
Het leek allemaal zo mooi, Wijk aan Zee won 
een prijs, waarmee de oude Wilhelminaschool 
opgeknapt kon worden als buurtcentrum. Er was 
in één keer weer een bibliotheek in het dorp, een 
jeugdhonk, een filmzaal, vergaderruimte, lokaal 
voor computercursussen en lessen in de Ne-
derlandse taal, zelfs een plek waar je je fiets kon 
laten repareren. Maar de vreugde was van korte 
duur. De Bieb was al snel terziele, en nu ook nog 
het jeugdhonk. 
Ton Benner, voorzitter van het bestuur van De 
Rel: “De bibliotheek was meteen al een misluk-
king. Om een organisatie goed te laten draaien 
zal je inkomsten moeten hebben, we krijgen 
weliswaar subsidie, maar daarvan kunnen we 
maar de helft van de huur betalen. Er is echt wel 
overlast geweest voor omwonenden, maar die 
zou met begeleiding niet gebeurd zijn. We heb-
ben dringend vrijwilligers nodig, en ik hoop dat 
er mensen zijn die dat willen. Misschien kunnen 
we dan op een andere locatie verder. In De Rel 
zal het niet meer gaan, maar we zijn in gesprek 
over een andere plek. We hebben onze ogen 
gericht op de ruimte van de peuterspeelzaal Het 
Moriaantje, als die verhuist naar de basisschool 
De Vrijheit kunnen wij in die ruimte.”

Overlast voor de buren
Het grote knelpunt is de overlast die enkele 
jongeren geven aan de omgeving. Dat komt 
hoofdzakelijk omdat er geen vrijwilligers zijn 
die toezicht houden op het jeugdhonk. Aan het 
interieur is te zien dat een aantal jongeren ver-
nielzuchtig is, anderen zijn luidruchtig. Van de 
directe buren zegt Alie Blokhuis: “Aanvankelijk 
hadden wij last, ook omdat een aantal jongeren 
bij ons in de tuin ging zitten. Maar sinds wij een 
hek hebben laten plaatsen, wat ons heel veel heeft 
gekost, blijft wat mij betreft de hinder binnen de 
perken”.
Volgens Jeffrey Hoogeveen, die ook direct naast 
De Rel woont, heeft hij hier vijftien en een half 
jaar in alle rust en met plezier gewoond, nooit 

enige overlast, totdat hij ineens een briefje in 
de bus kreeg dat er een jongerencentrum  zou 
komen. “Geen enkele vorm van overleg ging er-
aan vooraf. Gelijk begon de ellende, wij konden 
niet eens meer de achterdeur openzetten. In april 
was er overleg tussen de betrokkenen, maar toen 
waren wij met vakantie. Na de vakantie werd het 
alleen maar erger. De wijkcoördinator heeft toen 
besloten dat het moest stoppen. Dat gebeurde 
ook, maar vervolgens werden er bankstellen op 
het binnenplaatsje gezet. Het jeugdhonk was 
dicht, maar de jongeren zaten naast mijn tuin. 
Het toppunt was toen er een verjaardagsfeestje 
werd gegeven van een jongen die achttien werd, 
en niet eens uit Wijk aan Zee kwam. Ik vind dat 
de ouders de verantwoordelijkheid hebben over 
hun kinderen, en dat zij er om beurten als oppas 
bij moeten zijn, en dat je dat niet af kan doen 
door een briefje in de bus te gooien met de vraag 
of er iemand als vrijwilliger wil oppassen.” 
Organisator Monique Schievink heeft er alles aan 
gedaan om overlast te voorkomen. “Ik had in het 
begin al een brief rondgebracht, waarin omwo-
nenden werd gevraagd om bij overlast direct te 
bellen of te mailen naar mij of de wijkagent. Er 
hebben meerdere oproepen in ‘de Jutter’ gestaan 
met de vraag of er ouders zijn die een aantal uren 
in de week als begeleider willen optreden, maar 
daarop is geen reactie gekomen.”

Collegevoorstel verhuizing
Wijkcoördinator Marc Kouwenhoven: “Het is 
nooit de bedoeling geweest om activiteiten te 
houden in De Rel, het was tijdelijk voor een jaar. 
Er ligt een plan uit 2010, waarin alle activiteiten 
van De Rel naar het Moriaantje gaan. Dit plan is 
nu aan het college voorgelegd, met de vraag of 
het verder uitgewerkt mag gaan worden. Dat wil 
nog niet zeggen dat het dan direct een college-
besluit is, er zal nog wel wat tijd overheen gaan”. 
Volgens Kouwenhoven heeft Wijk aan Zee er in 
het verleden zelf voor gekozen ondersteuning 
van stichting Welzijn af te houden. Maar hoe dat 
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Een beetje een kater, vind ik het hele verhaal 
over De Rel. Het enthousiasme was zo groot, 
toen het net was geopend. De bibliotheek was 
gezellig ingericht, een groep vrijwilligers stond 
klaar om de bewoners te ontvangen. Maar er 
kwam niemand. Waar lag het aan? Was de 
publiciteit onvoldoende? Was de behoefte er 
gewoon niet? Was het gebouw ontoegankelijk, 
met de ingang verstopt aan de achterkant? 
De ingang verplaatsen mocht niet van de 
gemeente, die met het heffen van een fikse 
huurprijs ook al een flink deel van de gewon-
nen geldprijs opslokte. Sommige cursussen en 
activiteiten liepen wel degelijk. Maar langzaam 
liepen activiteiten terug en de vrijwilligers 

weg. Een kater voor de enthousiaste vrijwil-
ligers, een kater voor de gebruikers én een 
kater voor de omwonenden. Ik hoop dan ook 
van harte dat het gaat lukken met de ruimte 
van het Moriaantje. De peuterspeelzaal hoort 
natuurlijk gewoon thuis in het gebouw van 
de basisschool, waar al langere tijd lokalen 
leegstaan. En de locatie is - met weinig omwo-
nenden - veel geschikter voor activiteiten. Dus 
laten we hopen op een gemeente die mee-
werkt, meer vrijwilligers én op enthousiaste 
gebruikers. Maar ja, in een dorp als Wijk aan 
Zee, moet dat toch lukken?

~ Marian van den Hul ~
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gegaan is weet hij niet omdat hij toen nog niet in 
functie was. 

