
– Maar ik kan hem van hieraf zien!
Wat je ziet is het restant van een eens zo doeltreffend systeem, vergelijk het nu maar met een
auto zonder brandstof.
– Heeft de Rabobank dan geen geld meer?
Integendeel, de coöperatieven zwemmen nog
altijd in het geld, dank zij de commissies die ze
jou en mij in rekening brengen. Maar zij vinden
het voor ons te gevaarlijk worden. Ze vrezen
een ramkraak of knokpartijen in Wijk aan Zee,
net als in Velsen-Noord.
– Ja Velsen-Noord, dan noem je wat op. Net Beverwijk, maar dan een tikkeltje meer Holleeder.
Holleeder?
– Ja, die man van de College Tour, die tig jaar
geleden de maker van jouw biertje had ontvoerd en in de tussentijd niet stilgezeten heeft.
O die. Maar je kunt me toch wel wat lenen, ik
ben er goed voor, je kent me toch?
– Ik heb een veel beter idee. Jij betaalt je
rekening niet, maar je biedt Sjors aan om zijn
glazen te spoelen en je neemt bovendien voor
hem van huis een portie boerenkool met worst
mee, kan ie een beetje aansterken.
Hij ziet mij al aankomen.
– Integendeel, hij zal dat zeer waarderen. En
ik weet zeker dat dit veel navolging zal krijgen.
Eigenlijk is contant geld een achterhaald begrip,
we moeten gewoon weer terug naar de ruilhandel van weleer.
Ruilhandel?
– Ja ruilhandel, je weet wel, een doos eieren
voor een zak schelpzand voor de kippen, drie
kippen voor twee konijnen, drie konijnen en
twee kippen voor een geit, twee geiten voor
een varken en drie varkens voor een koe. Een
warme hap of een uurtje gitaarspelen voor zes
biertjes of twee pakjes filtersigaretten, enzovoorts. Als we met zijn allen de onderlinge
waardes van alle genotsmiddelen op een rijtje
zetten, dan hebben we helemaal geen geldautomaat meer nodig. Dat gepiep van Paul Meiland
is nergens voor nodig. Alsof schakers geen
sterkedrank kunnen ruilen voor drie dampende
kroketten met mosterd.
Tja…
– Sterker nog, ik pin al een paar weken geen
geld meer en dat bevalt mij uitstekend.
Ik wist niet dat jij kippen en konijnen bent gaan
houden?
– Ben ik ook niet, wij en onze buren helpen
elkaar nu op een andere manier.
Hoe dan?
– Nou, mijn vrouw doet de boekhouding voor
de zaak van mijn buurman, en de buurvrouw
houdt ons huis aan kant. En we rekenen af in
natura.
In natura?
– Inderdaad, en ik moet zeggen dat houdt onze
relaties hartstikke spannend.
Jullie doen het toch wel veilig?
– Laat ik het zo zeggen, veiliger dan de bank…
Als je het zo bekijkt is de Rabobank zijn tijd ver
vooruit.
– Inderdaad, die bank denkt weer met ons mee.
En ik wilde Wijk aan Zee nog wel oproepen om
collectief de rekening bij de Rabo op te zeggen.
– Niet doen, je zou de vooruitgang in de weg
staan!
Je hebt gelijk, geef me nu maar effe dat twintigje.
– Ruilen?
Waarvoor?
– Voor je pinpas en je pincode.
Alsjeblieft, ik heb ze niet meer nodig. Ik ga
ruilen.
– Zeer verstandig.

