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Van de redactie
Voor sommigen klinkt dit misschien ontzet-
tend ouderwets: maar ik heb voor het eerst 
getwitterd. Ik zag het nut van dat getwitter niet 
zo in. Ik dacht: wie is er nu in hemelsnaam ge-
interesseerd in wat ik te zeggen heb? En heb ik 
eigenlijk wel wat te melden? Dus waarom zou 
ik? Tot ik onlangs over het strand liep en daar 
een immense hoeveelheid dode krabbetjes zag 
(zie hiernaast). Ik heb er een foto van gemaakt 
en was van plan eens uit te zoeken hoe dat nou 
zo ineens komt. Toen werd mij geadviseerd 
de foto met de vraag eens te ‘tweeten’.  Ik wist 
zelfs niet hoe je zoiets doet. De truc was dat je 

er wat #toevoegingen bij doet, waardoor je be-
ter vindbaar bent. In no time was ik al diverse 
keren ge-re-tweet, en kreeg ik een reactie van 
de ‘strandmanager Wijk aan Zee’ (wie is dat ei-
genlijk?) en van het het NIOZ. En dat vond ik 
nou weer heel erg leuk! Dus ik ben om. Ik ga ‘t 
vaker doen. Nou, eens even denken wat mijn 
volgende tweet wordt. Eeeeh, ik weet even 
niets. maar toch. wie weet. binnenkort...

              ~ Marian van den Hul ~Wie afgelopen maand een wandeling langs de branding maakte, kan het bijna niet ontgaan zijn. In 
plaats van krakende schelpenhopen, lag het strand vol met duizenden dode krabbetjes. Volgens het NIOZ 
(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) zijn het ‘Zwemkrabben’. Als ze blijven drijven 
zijn het vervellingen. De grote hoeveelheid dode krabben zijn volgens hen waarschijnlijk het gevolg van 
visserij. (Via Twitter)

dode krabbetjes

Over de toeristenbelasting was men het eens: 
deze is te hoog. “Afschaffen”, werd geopperd. En: 
“Een dorp als Wijk aan Zee kan niet worden ver-
geleken met een stad als maastricht”. ter plekke 
werd de oproep gedaan aan de raadsleden om op 
10 oktober in de raadscarrousel een fundamente-
le discussie te voeren over de toeristenbelasting. 
“goed nadenken over waarom je toeristenbelas-
ting zou heffen”. Noteren dus die datum!

Zelfde regels of ruimte voor maatwerk
Op de vraag of er een plek voor de jeugd kan 
komen, was de reactie dat dit niet een taak van de 
gemeente hoeft te zijn. “maak het niet te moei-
lijk”. “Een initiatief moet vanuit het dorp komen”. 
Opvallend was de opmerking dat de jeugd zelf 
haar plek kan kiezen. Hangen mag, zolang men 
maar geen overlast veroorzaakt. “Zorg voor goed 
contact met de wijkagent”. bij het onderwerp 

Zeepad werd de bal op een soortgelijke manier 
teruggekaatst. Op de vraag of het Zeepad kan 
worden opgewaardeerd, luidde de reactie dat je 
daarvoor bij Wijkbeheer moet zijn. 
Wat velen niet wisten, waren de plannen in 
verband met de nieuwe drank- en horecawet over 
het toestaan van feesten bij sportverenigingen. 
Een besluit hierover zou over één week aan de 
orde zijn. “Oneerlijke concurrentie voor de hore-
ca, omdat er geen gelijke spelregels gelden”, aldus 
een vertegenwoordiger van de koepelorganisatie 
voor de horeca. “De regels voor sportverenigin-
gen zijn namelijk minder streng”.  maar: “in wijk 
aan Zee speelt de concurrentie tussen de horeca 
en sportverenigingen niet”, was de tegenreactie in 
de zaal. Het blijkt een ingewikkeld onderwerp te 
zijn over ‘fair play’ en uniformiteit van spelregels. 
Het laatste woord is er nog niet over gezegd en 
het is de vraag of de gemeenteraad een stukje 

maatwerk voor Wijk aan Zee mogelijk maakt.