Hoop op herkansing
 De groep jongeren vindt het jammer dat het 
Jeugdhonk de deuren heeft moeten sluiten. De 
goeden lijden in dit geval onder het gedrag van 
een paar raddraaiers. “Wij hebben zo’n leuke 
vriendengroep, ik vind het reuze jammer dat wij 
geen eigen plekje meer hebben. Nu zijn wij regel-
matig te vinden bij één van de kinderen thuis,” 
zegt Otta Hijdendaal (14).  “Er zijn drie leeftijds-
groepen die gebruik maken van De Rel, de groep 
van veertien en vijftienjarigen heeft nog nooit 
overlast gegeven. Ik hoop dat we een herkansing 
krijgen en dat er vrijwilligers zijn die een paar 
uur in de week voor begeleiding willen zorgen, 
mijn moeder wil ook wel een paar uur in de week 
de boel in de gaten houden. Als het hier niet kan 
misschien op een andere plek. Het is zo jammer 
dat enkelen het voor de rest hebben verpest.”

Het bestuur van De Rel heeft besloten dat het in 
ieder geval voor de periode van een jaar door-
gaat. Inmiddels hebben zich ook al een aantal 
mensen  aangemeld als vrijwilliger. Als het plan 
rond de verhuizing van de peuterspeelzaal het 
Moriaantje doorgaat, en er ondersteuning komt 
van de Stichting Welzijn, komt er misschien een 
eind aan de rel om De Rel. 

~ Georges van Luijk, foto: Stephanie Dumoulin ~

Jongeren staan in de kou
De overlast van jongeren in De Rel was de laatste druppel voor een aantal omwonenden van De Rel. Niet alleen staan de jongeren nu op straat, 
maar ook lijkt het einde in zicht van het buurtcentrum, in elk geval op deze locatie. Gehoopt wordt nu op een doorstart in De NMoriaan, op de 
plek van de peuterspeelzaal het Moriaantje. 



Van Amersfoort Makelelaardij 
is verhuisd naar Julianaweg 23 

Voor verhuur, taxatie’s en 
verkoop kunt u nog steeds 

bij ons terecht. 

“Als kind had ik pianoles gehad. Op mijn zes-
tiende begon ik met een basgitaar. In Alkmaar 
heb ik een jaar basgitaar gestudeerd. Daar wilde 
ik weg, toen ik dat aan een docent vertelde, die 
ook aan het conservatorium in utrecht doceerde, 
adviseerde deze mij om over te stappen op de 
contrabas en dat in utrecht te gaan doen. een 
hele goede pianist, Bert van den Brink,  hoorde 
mij daar op de contrabas spelen en verwees mij 
naar Hein van der Geyn die aan het conserva-
torium van Den Haag doceerde. Hein was dè 
basgoeroe van Nederland. Zonder veel ervaring 
met de contrabas deed ik toelatingsexamen en 
werd aangenomen op het conservatorium van 
Den Haag.”

Theater en jazz
“Ik oefen mijn beroep uit in verschillende disci-
plines, zo werk ik door het hele land in verschei-
dene theatervoorstellingen, waar ik de muzikale 
begeleding doe van dichters en cabaretiers. 
Daarnaast zit ik in een aantal jazzgroepen, in 
wisselende samenstellingen. Ik kan niet zeggen 
wat ik leuker vind om te doen, de jazzgroepjes of 
het theaterwerk, maar de afwisseling is leuk, als 
ik elke keer alleen maar theater zou doen, dan 
zou ik gek worden, maar omgekeerd ook.”

“Heel bijzonder is de Europa Ludens Music Tour 
geweest. Met Elmar Klijn hebben we op 24 mei 
een afscheidsconcert gegeven in cafe de Zon, en 
de volgende dag vertrokken wij voor een reis van 
14.000 kilometer langs alle Culturele Dorpen 
van Europa, en op 16 augustus kwamen wij weer 
thuis.”

Lokale muzikanten
“Deze reis is een geweldige ervaring geweest. 
Filmer Jan van der Land heeft ons in een aantal 
dorpen bezocht en filmopnames gemaakt en 
daar een dvd van gemaakt. Van te voren hadden 
wij afspraken gemaakt met de lokale muzikan-
ten om samen met hen een muziekstuk op te 
nemen. Overal hebben wij eerst een paar dagen 
nodig om de muzikanten te leren kennen, en dan 
namen we een volksliedje als uitgangspunt en 
dat hebben we veranderd. De melodie hielden 
we intact, maar we verbouwden de ritmes en ook 
de harmonie ging op de schop. Soms in overleg 
met de muzikanten, andere keren maakten we 
het met zijn tweeën. Als zo’n liedje tekst had en 
er waren zangers beschikbaar, namen we die 
mee. Hierdoor is een dvd ontstaan met een zeer 
gevarieerde stijl. 
Behalve ons allereerste bezoek, aan het Spaanse 

Porrua, is de hele tour gelopen zoals gepland. In 
Porrua liep gelijk alles fout. De muzikanten waar-
mee we lang van te voren contact hadden gehad 
en mee hadden afgesproken waren spoorloos. 
Jan van der Land was ons nagereisd om filmop-
names te maken. Maar omdat hij ook verplich-
tingen in Nederland had, kwam hij in tijdnood, 
en is onverrichterzake naar huis gegaan. Wij zijn 
gebleven en hebben net zolang gezocht tot wij 
andere muzikanten vonden. Dat werd uiteinde-
lijk een jochie van vijftien die doedelzak speelde.  
In Griekenland liep het ook wat moeizaam om-
dat wij daar werkten met een vrij grote groep 
van zeven muzikanten, die allemaal een 

andere mening hadden. Het dreigde daar in 
een chaos te eindigen, maar uiteindelijk is 
het toch nog gelukt.

Live in Sonnevanck
Zoals gezegd treedt Bas door het hele land 
op, maar wie hem wil horen bij ons in de 
buurt, kan op 24 november terecht in café 
Sonnevanck, waar hij optreedt met de 
gitarist-zanger Jelle Paulusma, en Elmar 
Klijn, die ook mee was op de Europa Ludens 
Music Tour. 

 ~  Georges van Luijk ~   

Muzikanten uit Wijk aan Zee

Bas Kisjes
Hoewel hij het erg leuk vond om op te groeien boven Sonnevanck omdat heel Wijk aan Zee bij 
hen aanwaaide, had Bas Kisjes geen zin om de zaak van zijn vader over te nemen. Met zijn 
toekomst was hij niet zo bezig. Na de middelbare school twijfelde hij of hij wiskunde zou gaan 
studeren of muziek. Het werd het  conservatorium van Alkmaar.