Hoogleraar Sterrenkunde, dat zou hij worden
als hij het over mocht doen. “Ik hou van puzzels
en vooral als ze zo groot zijn dat ik hem niet in
elkaar kan zetten. Hoe moeilijker hoe leuker. We
weten nog maar zo weinig.” Thuis blijft het vooral
bij boeken over sterrenkunde maar op vakantie
in het buitenland tuurt hij graag naar boven. “Het
is zo interessant hoe het allemaal werkt. De ergste
dag van mijn leven zou zijn als ik op een dag zou
snappen hoe het zit.”
~ Foto en tekst: Stephanie Dumoulin ~

BenN groep nieuwe hoofdsponsor SV Wijk aan Zee
Investeringsmaatschappij BenN groep uit Beverwijk is de nieuwe hoofdsponsor voor de komende vijf jaar
van sv Wijk aan Zee. Dat heeft de Wijk aan Zeese voetbalclub donderdag bekend gemaakt.
Hilbers vervolgt: “De samenwerking met sponsor
BenN groep bestaat uit diverse deelnemingen en
dochtermaatschappijen en is onder meer actief in Harsco Metals wordt overigens gewoon voortgezet. Ook Harsco Metals is voor sv Wijk aan Zee
de dienstverlenings-, verhuur-, horeca- en vastal jarenlang een zeer belangrijke partij. Harsco
goedsector. “We ondersteunen sv Wijk aan Zee
Metals heeft in goed overleg zelf voorgesteld om
al jaren middels sponsoring via onze bedrijven”,
de samenwerking voort te zetten met het idee de
aldus directielid Frank Baanders namens BenN
aandacht te verleggen van de senioren selectie
groep. “Het leek ons nu tijd om de club middels
naar de voetballende en handballende jeugd.
deze sponsoring te belonen voor de fantastische
De komende jaren zal een deel van onze jeugd
prestaties van de afgelopen jaren.”
en indien mogelijk de gehele jeugd van sv Wijk
Paul Hilbers, voorzitter van sv Wijk aan Zee, is
aan Zee, handbal en voetbal, van nieuwe kleding
verheugd met de samenwerking. “Allereerst zijn
worden voorzien. Op de nieuw te ontwerpen klewe er trots op dat een van oudsher betrokken,
dinglijn zal de naam van Harsco Metals komen
ambitieuze en ondernemende partij als BenN
groep op ons shirt komt te staan. Bedrijven in de te staan.”
De overeenkomst met BenN groep was snel
groep als BenN facilitair, Multiparasol Tentengesloten en de sponsoring is per direct ingegaan.
verhuur en Strandpaviljoen Het Strandhuis kent
Dat houdt in dat na de winterstop, of zoveel eeriedereen, en zijn al jarenlang actief met-en-bij
der als mogelijk is, sv Wijk aan Zee al in het nieuonze vereniging. Een erkenning voor de clubwe shirt zal spelen. Momenteel wordt in nauw
prestaties enerzijds en een bekroning voor de
overleg met de kledingleverancier Muta Sport
jarenlange betrokkenheid van de diverse BenN
een nieuw shirt ontworpen. Dat gebeurt overigroep ondernemingen anderzijds.”

gens zeer innovatief. Ons logo en de nummers
worden volledig in de stof verwerkt. “Kwaliteit en
duurzaamheid, daar waar wij als BenN groep ook
voor staan.”, aldus Frank Baanders.
SV Wijk aan Zee is bezig aan een gestage opmars.
De ambitieuze club promoveerde binnen enkele
jaren van de zesde klasse naar de derde klasse.
De toenmalige doelstellingen van het bestuur zijn
dan ook behaald. Voorzitter Hilbers verduidelijkt: “het is ons gelukt om de prestaties van ons
eerste en tweede elftal naar een hoger plan te
brengen. Een volgende stap is het beter begeleiden van onze jeugd om deze goed aan te kunnen
laten sluiten bij het niveau van onze selectie
elftallen. Een uitbreiding van één hoofdsponsor
naar twee hoofdsponsors zal bijdragen aan de
gewenste ontwikkeling en uitstraling. “Ik wil over
een aantal jaren meer Wijk aan Zeese jongens in
het eerste elftal van sv Wijk aan Zee zien spelen.
De potentie is er en als je echt iets wilt bereiken
dan is dit ook vaak mogelijk. In dit geval hebben de resultaten uit het verleden dit inmiddels
bewezen.