Inspreken op plannen
Ook het parkeren in Wijk aan Zee is een onder-
werp, evenals het definitieve bestemmingsplan 
dat over ongeveer 1 ½ jaar moet worden vast-
gesteld. “Als het zo ver is, zal iedereen worden 
benaderd voor het inspreken”, zo luidde de 
toezegging. 
En zo ging de discussie van het ene naar het 
andere onderwerp. Het bleek dat de avond zich 
niet leende voor het uitdiscussiëren van onder-
werpen en dat was volgens de organisatoren van 
de gemeenteraad ook bekend gemaakt. Laat dit 
een begin zijn. Hoe dan ook “Wijk aan Zee moest 
worden gehoord”, aldus één van de inwoners. En 
dat is gelukt.

~Tekst: Sonja Waschkowitz Foto: Stephanie Dumoulin ~
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Een volle bak was het in de Moriaan, waar op 11 september de gemeenteraad haar derde Raadscafé had georganiseerd. Inwoners konden 
vragen stellen over de meest uiteenlopende onderwerpen. In een levendige discussie ging het over de toeristenbelasting, over een plek voor 
de jeugd, woningen voor ouderen, het parkeerbeleid en de nieuwe regels voor feesten bij de sportverenigingen.

Levendig raadscafé
over Wijk aan Zee



“Ik kwam hier wonen en op een avond liep ik 
Sonnevanck binnen, toevallig zat Leo van der 
Leden achter de piano, hetzelfde gebeurde als 
op mijn achttiende in Haarlem, ik pakte de 
microfoon en zong de blues. vanaf dat moment 
voelde Wijk aan Zee als een warme deken, ik 
ontmoette allemaal leuke mensen. Na een paar 
keer Sonnevanck kende ik al snel een groep leuke 
mensen.”
“Ik zing in ‘Nuh’, vroeger heb ik ook in andere 
bandjes gespeeld. Wij treden niet zo vaak op en 
oefenen ook niet zo veel, maar als je dan weer bij 
elkaar komt is het heerlijk om na vier maanden 
zomerstop weer te spelen, dan vlam je gewoon. 
Als je elke week oefent komt er verveling, je raakt 
‘het’ kwijt als je regelmatig optredens hebt. Ik 
zing jazz, rock, blues, maar ook nederlands-
talig, onder andere Ramses Shaffy. Ik vond het 
fantastisch dat Ramses een paar jaar geleden bij 
bert kisjes op verjaardag kwam. mensen gingen 
vrienden bellen om ook te komen en muziek-  

instrumenten mee te nemen. Ik was daar en 
belde meteen David van Aalderen, die kwam ge-
lijk met zijn viool. Het is een topavond geworden, 
Ramses speelde fantastisch piano, en met zijn 
allen hebben wij muziek gemaakt. Het werd een 
geweldige muziekavond.”

“Ik vind dat je als zanger een totaal andere 
muzikant bent dan een instrumentalist. Die moet 
jaren en jaren studeren, maar een zanger kan het 
of hij kan het niet. Voor mij is muziek maken een 
uitlaatklep, als ik sta te zingen komt het vanuit 
mijn ballen. Dat zorgt er voor dat mensen het 
wel leuk vinden. Omdat ze merken dat je meent 
wat je zingt. Voor mij is muziek maken therapie, 
mijn enige hobby naast muziek is backgammon. 
ik speel mee in het backgammon toernooi in 
Sonnevanck, ook thuis speel ik het met mijn 
vrienden.” 
“Sinds vier maanden is mijn drukkerij verhuisd 
van Velsen-Noord naar Amstelveen. Daartoe 