Delen van de route zijn bij veel Wijk aan Zeeërs 
en ook bij mensen die hier al vele jaren wonen, 
nog onbekend, zo kan ik uit eigen ervaring zeg-
gen. De bordjes wijzen je de weg over het alge-
meen smalle pad, met vele klimmetjes en afdalin-

gen. Het is geen platgetreden route en dat maakt 
het juist zo spannend. Zo kun je vanaf het duin 
kilometers ver kijken over zee, naar de pier en 
scheepvaart, de altijd wisselende luchten, maar 
ook de blik werpen over Wijk aan Zee: omsloten 

door de duinen, met als contrast de fabrieken 
van Tata en beelden van ‘Een Zee van Staal’. Je 
loopt over duintoppen, door duinvalleitjes, langs 
bunkers en over een deel van een oud voetpad 
dat naar Tussenwijck leidde, met verstilde plekjes 
bij de vijver met grote, holle bomen; maar ook 
‘gewoon’ langs de Driesprong en de dorpsweide, 
met het zicht op de dorpskern, een aanblik die 
nooit verveelt.

Wim Aardenburg en Greet Cudovan, twee leden 
van de werkgroep van ‘Ronde Wijk aan Zee’, 
vertellen er meer over. “De route van in totaal 5,5 
km. is overal te starten en ook overal af te breken. 
Je bent zo weer in het dorp. Er staan informatie-
borden bij de Spar en bij de kerk op het Juliana-
plein” zo vertelt Cudovan. “Met de wandeling 
krijg je een stukje geschiedenis van Wijk aan 
Zee te zien. Zo voert de route je met het ‘Nico 
Snijderspad’ langs de ‘Radarbunker’ en langs de 
plek waar eeuwen geleden een ‘vuurbaak’ heeft 
gestaan: een meters hoge toren met een korf aan 
één zijde, waarin het vuur kon worden ontstoken 
als ‘baken’ voor de vissers op zee. Ook leidt de 
route langs de overblijfselen van een ‘lunet’: een 
verdedigingswal van aarde uit de tijd van Napo-
leon”. “Bijzonder zijn de vergezichten: de duinen, 
de zee, het uitzicht op ‘Een Zee van Staal’ en 
natuurlijk Wijk aan Zee zelf ”, aldus Aardenburg. 
“Ook voor kinderen is het een interessante route, 

omdat je op een sportieve manier kennis kunt 
maken met de historische en educatieve dingen 
over Wijk aan Zee”, vult Cudovan aan.”Ook het 
onlangs aangelegde ‘Natuurbelevingspad’ achter 
Heliomare maakt deel uit van de route”. 

Op 7 oktober wordt de wandelroute officieel 
opengesteld. Zo zal de kerk op Julianaplein zijn 
geopend, worden er rondleidingen gegeven in 
‘Een Zee van Staal’ en wordt er ‘gegidst’ door de 
duintjes. Ook zal in de Radarbunker de film wor-
den vertoond over het verhaal van (oud) Wijk 
aan Zeeërs over de bevrijding van het dorp”.
De werkgroep, naast Aardenburg en Cudovan 
bestaande uit Richard Schellevis en Hans Albers 
mag trots zijn op het resultaat. Het is een is 
mooie route geworden! Een aanrader. “Ja, het 
ziet er goed uit, professioneel en duurzaam, met 
mooie paaltjes en mooie bordjes”, aldus Aarden-
burg. “Als we het doen, doen we het goed”. 

Officiële openstelling van ‘Rondje Wijk aan 
Zee’: zondag 7 oktober. Start 13.00 uur in de 
kerk op het Julianaplein. Belangstellenden zijn 
welkom! Graag even vóór 4 oktober aanmelden 
bij g.cudovan@gmail.com. Folders zijn vanaf 
7 oktober te verkrijgen bij de TIP en Primera, 
evenals via www.wijkaanzee.org.

~  Sonja Waschkowitz ~ 

Wandelroute om Wijk aan Zee ‘open’
Op 7 oktober is de feestelijke, officiële openstelling van het ‘Rondje Wijk aan Zee’: een wandelroute ron-
dom het dorp, langs mooie vergezichten en wetenswaardigheden over Wijk aan Zee. Het is de combinatie 
van natuur, industrie, cultuur en een stukje historie dat de route zo bijzonder maakt. Ofwel, zoals een 
wandelaar het zei: “de meest fotogenieke rondwandeling van Nederland”.

Veel passagiers zijn er niet voor de ‘Rozengeur 
Express, eigenlijk maar ééntje. Dat is de reden 
waarom deze trein alleen ‘s nachts rijdt en nog 
voor de eerste forensentrein op dit station zal 
stoppen. Als hij al komt, want op 12 mei is deze 
express-trein op een dwaalspoor terechtgekomen 
en heeft een nog onbekende vertraging. Inmid-
dels komt ook de ochtendspits op gang, althans 
de reizigers, want door een sein- en wisselstor-
ing laten ook hier de treinen het afweten… De 
voorstelling van het Alkmaars Straatorkest speelt 
zich af op de perrons en in de treinen van onze 
Nederlandse Spoorwegen. We krijgen te maken 
met voordringers, het grijze gevaar met hun vrije 
reisdag, vakantiegangers, grote ego’s en vreem-
delingen die via Roosendaal het land uit moeten. 
En als er dan eindelijk een trein komt is het een 

miezerig, overvol sprintertje. Ondertussen gal-
men de verwarrende mededelingen over het per-
ron en begint de check-in paal een eigen, vilein, 
willetje te krijgen. Zal de spoorloze Rozengeur 
Express ooit nog opduiken? Ach, als iedereen een 
beetje water bij de wijn doet komt het allemaal 
weer goed. Het Alkmaars Straatorkest speelt en 
zingt over alles wat ze in deze tijd bezighoudt. 
Vrijwel alle liederen zijn door hen zelf geschreven 
en op muziek gezet. De ruim 20 leden zingen en 
begeleiden zichzelf daarbij op (bas)gitaren, ac-
cordeon, trekharmonica, saxofoon, viool, fluiten, 
ritme, mondharmonica en ukelele. De voorstel-
ling op zaterdag 13 oktober begint om 20.30 uur 
en vindt plaats in café de Zon. Toegang € 7,50, 
reserveren 0251-373201/ 0610846289 of 
mail gcudovan@gmail.com. 

rozengeur express (check in !)
Alkmaars Straatorkest 13 oktober in café de Zon

Voor de vierde keer wordt dit jaar de Wijckloop 
georganiseerd. Dit jaar is voor de hardlopers 
de afstand van 5 km toegevoegd. Dit maakt de 
Wijckloop ook aantrekkelijk voor de beginnende 
hardloper, die wel een uitdaging aan wil gaan met 
zich zelf en andere lopers. Want een uitdaging is 
de Wijckloop wel. Alle afstanden gaan door het 
duingebied, over paden en heuvels en door het 
zand. Voor de gevorderde wandelaar is het nu 
ook mogelijk om 16 km te wandelen, naast de 10 
km. Ook voor kinderen en jeugd zijn er vol-
doende mogelijkheden om deel te nemen aan dit 
sportieve evenement. Zij kunnen kiezen uit 1 ½, 
3 of 5 km. De route gaat door het natuurgebied; 
over heuvels, onverharde paden en de 16km ook 
over de Kruisberg. Het zijn uitdagende parcours 
waarbij jong en oud, kunnen genieten van de de 
prachtige natuur. 