50 jaar intocht Sint in Wijk aan Zee
Sinds 1963 kan het dorp rekenen op een eigen
intocht die in het leven geroepen was door, Bart
Vrijburg, Joop Reimers, Andries Mol en de heren
Bolte, Schellevis en Snelleman. Tot die tijd kwam
de Sint uit Beverwijk altijd even een rondje doen
door Wijk aan Zee.
Volgens de een “scheurde hij in een open auto
door het dorp” en volgens de ander ging dat
“bezopen te paard” maar in ieder geval gaf het
de Wijk aan Zeese kinderen weinig vreugde. Er
werd dan ook enthousiast gereageerd toen men
in 1963 ging collecteren voor een eigen dorpsoptocht. Elke cent kwam ten goede aan de kinderen
of ging naar de kerstpakketten die bij de oudere
en zieke mensen werden bezorgd. De gelden
werden ook gebruikt voor de aanschaf van een
kerstboom op het Juliaplein, het koninginnenfeest en de bloemen voor de dodenherdenking.
Vijf Zwarte Pieten werden uit het eigen dorp
gerekruteerd en hun pakken werden in eerste
instantie overal vandaan gehaald of geleend. De
jaren daarna werden er zelf pakken aangeschaft.
Zaterdag (tot heden) werd de Sint in Amsterdam
bij een echte grimeur opgemaakt, een aantal
jaar later neemt hij ook onze 2 HoofdPieten
onderhanden, de andere hulden zich in de eigen
pakken in het hoofdkwartier De Moriaan. De

optocht kon beginnen. Alle kinderen van het
dorp wachtten op hun grote vriend, die op een
groot wit paard zijn intrede deed in het dorp. Ze
liepen met honderden tegelijk huppelend mee
in de stoet en op het Julianaplein werd gestrooid
vanuit het zolderraam van de kruidenierswinkel
van Van Son. Na de rondgang kwam men samen
in café de Zon waar de kinderen in twee leeftijdsgroepen konden genieten van een filmvoorstelling en mee zingen met ‘Inge Bot, de vrouw van
Arie’, die piano speelt. Na afloop zal menig Pietje
zich de was/schrob beurten herinneren van Moeder Dien, zere oren en glad geboende gezichten.
Nu dan het lustrum, 50 jaar en we kunnen nog
steeds spreken van een unieke intocht, door en
voor het dorp. De intocht is op zaterdag 24 november. De Sint zal met zijn Pieten om 13.00 uur
arriveren op de Duinrand in Wijk aan Zee, waar
de rondrit door het dorp zal starten. Na afloop
zullen traditiegetrouw twee voorstellingen worden gegeven in De Moriaan. Om 14.30 uur voor
de allerkleinsten tot en met 6/7 jaar en om circa
15.45 uur voor de kinderen van 8 tot en met 12
jaar. De kleurplaten mogen uiterlijk 22 november
ingeleverd worden bij Primera om kans te maken
op een leuk prijsje. Daarnaast willen wij de kin-

deren wijzen op de speciale brievenbus, voor post
aan Sinterklaas, die vanaf 3 november op de hoek
Relweg/Stetweg staat, bij de reguliere brievenbus. Hierin kunnen jullie brieven, tekeningen,
kleurplaten en wensenlijstjes deponeren. Wij
zullen wij er voor zorgen dat deze rechtstreeks
naar Sinterklaas gaan. Voor vragen, donaties,
entreekaarten en kleurplaten kunt u altijd even
bellen met 0251-374518.