Het was in Haarlem, een jaar of achttien was hij, en met een paar pilsjes op wilde hij indruk maken 
op een meisje, liep op de microfoon af toen een band aan het spelen was en zong mee. Vanaf dat mo-
ment was René Jongen zanger, hij bleek een echte ‘Blues-stem’ te hebben. René, die eigenaar is van de 
drukkerij van De Jutter, ‘Pantheon’, is geboren in Santpoort, en via Haarlem en Velsen-Noord is hij 
in 2001 in Wijk aan Zee gekomen. 

rené Jongen
Muzikanten uit Wijk aan Zee

hebben wij besloten omdat momenteel veel 
drukkerijen weinig werk hebben en er al veel 
failliet zijn gegaan. Dat is ontstaan door de crisis, 
maar ook door internet, en doordat er veel zelf 
wordt geprint. Nu zitten wij in een pand met een 
collegadrukker en maken wij efficiënter gebruik 
van mensen, inkoop, machines en transport. Wij 
maken luxe drukwerk, maar ook huis, tuin en 
keukendrukwerk. Ik heb me gericht op vorm-
gevers, daarmee kan ik lezen en schrijven, die 
weten wat wij kunnen. De opdrachtgever kent 
ons niet en geven een opdracht aan een vormge-
ver om een drukwerk te ontwerpen. Die stellen 
aan hun opdrachtgever voor welke drukkerij het 

werk gaat uitvoeren. Op die manier zijn wij de 
huisdrukker geworden van het Rijksmuseum, 
het stedelijk museum en van de bezige bij. Het 
leuke van mijn werk is om supermooie dingen te 
maken, en de diversiteit van de mensen waarmee 
wij omgaan.” 

“Zodra ik in Wijk aan Zee kwam wonen was 
mijn wens om de Jutter te drukken. Ik heb mijn 
best gedaan, en heb het bestuur ervan overtuigd 
dat ik de beste Jutter kon maken. Het is gelukt, 
jullie hebben een mooie Jutter en ik voel me de 
berlusconi van wijk aan zee.”

 ~ Georges van Luijk ~

Op zaterdag 5 oktober treedt het Alkmaars Straatorkest (ASO) op in Café De Zon in Wijk aan Zee met hun programma ‘Het Hoedje van de Koningin’. 
Een nieuw muziekverhaalprogramma waarin het ASO dit keer een blik achter de schermen van het koninklijke leven biedt. Leden van de hofhouding 
van de oude koningin doen een boekje open over hoe het daar aan toe is (zou kunnen zijn) gegaan. En dan blijkt dat zij, van kamerheer tot schoonmaak-
ster , ook maar gewone Nederlanders zijn. De koningin krijgt eindelijk tijd om te doen wat zij graag wil: langs het strand wandelen, fietsen op haar 
electric bike, haar face liften of gewoon een pikante trilogie lezen. Haar hofhouding wordt natuurlijk ingekrompen en krijgt zo ook te maken met de 
bezuinigingen in ons land. Maar centraal staat natuurlijk iets waar zij nooit afscheid van zal nemen: Een nieuwe hoed voor een volgend optreden.
Het Alkmaar Straatorkest heeft de liederen voor deze voorstelling grotendeels zelf geschreven. De nummers gaan over alles wat hen bezighoudt in onze 
samenleving. De groep telt 24 leden. Iedereen zingt, bijna altijd meerstemmig, soms a capella, maar vaak begeleiden ze zichzelf op hun accordeons, 
gitaren, ukelele, fluiten, viool, cello, saxofoon, harmonica en ritme. De voorstelling begint om 20.30 uur en vindt plaats in Café De Zon Voorstraat 54 in 
Wijk aan Zee. Kaarten kosten € 7,50 en kunnen worden gereserveerd op 0251-373.147 of 06-2018.1181 of mail ellineke@casema.nl