Het blijft een kleinschalig evenement, dus wees er 
snel bij. Kijk op www.wijckloop.nl en schrijf u in. 
Zolang de inschrijving geopend is, kan men zich 
ook op de dag van het evenement inschrijven, 
maar als de limiet van lopers bereikt wordt kan u 
teleurgesteld worden.

Wijckloop 7 oktober
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Gesprek van de maand 
Over veroordelingen gesproken…
Wat zie jij er opgewonden uit, ik dacht dat je in 
de penopauze zat? 
– Met mijn hormoonhuishouding is niets 
mis; elke dag tien diepe kniebuigingen en een 
strandwandeling, niet roken en ook eens een 
dagje geen alcohol, en alles blijft functioneren. 
Mijn vrouw heeft niets te klagen. Nee, ik ben 
nog helemaal in de ban van die krankzinnige 
verkiezingsuitslag. De flanken zijn verzwakt en 
links en rechts van het midden zijn versterkt. 
Precies zoals de exit polls van De Moriaan dat 
aangaven. Man, het voelde alsof ik de 12e ’s 
avonds naar ‘May I have your votes please’ van 
het Eurovisie Songfestival zat te kijken, veel 
spannender dan die liedjes zelf.
En nu zeker de kater dat de twee winnaars 
tot elkaar veroordeeld zijn om een regering te 
vormen?
– Als Wijk aan Zeeër heb ik daar totaal geen 
probleem mee.
Hoe bedoel je, als Wijk aan Zeeër? 
– Wijk aan Zee is de enige bevolkingsgroep in 
Nederland die weet hoe het is om veroordeeld 
te zijn. 
Zo erg is het hier toch niet gesteld met de crimi-
naliteit?
– Je begrijpt mij weer eens niet, ik bedoel het in 
overdrachtelijke zin. 
Geef dan eens een voorbeeld? 
– Wijk aan Zee is al een kleine honderd jaar 
veroordeeld tot het wonen naast het staalbe-
drijf, die op zijn beurt eindelijk veroordeeld is 
tot het plaatsen van doekfilters. 
O, op die fiets, 
– En op dat krankzinnig hete weekend in 
augustus was ons weiland veroordeeld tot 2000 
auto’s per dag. 
Maar wij vinden het toch leuk om zoveel dag-
jesmensen te mogen verwelkomen?
– Welnee, wij zijn geconditioneerd om dat leuk 
te vinden, eigenlijk willen wij het strand voor 
ons eigen hebben, maar we hebben de vreemde-
ling leren accepteren. 
Maar het is toch leuk met zijn allen?
– Net als jij ben ik opgevoed op dit leuk te 
vinden, maar diep in mijn hart heb ik niet veel 
mensen nodig. 
Gelukkig hebben wij elkaar…
– Dat denk jij maar, ik communiceer alleen 
maar met jou omdat dat ietsje leuker is dan de 
hele dag in mezelf praten.
Goh, ik dacht dat we vrienden waren…
– Welnee, wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ik 
kocht een huis in Wijk aan Zee en kreeg jou 
erbij.
Ja ja. Buren tegen wil en dank. Zoiets als Wijk 
aan Zee en Beverwijk.
– Zoiets ja. 
Jouw vrouw is eigenlijk ook veroordeeld.
– Tot wat dan?
Tot jou!
– Dat zeg je alleen maar omdat je me terug wilt 
pakken. Mijn vrouw is gek van mij.
Ja, maar dan alleen als jij geen nachtdienst 
hebt.
– Waaat? Mijn vrouw zou vreemd gaan? Met 
wie dan?
De naam van die vent zeg ik niet, maar die 
man kreeg je gratis bij de aankoop van je huis.
– Wat, jij? Dan is het goed. Als ik je maar nooit 
aan de ontbijttafel tref, ik word niet graag ver-
oordeeld tot het eten van beschuitjes met jou.
Geen nood, ik ga altijd op tijd weg, ik heb ook 
mijn werk.
– Da’s waar. 
Wanneer het ons lukt zo goed met elkaar om 
te gaan, dan moet het de PvdA en VVD zeker 
lukken om een kabinet te smeden. O, is het 
alweer zo laat, ik had je vrouw beloofd om haar 
piepende deurtje te smeren. Zien we elkaar nog?
– Tuurlijk, binnenkort alweer. Wij zijn veroor-
deeld tot de bokkentocht, de enige dag in het 
jaar waarop openbare dronkenschap in Wijk 
aan Zee is toegestaan.
Nou, tot dan maar.
– Doe de groeten aan mijn vrouw!

~ Jan Aardenburg, Frank van Gool en Peter Meester ~

Hij is actief en betrokken. “Peter heeft altijd idee-
en, hij is heel positief en creatief in het vinden 
van oplossingen” aldus echtgenote Thea. Beide 
zijn heel sportief.Twee keer in de week gaat Peter 
naar de sportschool, er wordt gewandeld, gefietst, 
geschaatst “en op zondagavond gaan we stijldan-
sen”. Achter de geraniums zitten er is bepaald niet 
bij in huize Weel…   
Peter Weel werkt 4 dagen in de week als veilig-
heidsregisseur voor drie grote scholen: ROC 
Amsterdam, ROC Flevoland en het Voorzet 
Onderwijs Amsterdam. Met zo’n 45.000 studen-
ten, 4.500 medewerkers in 45 schoolgebouwen 
is dat een behoorlijke onderneming en verant-
woordelijkheid. “Een veiligheidsregisseur houdt 
zich bezig met de fysieke en sociale veiligheid op 