~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhuizen en anderen, die De Jutter ook willen lezen, kunnen de
dorpskrant zolang de voorraad strekt ophalen bij:
Spar Supermarkt, Verlengde Voorstraat
Sigarenhandel E. v.d. Watering, Julianaplein
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korten. De inhoud is voor verantwoordelijkheid van de
inzender. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
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Zolder/kelder uitverkoop
Zolder/kelder uitverkoop bij Hotel Villa ‘de
Klughte’, leuke woon-en kadoartikelen vanaf 50
cent. Twintig procent korting op gewone winkelartikelen. Op 10 en 11 november van 10-18 uur.
Begin september zijn 4 inwoners uit Wijk aan
Zee op de fiets gestapt om de culturele fietstocht
uit 2010 te vervolgen. In 2010 ging de tocht van
Wijk aan Zee naar Kirchheim. Dit jaar ging de
tocht van Kirchheim im Innkreis naar Motovun
in Kroatië, een tocht van 640 km. Vier fietsers
met de twee trouwe bestuursters van de volgauto’s begonnen hun tocht naar Laufen een
twintigtal km voor Salzburg. Bergen befietsen is
toch wel heel anders dan plat fietsen. Een eerste
leermoment. Toen van Laufen naar Weissbach.
Vervolgens naar Bad Gastein, daarvandaan via
villach naar Klagenfurt. Van Klagenfurt naar
Skofja Loca (Slovenië), daarna naar Razdtro
(Slovenië) om een dag later in Motovun aan te
komen. Zo ongeveer in de buurt van Bad Gastein
kwamen de deelnemers (de een wat eerder dan
de ander) tot de conclusie, dat een volgende keer
in de bergen beter een maximum van 50 km

Stammen Wijk aan Zeeërs af van Duinkerker piraten?
Zoals wij in het augustusnummer van De Jutter
hebben kunnen lezen en zien, heeft zich op 3
april 1641 voor de kust van Wijk aan Zee een
strijd op zee afgespeeld. Op de afbeelding is te
zien hoe drie Nederlandse oorlogsschepen een
Duinkerker piratenschip tegen de kust heeft gedreven, en dat de bemanning het schip heeft verlaten en het duin is ingevlucht. De tekst en tekening laat niets aan de verbeelding over, maar wel
heel veel vragen open. Hoe het Duinkerker schip
daar is gekomen en hoe het is afgelopen met de
piraten wordt niet duidelijk. We zien een deel
van de bemanning richting Wijck op Zee en een
ander deel richting Egmont op Zee wegrennen.
De bemanning van de oorlogsbodems heeft de
achtervolging ingezet, drie sloepen varen richting
strand. Konden de piraten ontkomen of zijn zij
in een meedogenloze strijd met onze marine de
dood ingejaagd? Er was geen enkel pardon voor
gevangen zeerovers, op zee werd ze ‘de voeten
gespoeld’, oftewel ze werden over boord gezet, en
aan wal werden ze direct opgehangen, zo luidden
de regels van de Admiraliteit. In Wijk aan Zee
zijn nergens sporen van graven te vinden. Zijn ze
in een massagraf in de duinen beland, wisten ze
te ontkomen en zijn ze lopend naar Duinkerken
gegaan, of hebben zij zich in Wijck op Zee gevestigd, en stamt een deel van huidige