alkmaars Straatorkest in de Zon: het hoedje van de koningin

Muziekcursus 
muziek stimuleert de intelligentie, vermindert 
concentratieproblemen en verbetert de motoriek. 
Deskundigen zijn het erover eens: actief met 
muziek bezig zijn is heel goed voor kinderen. 
Ook voor ouderen trouwens want het ontspant 
en geeft levensvreugde. Kortom: muziek maken 
is hartstikke gezond! Daarom start in november 
een cursus muziek voor jonge kinderen. Ouder 
en kind samen muziek maken in huiselijke sfeer, 
met muziektherapeute jolanda stots. muziekin-
strumentjes zijn aanwezig. 
groep 1: 1,5 tot 2,5 jarigen, 9.30 uur tot 10.15 uur
groep 2: 2,5 t/m 3 jarigen, 10.30 tot 11.15 uur
Lessen zijn op 1, 8, 15, 22 en 29 november, 6, 13 
en 20 december. kosten 50,-. aanmelden voor 18 
oktober. per groepje heb ik plek voor 6 kindjes 
met ouder. 06-53877548.

op zondag 6 oktober speelt de min of meer 
wereldberoemde Zuid-Amerikaanse feestband 
‘Paolo Passionato and the Pennies from Heaven’ 
in de Dorpskerk van 12.00-15.30 uur. Het feest 
begint de avond daarvoor, op 5 oktober in son-
nevanck, vanaf  21.30 uur. paolo passionato and 
the Pennies from Heaven is de legendarische 
showband van Paolo Passionato. De band was 
de eerste multiculturele samplegeoriënteerde 
latin salsa rap calypsoband ter wereld (bron: Stan 
Rijven’s popjournaal).
muzikanten uit alle hoeken en gaten van de aarde 
zoals tahiti, de galapagos eilanden, kazachstan, 
Haiti, birma, Laos en Limburg  maakten - en 
maken nog - deel uit van deze fantastische, maar 
ook anderszins erg leuke  band. Toen de band 
eigenlijk nog niet eens echt bestond werd er al 
binnen 1 jaar (het jaar 1983) gespeeld op meer 
dan 3000 festivals, jeugdhonken concertza-
len, nederland muziekland, sonja barend, De 
Lachende Scheerkwast, Oerol, het festival van 

Lokeren en Hengevelde. De single Hengevelde 
staat al meer dan 30 jaar in de top 100 aller tijden 
van bentelo, Delden, neede en goor. en toen 
moest het dus nog allemaal beginnen!
Paolo Passionato, de legendarische zanger van 
de wereldberoemde gelijknamige formatie uit de 
jaren 80 bracht zijn jeugd door in de sloppenwij-
ken van Napels, als zesde zoon van de vermaarde 
zangeres maria di sorrento. paolo zong op zijn 
zevende jaar al de kroegen van Napels en omge-
ving plat. Dit moest wel, omdat zijn ouders geen 
geld hadden, en als ze het wel hadden, spendeer-
den ze het aan drugs en prostitutie. Echter, zoals 
iedereen weet, raakte maria di sorrento na een 
tragische liefdesaffaire aan lager wal en daarom 
vertrok paolo passionato toen hij 8 jaar oud  was 
naar Amsterdam. Daar deed hij de vooroplei-
dingen van de toneelschool, kleinkunstacademie 
en conservatorium van Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam en deed een studie geneeskunde, 
omdat hij erg begaan was met het lot van zijn 

Paulo Passionato & the pennies from heaven

moeder, maria di sorrento.
Door zijn ongeëvenaarde vakmanschap en crea-
tiviteit wist Paolo de band Paolo Passionato and 
the Pennies from Heaven beroemd te maken in 
de hele wereld, tevens is hij een veelgevraagd stu-
dio- en sessiemuzikant.(zie de biografie- ‘Paolo-
mijn leven als Passionato’)
De jaren 90 en 00 zijn een groot mysterie , 
waarover paolo zich in nevelen hult. gevangenis? 
Wereldreis? Paolo wil er niet veel over kwijt. Het 
enige -vage- antwoord dat hij geeft is: “Luister 
naar mijn muziek, ik leef in mijn nummers...”