de scholen, ondersteunt directies van scholen en 
controleert het beleid”. Fysieke veiligheid heeft 
alles te maken met brandveiligheid, inbraakpre-
ventie en cameratoezicht. “Sociale veiligheid is 
eigenlijk alles wat je doet voor een respectvolle 
omgang en heeft heel veel te maken met waarden 
en normen. Er zijn enorme cultuurverschillen 
onderling, maar ook tussen de jongeren en de 
medewerkers”. Hij heeft het dan niet alleen over 
de verschillende nationaliteiten (wel 120!) met 
al hun eigen achtergronden en gewoonten, maar 
vooral over generatieverschillen. “Jongeren heb-
ben een straatcultuur waarin sociale media heel 
belangrijk zijn, de medewerkers zijn vaak wat 
ouder en hebben een heel andere achtergrond”. 
Er vinden allerlei soorten incidenten plaats, van 

pesten tot bedreigingen en van diefstal tot brand-
stichting. “Vaak is een incident niet te voorko-
men, maar het is wel heel belangrijk hoe je er als 
directie mee omgaat”. Vaak zijn het kleine inci-
denten, soms ook hele grote. “Heftige voorvallen 
zijn bijvoorbeeld groepen jongeren, in totaal zo’n 
150, die een ruzie uitvechten op het schoolplein, 
een ontevreden ouder die een opleidingsmanager 
probeert te pletten, een leerling die zelfmoord 
pleegt”.  
Peter heeft een sportieve achtergrond, hij zat kort 
in het Nederlandse turn team en “in een vorig le-
ven” was hij docent lichamelijke opvoeding. Zijn 
hart ligt nog steeds bij turnen, hij is heel actief 
als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse 
gymnastiek unie. “naast voorzitter van het dis-
trictsbestuur oord-Holland en utrecht organiseer 
hij nationale en internationale turntoernooien 
(EK en WK). Hij heeft als delegatieleider van het 
Nederlands team ook veel van de wereld gezien. 
Sinds 6 jaar wonen Peter en echtgenote Thea in 
Wijk aan Zee, maar het gezellige familiestrand 
strand van Wijk aan Zee heeft altijd een rol in 
hun leven gespeeld: “Thea’s ouders hadden een 
strandhuisje al vanaf haar geboorte en ze kan niet 
lang zonder het strand”. Toen hun 2 zonen het 
huis uit gingen was de stap van Badhoevedorp 
naar het vertrouwde Wijk aan Zee snel gemaakt. 
Maar dat hij het strand op zijn duimpje kende 
wilde nog niet zeggen dat hij ook wist wat er 
speelde in het dorp. Daarom werd hij twee jaar 
geleden voorzitter van de Dorpsraad. “Ik wilde 
graag iets terugdoen voor het dorp, bovendien 
kon ik op deze manier de mensen en het dorp 
goed leren kennen”. Volgend jaar mag Peter met 
pensioen maar van stilzitten wil hij niets weten 
“naast mijn vrijwilligerswerk ga ik - denk ik - 
mijn eigen bedrijf beginnen”. 

 ~ Tekst en foto: Stephanie Dumoulin ~ 

Dorpsraadvoorzitter Peter van Weel

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.

“in de dorpsraad kan ik het dorp 
en de mensen goed leren kennen”

Dorpshuis de moriaan is in 1972 
opgericht op initiatief van een aan-
tal Wijk aan Zeeërs. Er was al lange 
tijd behoefte aan basisvoorzienin-
gen (sportzaal, bibliotheek, ruimte 
voor kraamzorg, peuterspeelzaal 
etc). Dankzij een financiële injectie 
van Hoogovens (het huidge Tata 
Steel) en ondersteund door subsi-
dies van het toenmalige ministerie 
van CRM (tegenwoordig, gesplitst 
in VWS en OCW), de provincie 
Noord-Holland en gemeentefond-
sen werd de bouw van het dorps-
huis in 1972 mogelijk gemaakt.

17e eeuwse rechtbank
De naam ‘de Moriaan’ is ontleend 
aan de herberg / rechtbank De 
Moriaan die in de 17e eeuw aan de 
Kerkstraat stond. De gevelsteen van 
dit ‘rechthuis’ heeft waarschijnlijk 
ook de ‘tweede Moriaan’ gesierd: 
de eerste officiële badinrichting 
in wijk aan zee, die in 1837 door 
Mietje Geurs werd geopend. Zij had 
zes kamers en twee badkamers ter 
beschikking voor haar badgasten.
Heinrich Tappenbeck nam De 
moriaan in 1879 over na het over-
lijden van Mietje Geurs en sloopte 
het pand om er zijn (inmiddels 

verdwenen) Badhotel te bouwen. In 
het begin van de 20e eeuw werd in 
de kelder van dit hotel de gevel-
steen van het rechthuis De Moriaan 
gevonden. Een aantal jaar geleden 
is deze steen aangebracht in de hal 
van het dorpshuis door de eerste 
voorzitter van Stichting Dorpshuis 
Wijk aan Zee, Evert Gerritsen. 

Nieuwe sportverenigingen
De Moriaan voorzag duidelijk in 
een behoefte. Het leidde tot de 
oprichting van nieuwe sportvereni-
gingen (de volleybal-, de badmin-
ton- en de zaalvoetbalvereniging). 

Aanvankelijk huisvestte de Moriaan 
ook een dokterspost en een ruimte 
voor kraamzorg. Die zijn in de 
loop der tijd verdwenen. Ook de 
bowlingbaan heeft het veld moeten 
ruimen. In de loop der jaren is het 
dorpshuis natuurlijk aangepast aan 
de eisen des tijds. Zo zijn bijvoor-
beeld de vergaderzalen verbouwd 
en gemoderniseerd. De Mori-
aan blijft ernaar streven aan zijn 
primaire doel te beantwoorden in 
overleg met o.a. Dorpsraad, die er 
creatieve cursussen organiseert.Er 
is van alles te doen in de Moriaan. 
Van volleybal tot rummikub, van 
muziekvereniging tot zaalvoetbal, 
van bodyshape tot badminton, van 
handbal tot yoga. Op de open dag 
kunt u naar deze activiteiten komen 
kijken, of natuurlijk meedoen!

Beeldmateriaal gezocht
In de afgelopen veertig jaar is er veel 
in de Moriaan gebeurd. Het Neder-
lands kampioenschap rummikub, 
het grootste schaaktoernooi ter we-
reld (Tata Steel Chess), eerste divisie 
wedstrijden volleybal, Sinterklaasin-
tochten, rommelmarkten, autopuz-
zeltocht, condoleances, recepties, 
bruiloften, noem maar op. Om deze 
zaken ook te laten zien vragen wij 
de Wijk aan Zeeërs tijdelijk foto’s, 
films of ander materiaal beschikbaar 
te stellen. Dit kan worden ingele-
verd in de foyer van ‘de Moriaan’, bij 
Jolanda Bakker (Meeuweweg 6) of 
gemaild naar info@moriaan.nl. 
Wilt u bij oude foto’s uw naam 
achterop zetten, zodat we deze weer 
kunnen terug bezorgen? 