Wijk aan Zeeërs af van beruchte en bloeddorstige
zeerovers? Dus zijn wij op onderzoek gegaan en
zullen u maandelijks op de hoogte houden.
In de Gouden Eeuw was het een hachelijke
onderneming om de wereldzeeën te bevaren.
Overal waren piraten, in de Caraïbische zee
voeren de rovers die het op de Spaanse vloot
hadden gemunt. Spaanse schepen, afgeladen met
goud en zilver dat ze gestolen hadden in Midden- en Zuid-Amerika, voeren naar de havenstad
Cadiz. Vandaar werden de kostbaarheden naar
Sevilla gereden, waar het werd opgeslagen in de
Gouden Toren. In de havens van Porto Bello en
Havana verzamelden de Spaanse schepen zich, en
wachtten daar tot het windseizoen gunstig was en
gingen in konvooi huiswaarts. Er waren schepen,
die zo vol geladen waren, dat ze direct buiten
de haven bij de eerste de beste windvlaag al
zonken. De Barbarijse piraten maakten de Middellandse Zee onveilig en beheersten de Straat
van Gibraltar. Die waren vooral berucht omdat
zij regelmatig kapiteins gijzelden en losgeld
vroegen. De Duinkerkers hadden het gemunt op
de schepen van de in 1602 opgerichte Verenigde
Oost Indische Compagnie, de VOC en de in 1621
opgerichte West Indische Compagnie, de WIC.
De Duinkerkers hadden controle over het kanaal.
Geen schip kon ongewapend van Noord Europa

Culturele fietstocht: Kirchheim - Motovun

per dag kunnen aangehouden kan worden. Een
ander leermoment was dat het verstandig is goed
de kaart te volgen en zorgen dat je het juiste water volgt. Zo passeerden meer leermomenten de
revue. Wist u dat je in de bergen meer brandstof
verbruikt dan op het platte land! Toen wij met

klotsende oksels erachter kwamen dat de meter
wel heel snel richting het nulpunt ging op de zeer
steile hellingen, kwam er weer zo’n leermoment
voorbij. Wat de ploeg ook leerde, is, hoe fijn het
is om op je medereizigers te kunnen rekenen.
Niet alles is gefietst, maar toch wel zo’n 70 pro-

naar het zuiden komen, en omgekeerd. Elk
schip van de VOC en de WIC was tot de tanden
gewapend en de kanonniers moesten elke reis
wel een aantal keer in actie komen, om de kapers
van zich af te schudden. Ook werden de schepen
van de VOC en de WIC begeleid door oorlogsschepen, tot het konvooi het Kanaal was gepasseerd. Dan waren ze nog niet veilig, omdat in de
Golf van Biscaje de piraten uit Frans en Spaans
Baskenland hun lagen op te wachten.
Duinkerken heeft een strategische ligging, bij het
smalste stukje zee tussen Engeland en Frankrijk.
Daar waren de scheepjes van de kapers nauwelijks zichtbaar, als zij met de zeilen gestreken
langs de kust op de loer lagen tot een prooi langs
kwam. De prooi was goed zichtbaar, de Indiëvaarders waren hoge schepen met veel zeil, en
moesten allemaal door het kanaal. Zodra een
schip in zicht was werden de zeilen gehesen en
binnen een mum van tijd voeren ze op topsnelheid richting de slachtoffers. Met een waas
voor hun ogen en als enig doel de buit zo snel
mogelijk te bemachtigen, gingen ze door roeien
en ruiten. Geen bemanningslid werd gespaard
als hij voor de voeten van een piraat kwam. Maar
ook menig piratenschip werd door de Indiëvaarders de grond in geboord door een trefzekere
kanonskogel. De VOC had regels opgesteld met
hoeveel kanonnen en musketten een schip moest
worden bewapend. Tussen 1627 en 1646 werden
4351 scherpen door Duinkerkers buit gemaakt,
waarvan de helft Nederlandse, een gemiddelde
van 229 per jaar.
Er was overigens een verschil tussen een piraat
en een kaper. Niet in wat ze deden, het waren
allebei zeerovers. Maar een kaper had een kaapbrief, een vergunning om schepen van vijandige
landen te overvallen. Hoewel menig kaper geen
moeite had een schip uit eigen land te overvallen.
De bekendste Nederlandse kaper was Piet Hein,
die in 1628 een compleet Spaans konvooi wist te
overmeesteren.
Volgende maand deel 1 van de serie ‘Zeerovers in
Wijck op Zee.
~ Georges van Luijk ~