Ledenwerfactie arion
na 3 maanden in wijk aan zee via de jutter 
reclame voor Arion hebben gemaakt en in de 
kranten van beverwijk was het afwachten wat 
de actie zou brengen. We waren blij verrast dat 
twee inwoners van Wijk aan Zee langskwamen 
om informatie te vragen. Instrumenten lagen 
klaar voor gebruik. Al gauw bleek dat hij al jaren 
speelde op klarinet en graag op een saxafoon 
wilde spelen. Zij wilde graag op een trompet en 
na informatie schoven ze aan bij de repetitie, 
om te luisteren naar de populaire muziek die we 
spelen. Alle twee waren verkocht aan Arion door 
de sfeer en muziek. mogelijk 2 nieuwe leden. nou 
u nog, de instrumenten liggen op u te wachten 
       Klaas van Amersfoort

kom je ook zaterdag 26 oktober op nachtelijke 
speurtocht door het donkere bos? Piraten zullen 
je onderweg helpen bij de zoektocht naar de schat 
van de gouden gunjes. in die tijd  was er nog 
geen elektrisch licht. Je leerde op andere manie-
ren je weg te vinden in het donker: de sterren te 
lezen en geluiden te herkennen bijvoorbeeld.
verzamel de gouden gunjes en kom wat lekkers 
halen na afloop. In de Nacht van de Nacht ervaar 
je wat het is om de duisternis te beleven. Dieren, 
maar ook mensen, kunnen beter van hun nacht-
rust genieten. We raden je dan ook aan geen 
zaklamp mee te nemen. start tussen 19.00 en 
20.30 uur bij de camping banjaert, burgemeester 
rothestraat 53a in wijk aan zee. Duur ca. 1,5 
uur. Neem goede schoenen en een duinkaart 
mee! Oproep: Heeft iemand een sterrenkijker te 
leen, of wil je helpen die avond? Neem contact op 
met gcudovan@gmail.com of 251373201.

nacht van de nacht
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Hier & daar
Kelder
De gemeente Beverwijk is van plan om voor 
het treinstation een fietsenkelder te maken. Ze 
wil dit doen omdat de geparkeerde fietsen bin-
nen de omheining Visuele Vervuiling zouden 
zijn. Ik, als fietser, voel mij hierdoor intens 
beledigd. Nee dan al die auto’s die voor het 
stadskantoor geparkeerd staan, dat is zeker 
wel een lust voor het oog? De visie van het 
gemeentebestuur is in deze zaak bedenkelijk te 
noemen. Natuurlijk zouden ze het liefst al die 
visuele vervuilers uit hun prachtige gemeente 
willen verbannen maar dat zal niet worden 
gepikt door hun burgers, dat weten ze nu al. 
Dus dan maar miljoenen gemeenschapsgeld in 
een fietsenkelder steken zodat ze zich tenmin-
ste niet vanuit het stadskantoorraam hoeven 
te ergeren aan die vieze fietsen.
Ik weet eerlijk gezegd nog niet of ik zoef zoef 
die gemeentekelder in ga fietsen, want kelders, 
daar heb ik het niet zo op. Daar gebeuren rare 
dingen. Denk even aan Natasja Kampusch. 
Dus zal ik straks wellicht mijn fiets in de rek-
ken van het stadskantoor parkeren of met een 
grote ketting om een lantaarnpaal vastzet-
ten. En velen zullen mij volgen dat kan ik 
nu al voorspellen. Het worden ‘Amsterdamse 
toestanden’ en het gemeentebestuur zal gaan 
terugverlangen naar de tijd dat iedereen zijn 
fiets beschaafd in de omheining zette.

marjan procee
marjanschrijft@kpnmail.nl

Groningse vlag gestreken, de zomer is voorbij
buna en geert blaauw uit Hoogezand strijken 
voor de 21ste keer de groningse windvaan, het 
komende halfjaar zijn ze weg. “Wij voelen ons 
echte wijk aan zeeërs.” buna loopt met nog een 
aantal Vondeloordse dames mee met het wandel-
groepje van Elly Durge en geniet daarmee van de 
omgeving van Wijk aan Zee, hoewel dit jaar wat 
minder vanwege wat lichamelijke ongemakken. 