 ~ Erik IJzerman ~

Op 3 november viert Dorpshuis ‘de Moriaan’ haar 40-jarig jubileum met 
een open dag, omlijst door demonstraties en open trainingen van de huidige 
gebruikers en (sport)verenigingen.

dorpshuis de Moriaan 40 jaar

Met gepaste trots kondigt het Sinterklaas- en 
Kerstcomité Wijk aan Zee aan dat Sinterklaas, 
op zaterdag 24 november 2012, voor de vijftigste 
keer zijn opwachting zal maken in het dorp voor 
een rondgang met de koets en het geven van een 
tweetal voorstellingen voor de kinderen.
Dit betekent dat ook de Kerstman op 24 decem-
ber 2012 voor de vijftigste keer een fruitmand 

met iets extra’s zal brengen bij de alleenstaande 
ouderen van 70 jaar en ouder en de samenwo-
nenden / getrouwden van 80 jaar en ouder.
Omdat het een mijlpaal betreft willen wij daar 
graag extra aandacht aan besteden. Bij het ter 
perse gaan van de Jutter is nog niet bekend wat er 
precies gaat gebeuren omdat dit mede afhankelijk 
is van uw gulle gaven. Het is zeer uniek dat zo’n 
groots evenement ieder jaar weer  plaatsvindt. 
De vrijwilligers van het comité doen het vele 

werk met veel plezier onder het motto ‘van het 
dorp voor het dorp’, echter zonder de benodigde 
financiële middelen kunnen wij deze tradities 
niet voortzetten. Onze vrijwilligers zullen in de 
maand oktober bij u langskomen voor een vrij-
willige bijdrage om dit alles mogelijk te maken. 
Alvast hartelijk dank hiervoor. Mocht u nog vra-
gen hebben over het Sinterklaasfeest, donaties of 
de kaartverstrekking, kunt u bellen met 374518.

~ Sinterklaas- en Kerstcomité Wijk aan Zee ~ 

50e intocht Sinterklaas
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Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis aan 
huis bezorgd in Wijk aan Zee. Bewoners van zomerhui-
zen 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
De Moriaan, Dorpsduinen
kop van waz/tip, julianaplein
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1949 bs wijk aan zee, tot de 15e van de maand.
Kopij-inzendingen worden in principe onverkort 
overgenomen, doch de redactie behoudt zich het recht 
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Bijna drie jaar heeft op deze plaats een stimulerend bericht gestaan in het 
kader van het gemeentelijke project ‘Beter bewegen voor ouderen’. Dit  
loopt eind 2012 af. We zetten nu de eindspurt in! De nationale sportkoepel 
NOC-NSF heeft een driestappenplan gemaakt om mensen tot beweging 
aan te zetten. In de komende maanden komen die aan de orde. Deze keer: 

Stap 1: Zorg voor alledaagse beweegmomenten
Het grootste effect voor de gezondheid bereik je door kleine, alledaagse 
stappen. Hoe? plan elke dag een moment om lekker te wandelen. Voor de 
een is dat na het ontbijt, voor de ander na het avondeten, gebruik je fiets 
om boodschappen te doen, bel of mail minder, ga naar iemand toe. Hoe 
eenvoudig kan het zijn? Volgende maand stap 2. 

Einde
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Voor mij is de tijd van gaan nu gekomen. Dit is 
mijn laatste bijdrage aan De Jutter. Daar heb ik 
twee redenen voor. 

De eerste reden is, dat ik lang niet zo’n goede 
serieschrijver ben, als ik zelf wel eens denk. Na 
enkele afleveringen heb ik steeds opnieuw ont-
dekt, dat mijn gedachten verder waren, dan de 
aflevering, die ik hier en nu nog moest schrijven. 
Het geeft een nare spanning, als het ritme van het 
schrijven en het ritme van de gedachten elkaar 
in de weg zitten. Ik ben er niet zo goed in als ik 
zou willen. En, na verschuillende series zie ik ook 
geen verbetering. Het maakte echt niet uit of ik 
nu schreef over Tuinieren, Duinen aan Zee of de 

Geschiedenis van Wijk aan Zee.
De tweede reden is, dat ik niet meer zoals vroeger 
heet van de naald in minder dan vijfhonderd 
woorden kan zeggen, waar het volgens mij op 
staat. Dat zou ik het liefste doen, maar dat kan 
niet meer. Ik sta niet langer met twee benen in 
het organisatieleven van Wijk aan Zee. En achter 
mijn computerscherm vang ik nu eenmaal geen 
meningen, geruchten en gebeurtenissen op van 
‘dorpers’. Voor mij als Jutterschrijver is die bron 
opgedroogd. Honderdvijftien Kijkers aan Zee 
zijn er ooit aan ontsprongen. Altijd heet van de 
naald en nooit langer dan vijfhonderd woorden. 
Nu zou dat niet meer zo kunnen. 
En daarom nu: EINDE

janbudding@netaffairs.nl

op zaterdag 13 oktober  zal rummikubvereniging 
De Zandloper haar jaarlijkse open drive houden 
in Dorpshuis De Moriaan. Er wordt gespeeld 
met het 4-3-2-1 systeem en er worden 2 maal 5 
spelletjes gespeeld. Tussendoor is ruimte genoeg 
voor een drankje, hapje in de foyer van De Mori-
aan. Natuurlijk is er weer een mooie loterij en het 
mandraden ( € 0.50 per gokje), met als prijs een 
goed gevulde mand. De kosten voor de drive zijn 
€ 3,00 per persoon. De loten kosten € 2,50 per 
mapje van 5 nummers, en 3 mapjes voor € 6,00. 
De zaal is open om 12.30 uur en de drive start om 
13.00 uur. u kunt zich opgeven, telefonisch bij : 
jacqueline beekman tel. 020-6454823 of per mail: 
jacquelinebeekman@tele2.nl  of op 13 oktober  
aan de zaal tussen 12.30 en 12.45 uur.

Open drive rummikub
op 7 en 8 december rijdt de bus wederom van 
Wijk aan Zee naar Bremen, in het noorden van 
Duitsland. In Nieuwe Schans stoppen wij voor 
koffie met gebak. Bremen heeft twee kerstmark-
ten. Een van de markten is in middeleeuwse stijl. 
Ook is deze markt speciaal verlicht. De andere 
markt is rond het gemeentehuis de Dom en de 
vier Stadtmuzikanten. We overnachten in het vijf-
sterren hotel Swissotel. De afstand van het hotel 
naar de markt is vierhonderd meter.