cent van de te fietsen kilometers. Op elf september, na een flink steile klim kwam de ploeg aan in
Motovun om zeer gastvrij ontvangen te worden
door Tatjana Sutura. Het was de moeite waard.
Wat voelde we ons welkom en wat is Motovun
een prachtig plekje op aarde. Een middeleeuws
vestingstadje boven op een berg. We komen
zeker nog een keer terug, dachten velen van ons.
De sfeer was goed, de bergen waren prachtig en
we hebben goed gegeten en geslapen. Ik heb nu al
zin in de volgende fietstocht!
Onze dank aan Paul Benjaminse die ons met
tips de reis vergemakkelijkte en grote dank aan
Ad en Carla, onze sponsors. Na een volle tank

diesel was er nog wat geld over voor een
heerlijke versnapering. We hebben op jullie
getoost.
~ Trudi Duin ~

55-plus? Bewegen dus!
Vorige maand namen we stap 1 van het nationale beweegplan voor
55-plussers van sportkoepel NOC-NSF. Om het geheugen op te frissen,
die stap was: Zorg voor alledaagse beweegmomenten. Is daar wat van
terecht gekomen? Zo nee, je kunt nog iedere dag beginnen.
Nu stap 2: MAAK VAN DE SPIEREN CALORIEVRETERS!
Wie meer beweegt, wordt minder dik. Dat is niet alleen voor het mooi zijn,
maar ook voor de gezondheid. Getrainde spieren laten ons ongemerkt
afvallen. Meer spiermassa verhoogt de stofwisseling van het lichaam in
russtand. Hoe?
- Wandelen, zwemmen, gymmen, volleyballen, elke beweging 			
kweekt sterkere spieren.
- Doe 2x per week spierversterkende oefeningen op de sportschool 		
of thuis, las altijd een dag rust in.
- Serieus sporten, bouw de training geleidelijk op, zorg voor rustdagen om
de spieren te herstellen.
Volgende maand stap 3

Vrijdag 2 november
Duinpark Paasdal: Andre Uitgeest vanaf 20.30 u
Sonnevanck: PianoBar Maurits Fondse vanaf 21.30 u
De Rel: Workshop Tenen lezen 19.30 – 22.00 u
Zaterdag 3 november
De Moriaan: 40 jarig jubileum met een open huis
vanaf 14.00 u
Sonnevanck: Trio van Zanden bekend van tv
vanaf 21.30 u

Zondag 4 november
Een Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Sonnevanck: het derde Sonnevanck Keeztoernooi vanaf 12.00 u
Woensdag 7 november
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan Zee
20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Vrijdag 9 november
Duinpark Paasdal: Eland vanaf 20.30 u
Sonnevanck: SonnevanckLive: DJ La Rue, Ronnie
draait tot diep in de nacht
Zaterdag 10 november
Sonnevanck: BluesAvond: Usual Dogs Live vanaf
21.30 u
Zondag 11 november
Sint Maarten
De Moriaan: Rommelmarkt 12.00 – 16.00 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk aan
Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Woensdag 14 november
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 16 november
Duinpark Paasdal: WAZCO vanaf 20.30 u
Sonnevanck: Tres Jazz
Zaterdag 17 november
Sonnevanck: Raoul and the Wiseman vanaf 21.30 u
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november
Café De Zon: Cultural Village Schaaktoernooi

Vrijdag 23 november
Duinpark Paasdal: NUH vanaf 20.30 u
Sonnevanck: Del Norte vanaf 21.30 u
Zaterdag 24 november
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion
gebruikte kleding en schoenen
Duinrand: Sint Nicolaas Intocht 13.00 u
Sonnevanck: Bas Kisjes met Band vanaf 21.30 u
Vrijdag 30 november
Sonnevanck: Kevin & Esmee vanaf 21.30 u

Adressen

De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerterrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: maandag, dinsdag en vrijdag 13.30 – 16.30 u
www.bibliotheekijmondnoord.nl
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org
Duinpark Paasdal: woensdag t/m zondag 10.00
– 21.00 u
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt):
maandag 10.00 – 14.00 u; donderdag, vrijdag 12.00
-18.00 u en zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddagsport 50+
aanvang 13.30 – 14.45 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl
Tastoe: Woensdag, donderdag, vrijdag 13.00
– 16.30 u en zaterdag 11.00 – 15.00 u; t/m 6
november gesloten!