Shoppen in Bremen
De volgende ochtend na het ontbijt gaan wij 
onder leiding van twee gidsen oud Bremen in. 
Dit duurt circa 1 uur. Daarna gaan op weg naar 
Oldenburg. Ook hier is een oude binnenstad te 
vinden, met veel bezienswaardigheden. 
uiteraard ook een kerstmarkt om 18.00 uur 
verlaten wij Oldenburg richting grens. In Nieuwe 
Schans eten wij gezamenlijk het avondeten. na 
het eten, rijden we zonder stop Naar Beverwijk 
en Wijk aan Zee. De kosten van deze busreis 
bedragen150 euro inclusief reisverzekering. 
Inlichtingen of opgave Horst Heydenreich 
0251-374434 of mail info@pensionheydenreich.nl

dorpsbelangen
Tijdens het stemmen in de Moriaan kwamen veel 
klachten binnen. Ik heb de klachten over verloe-
dering doorgegeven en de gemeente heeft beloofd 
actie te ondernemen. Andere klachten zullen 
in de volgende Dorpsraadsvergadering worden 
besproken. Soms blijkt niemand bij de gemeente 
van de klachten af te weten die volgens de klagers 
wel zijn doorgegeven. Dorpsbelangen is opgezet 
om dit te voorkomen. Meld dus uw klachten bij 
dorpsbelangen@casema.nl of de witte brievenbus  
of bel 375374.      Ton Mars

Wij organiseren op zondag 21 oktober weer onze 
jaarlijkse autopuzzeltocht,deze tocht wordt door 
heel veel mensen al jaren gereden.
Door de vaak grote belangstelling kunnen wij 
maar 90 deelnemers toelaten. De tocht zal net als 
voorgaande tochten,langs onbekende en bekende 
stukjes Noord-Holland gaan.
Mede doordat de Moriaan dit jaar 40 jaar 
bestaat,zal er een extra feestelijk tintje aan 
gegeven worden. De koffie met iets lekkers staat 
vanaf 09.30 uur klaar. om 10.30 zal de eerste 
auto van start gaan. De kosten bedragen € 30,00 
per persoon. Dit is inclusief koffie/thee met iets 
lekkers,lunch in een restaurant,bij terug komst 
hapjes,afsluitend met een maaltijd. 
De consumpties zijn voor eigen rekening. 
u kunt zich opgeven aan de bar van de moriaan,  
via info@moriaan.nl of  0251-374320. graag tot 
ziens In het Dorpshuis de Moriaan.

Het was in augustus 1945, ik was toen vier jaar, 
dat mijn moeder haar zus in Wijk aan Zee wilde  
bezoeken. Gedurende meer dan vijf jaren hadden 
ze elkaar niet gezien. En er was veel gebeurd. 
Mijn tante had tijdens haar werk in het Emma 
kindertehuis haar man leren kennen, een Wijk 
aan Zeeër. Tijdens de oorlog waren ze getrouwd 
en ze hadden inmiddels een zoon, Martien. Om-
dat bussen en treinen weer begonnen te rijden 
was het mogelijk om van Sappemeer, waar wij 
woonden, naar Beverwijk te reizen. Oom Leen 
haalde ons daar op en toen ging het te voet naar 
Wijk aan Zee met een bakfiets aan de hand voor 
de bagage en mij. Vanaf de Zeestraat kon je tot 
het Noordzeekanaal kijken, de hoogovens waren 
nog maar een kleine plant en al die bomen langs 
de Zeestraat waren er niet. Als kleine jongen zag 
ik daar rijen Duitse soldaten, die krijgsgevan-
gen waren gemaakt, arm in arm in de looppas, 
om aan te tonen dat de eerder door hen gelegde 
mijnen nu waren geruimd. Geallieerde soldaten, 
met het geweer in de aanslag, bewaakten hen. 
Een wel heel speciale manier om voor het eerst 
kennis te maken met Wijk aan Zee.  Hoelang 
we zijn gebleven kan ik me niet herinneren, wel 
dat tante An regelmatig de ramen moest openen 
omdat er explosies in de bunkers plaats vonden. 
Doffe dreunen die regelmatig klonken. Bij deze 
eerste kennismaking is het niet gebleven. Aan het 
eind van mijn lagere schooltijd en ook daarna, 
kwam ik tijdens vakanties op eigen gelegenheid 
naar Wijk aan Zee. Meer dan twee weken bleef ik 
er dan. Mijn oom en tante hadden inmiddels drie 
kinderen, maar met Martien trok ik op. 
Oom Leen was een meester in het maken van 
vliegers. uren, dagen, konden we ons daarmee 
vermaken. Vlakbij woonde Josje. Zij speelde en 
vliegerde ook vaak mee. In de vakantietijd waren 
er de dorpsfeesten, waarbij er voor de kinderen 
een optocht werd georganiseerd. Wij deden eens 
mee als de zigeuners van Wijk aan Zee. Op de 
bakfiets van oom Leen, met Martien, Martha, 
Jaap (met een broodkorst met stroop in en om 
zijn mond) Josje en ik. We wonnen een prijs. 
De Moriaan was er nog niet, de Dorpsduinen 
liepen door tot aan de Relweg. In die tijd kon 
je zo de duinen in, van een toegangskaartje was 
geen sprak. Er groeiden heel veel bramen. We 
plukten dan een emmer vol waarvan tante An 
jam maakte. Heerlijk. Wijk aan Zee was een dorp 
met nering, er waren niet alleen kruideniers, een 
bakker, een slager, een melksalon (van de ouders 
van Josje) en een winkel voor visgerei. Maar ook 
een school met het huis voor meester Wortman. 
Een dorp waar ik heel fijne herinneringen aan 
bewaar en waar ik nog steeds vaak terugkom. 
Sinds bijna dertig jaar ben ik, met veel plezier, 
een regelmatige gast op Vondeloord.

Koos van der Span

“regelmatig klonken er
 explosies in de bunkers”

Kerstreis Bremen en Oldenburg

 65 jaar getrouwd!
Op 2 oktober 2012 zijn Piet en Rie de Winter 

65 jaar getrouwd. 
Dit vieren zij op zondag 7 oktober in de Moriaan, 

met een receptie van 15.30 tot 17.00 uur, 
in de foyer. 

de Bokkentocht 2012
Wijk aan Zee opent in het tweede weekend van 
oktober het nieuwe bokbierseizoen alweer voor 
de 4de keer met deze ‘schuimende’ en succesvolle 
traditie. In een uitgebreider en nieuw herfstjasje. 
Goed weer of slecht, De Bokkentocht gaat altijd 
door! 
Door het dorp en langs het strand, bovenover 
de duinen, achterom en weer terug naar het 
begin. Maar er is nog veel meer te doen dat hele 
bokkenweekend… Heel Wijk aan Zee drinkt & 
swingt, eet & geniet! www.debokkentocht.nl ver-
telt je alles over Koken met de Bok, de Geitena-
vond en De Bokkentocht zelf. 

autopuzzeltocht Moriaan
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agenda
Woensdag 3 oktober
De Rel: uitzending Radio Typisch Wijk aan Zee 
20.00 – 22.00 u. 104.5 FM
Vrijdag 5 oktober
sonnevanck: geloof mij nou of niet v.a. 21.30 u
Zaterdag 6 oktober
Duinpark paasdal: oktober Fest; 19.00 u, vooraf 
reserveren

Sonnevanck: 4tuoze Matroze v.a. 21.30 u
timboektoe: einde seizoenfeest;18 + € 10,- 22.00 u
Zondag 7 oktober
Dorpskerk: Opening Wandelpad Rondje Wijk 
aan zee 13.00 u
Zee van Staal: gratis rondleiding Beeldenpark 14.00 u
Herhaling uitzending Radio Typisch Wijk aan 
Zee 12.00 – 14.00 u. 104.5 FM
Woensdag 10 oktober
De Moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 12 t/m zondag 14 oktober
Horeca Wijk aan Zee: Bokkentocht v.a. 12.00 u
Vrijdag 12 oktober
Sonnevanck: Niels van der Gulik
Zaterdag 13 oktober
Café de Zon: ASO(Alkmaars StraatOrkest) Roze-
geur express 20.30 u
Café Jetz: King Cake
sonnevanck: bluesavond met piet visser 21.30 u
Zondag 14 oktober
Klein Zwitzerland: BOK live  met Gerard Bierste-
ker 15.00 u
Dorpsweide: kofferbakmarkt 8.00 - 16.00 u
De Moriaan: promotie van verenigingen
Woensdag 17 oktober 
De kust, geestdriftavond, natuurgenezer richard 
de Leth, over optimale gezondheid. 19.30 – 21.30 u
Vrijdag 19 oktober
sonnevanck: Dublicators v.a. 21.30 u
Zaterdag 20 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
sonnevanck: Linke binke v.a. 21.30 u
Zondag 21 oktober
De Moriaan: Autopuzzeltocht 10.00 u
Vrijdag 26 oktober
sonnevanck: kevin & esmee v.a. 21.30 u
Zaterdag 27 oktober
sonnevanck: bbr-band, blues & rock 21.30 u

Wijziging openingstijden Bibliotheek 
Jeugdservicepunt Wijk aan Zee vanaf 1 okt: 
maandag 13.30 – 16.30 uur
Dinsdag   13.30 – 16.30 uur
vrijdag     13.30 – 16.30 uur

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
7 oktober       
mevr.  Ds. M. Myburgh                                                      
21 oktober       
mevr. Prof. Dr. M. van Veen te Weesp                                                    

Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 6 oktober
19.00 uur  themaviering   
voorganger J. de Wildt themakoor
Zondag 14 oktober
9.30 uur communieviering   
voorganger p. N. Smit gemengd  koor
Zaterdag 20 oktober
19.00 uur  familieviering   
voorganger p.R. Putman jeugdkoor
Zondag 28 oktober
9.30 uur eucharistieviering   
voorganger p. R. Putman gemengd koor  
      
Oecumenische Bijbelkring
Maandag 1 oktober  o.l.v. pastor Nico Smit in 
de consistorie van de Dorpskerk aan het Juli-
anaplein. inloop 19.30 uur met koffie en thee. 
Aanvang gesprek om 20 uur. Het boek Genesis is 
gespreksonderwerp. 

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. 
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De Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeer-
terrein: www.banjaert.eu
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrij 
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Dorpsraad: website www.wijkaanzee.org 
Duinpark Paasdal: woe t/m zo 10.00 – 21.00 u
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt): 
ma 10.00 – 14.00 u; do, vrij 12.00 -18.00 u en za, 
zo 12.00 – 17.00 u
De Moriaan: woensdagmiddagsport 50+  aan-
vang 13.30 – 14.45 u
De Rel: Relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woe, do, vrij 13.00 – 16.30 u en za 11.00 – 
15.00 u; van 7 oktober t/m 6 november gesloten!

Op zondag 14 oktober is alweer de laatste markt 
van het jaar. Deze afsluiter van het seizoen is wel 
een bijzondere, want het is de 50e keer dat de 
kofferbakmarkt plaat vindt! Ter gelegenheid van 
deze happening, vindt onder de standhouders 
een verloting plaats voor ‘gratis staan’ in 2013. 
De markt biedt plek aan circa 200 kramen en 
vooral met mooie dagen weet de markt vele 
bezoekers, het aantal loopt soms in de duizenden, 
te trekken. Ook dit keer kunnen mensen 
weer lekker struinen langs de grote diversit-
eit aan rommeltjes en 2e hands koopwaar en 
genieten van de unieke sfeer.
op de Dorpsweide, van 8.00 tot 16.00 uur

Yoga
Het nieuwe yogaseizoen in het gezondheids-
centrum te Wijk aan Zee is weer gestart. Bent u 
nieuwsgierig? Geef u op of kom langs voor een 
gratis proefles. dinsdag 19.30 uur marjolijn 
Adriaansche - marjolijn@yoga-bewustzijn.nl
woensdag 18.15 uur en 20.00 uur (vol)  
Karin Bakker - k.seltmann@hotmail.de

Hatha Yoga
Hatha yoga op donderdagavond in de basisschool 
van wijk aan zee. van 19.30 tot 20.45 uur olv 
gedipl. yogadocent. info. 06-14816976 of 
marjolijn@yoga-bewustzijn.nl

Volleybal
Elke woensdagavond spelen de recreanten van 
wvv van 20.00 tot 21.30 uur in de moriaan. 
We kunnen nog wat aanvulling gebruiken.
Kom gewoon een keer gratis meespelen om te 
kijken of je het leuk vindt.

Jutter zoekt coördinator
De Jutter is op zoek naar iemand die één keer per 
maand de bezorging wil coördineren. Belangstel-
ling? mail naar jutter@zonnet.nl

50e Kofferbakmarkt
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