Nieuws
van
de kerken
Dorpskerk
04 november
Ds. D. Fisser te Amsterdam, Oogstdienst
18 november
Pastor L. H. Stuifbergen, Laatste zondag van het
Kerkelijk jaar.

IJmuiden hoog- en laagwater

Agenda
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Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Vrijdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering			
voorganger p. R. Putman gemengd koor
Zaterdag 3 november
19.00 uur themaviering			
voorganger p. B. Stuifbergen themakoor
Zondag 11 november
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p.R. Putman
gemengd koor
Zaterdag 17 november
19.00 uur familieviering			
voorganger p.N. Smit
jeugdkoor
Zondag 25 november
9.30 uur eucharistieviering			
voorganger p. Mathew
gemengd koor

Belangrijke telefoonnummers

Politie Beverwijk 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN 112
Ambulance (023)515.95.00
Brandweer (023)515.95.00
Dierenambulance 215454
Huisarts 375972
Receptenlijn 088-0800169
Milieuklachten Milieudienst IJmond 263863
www.milieudienst-ijmond.nl
Milieuklachten/Tatasteel 0800-0242255
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-51575738
Reinunie (0255)566166
Klachten over woonomgeving
(riool, groen, bestrating en straatverlichting),
Afdeling Wijkzaken gem. Beverwijk 256260
Wijkcoördinator 256256
Geluidshinder vliegtuigen 020-6015555
of via mail www.bezoekbas.nl
www.geluids.net www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid
030-285 6555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734
Klachten Hotel Noordzee
klachtennoordzee@live.nl
SaWaZ info.sawaz@gmail.com
www.wijkaanzee.org
Aanmelden activiteiten
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad dorpsraadwijkaanzee@gmail.

Oecumenische Bijbelkring
Maandag 5 november , o.l.v. pastor Nico Smit
in de consistorie van de Dorpskerk aan het
Julianaplein. Inloop 19.30 uur met koffie en thee.
Aanvang gesprek om 20 uur.
Gespreksonderwerp: Mattheus 5

MTB-cursus en Herfstwandeling

De beweegcampagne van Fysiotherapie Wijk
aan Zee krijgt woensdag 4 november om 8.30
een vervolg met een herhaling van onze Mountainbike (MTB) cursus. In het voorjaar van 2012
heeft een grote groep enthousiaste mountainbikers bij ons een cursus gevolgd. Wij organiseren
geheel gratis een terugkomdag om te evalueren
hoe het afgelopen mountainbike seizoen bij iedereen is verlopen. Vanzelfsprekend gaan wij het
duin in om een ronde te fietsen.
Wij starten volgend jaar weer een MTB cursus
bestaande uit vijf zondagochtenden, mocht u
interesse hebben dan nodigen wij u uit om mee te
fietsen. Vragen kunnen ook beantwoord worden.
Voor de wandelaars is er op 28 november een
herfstwandeling met aansluitend Soep van Corry.
Zij wacht aan het eind van de wandeling de groep
op en zal ons een welverdiend kopje soep serveren. De wandeling begint woensdag om 15:00
uur en eindigt om 17:00 uur aan de Dorpsduinen
6 bij de praktijk. Hiervoor zijn de deelnamekosten 5 euro. Beide excursies worden begeleid door
medewerkers van de fysiotherapiepraktijk.
Inlichtingen en aanmeldingen op het telefoonnumer van Fysiotherapie Wijk aan Zee, 0251375976.

Crea-avonden

Toen wij eind vorig jaar ons ‘crea-clupje’ begonnen, hadden we niet kunnen vermoeden dat het
zo leuk zou zijn en dat we zo trouw iedere keer
samenkwamen. Hierbij willen we laten weten dat
er plaats is voor één of twee nieuwe deelnemers.
We komen iedere dinsdagavond tussen 19.30 en
22.00 uur samen, gewoon bij iemand thuis, dit op
toerbeurt. Met elkaar kiezen we een materiaal, of
thema en hier werken ongeveer vier avonden aan.
Tot nu toe hebben we o.a. gewerkt met papiermaché, klei, papier, lino-snede, speksteen en leer.
Iedere keer dat we samenkomen stoppen we 5
euro in een potje waarvan we materiaal en/of gereedschap kopen, of een uitje met elkaar maken
naar bv een museum (vorig jaar was dat het Van
Goghmuseum in Amsterdam).
Mocht je zin hebben om mee te doen, mail dan
Jonnevandijk@gmail.com of marjonvanhal@
casema.nl . Je hoeft géén ervaring te hebben, wél
motivatie en een positieve inbreng. Wie weet tot
ziens!
Marjon en Jonne

Mededeling arts

(huisartsenpraktijk Wijk aan Zee)

Afspraken maken, aanvragen huisbezoek opvragen uitslagen en alle overige zaken
via de balie/telefoon: 08.30 – 10.30 uur.
14.00 – 15.00 uur (veranderde tijd).
Het zou fijn zijn de assistente aan te spreken
binnen deze tijden. Buiten deze tijden heeft zij
veel andere werkzaamheden te verrichten.Voor
acute nood, kunt u ons natuurlijk te allen tijde
aanspreken.
Spreekuur
Per consult kan 1 patiënt en 1 ‘klacht’ worden
behandeld. Indien u meerdere klachten heeft, of
meer tijd nodig denkt te hebben, maak dit dan
a.u.b. kenbaar bij het maken van uw afspraak.
Huisbezoek
Dit wordt alleen afgelegd indien u ECHT NIET
naar de praktijk kunt komen. Op de praktijk
is een veel betere mogelijkheid tot onderzoek.
Huisbezoek kan alleen ’in de ochtend worden
aangevraagd.
Herhaalrecepten
Indien u uw recept voor 10.30 uur heeft aangevraagd/ingesproken, ligt het de volgende werkdag
bij de apotheek of uitdeelpost. Graag bij aanvraag
vermelden: naam en geboortedatum voor wie
bestemd, naam medicijn, aantal mg, dagelijks
gebruik.
Inloopspreekuur assistente
Dagelijks van 11.00 -12.00 uur (uitgezonderd
donderdag). U kunt dan terecht voor: oren
uitspuiten (mits 3 dagen gedruppeld), bloeddruk
meten, hechtingen verwijderen, wondcontrole,
toedienen van injecties, uitstrijkjes, aanstippen
van wratten, urinecontrole, spiraal verwijderen.
Uitgebreidere informatie vindt u bij de balie.
Dr. van Oudvorst afwezig
Verder delen wij u mede dat dr. van Oudvorst de
komende weken uit de roulatie zal zijn i.v.m. een
operatie aan zijn knie. Hij wordt woensdag 12
oktober geopereerd en zal zeker 6 weken moeten
revalideren.

duinpark

PAASDAL
NOVEMBER
WILDGERECHTEN
& LIVE MUZIEK

ANDRÉ
UITGEEST
VRIJDAG 2 NOVEMBER 20.30 UUR
ELAND
VRIJDAG 9 NOVEMBER 20.30 UUR
WAZCO
VRIJDAG 16 NOVEMBER 20.30 UUR
NUH
VRIJDAG 23 NOVEMBER 20.30 UUR
(RESERVEREN VOOR HET DINER A.U.B.)