“behalve onze stacaravan hebben wij ook een 
toercaravan, waarmee wij vroeger Zuid-Europa 
doortoerden, maar nu meestal in de Achterhoek, 
Twente en Limburg blijven. Zoals veel Vonde-
loorders bridgen wij ook. Wij vinden dat er een 
fijne sfeer heerst in Wijk aan Zee, er is actie. Een 
leuke mix van mensen, kunstminnend en kunste-
naars die heel dicht bij elkaar staan.” 

“Jullie zetten Wijk aan Zee positief op de kaart. 
Houden zo. De inspanning van jullie samen 
heeft een positief effect, ik denk voor jezelf maar 
vooral ook voor mensen van buiten. bijvoorbeeld 
de ‘Open Atelier Route’ en het ‘Jutterspad’ brengt 
ons dichterbij de Wijkers die klaarstaan met 
drankje en hapje.”

Vriendelijk dorp
maria goossens (niet op de foto)uit arnhem 
kwam begin jaren negentig al met haar man op 
Vondeloord met een toercaravan. Dat was in de 
periode dat een grafietregen het dorp had geteis-
terd, en de hele landelijke pers het dorp bestookte 
met vragen. maria en haar man vroegen zich 
toen af of zij hier nog wel wilden terugkomen. 
Dat deden zij. Toen haar man was gestorven heeft 
zij op Vondeloord een stacaravan gekocht. Zij 
loopt elke dag op het strand om de zeelucht op te 
snuiven. De laatste weken genoot zij van de stilte 
op de camping. En wat zij zo leuk vindt aan Wijk 
aan Zee is de vriendelijkheid van de mensen. 
“Ik geniet er zo van dat mensen, die ik nooit 
eerder zag, mij een goede morgen wensen.”

~ Tekst en foto: George van Luijk ~

intocht Sinterklaas 
De zomer begon wat laat maar wat hebben we 
genoten van het mooie weer, er was gezellig-
heid genoeg in het dorp en de smaakmarkt was 
een schot in de roos. De overgang van de zomer 
naar de herfst is wel erg groot en nu maar hopen 
dat we geen extreme wintermaanden tegemoet 
gaan. Wel is voor ons als comité de tijd aange-
broken om nieuwe feesten voor te bereiden. Dat 
betekent, zorgen dat we dit jaar de intocht van de 
goedheilig man weer mogelijk kunnen maken 
en een tweetal leuke voorstellingen hebben voor 
de kinderen. Ook zetten we ons weer in om de 
fruitmanden te verzorgen voor de bejaarden, 
alleenstaanden, langdurig zieken en mensen die 
in dit jaar een bijzondere tegenslag hadden te 
verwerken.  Dit kunnen wij niet alleen realiseren 

en dus zullen er binnenkort (vanaf 1 oktober t/m 
15 november)  leden van het sinterklaascomité 
bij u langskomen met de lijst, en u vragen om een 
bijdrage. Zij delen aan de mensen met kinderen 
een kleurplaat uit. Als deze is ingekleurd kan 
hij worden ingeleverd, uiterlijk op 22 november 
2013 bij ed van de watering, de primera winkel 
in ons dorp. Sinterklaas en zijn Pietermannen 
zoeken de mooiste uit en die kunnen een prijs 
verdienen. Deze wordt uitgedeeld op de dag dat 
Sinterklaas zijn intrede doet in ons dorp. 
Dus mensen leg vast een leuk bedragje voor ons 
klaar, u weet dat het goed wordt besteed. 
mocht u als inwoner van wijk aan zee nog 
vragen hebben over het Sinterklaasfeest, dona-
ties of de kaartverstrekking, dan kunt u contact 
opnemen met ons op telefoonnummer 374518, 
tot uiterlijk 20 november 2013.

Het Sinterklaas en Kerscomité

rondje Wijk aan Zee sluit seizoen muzikaal af
rondje wijk aan zee sluit op zondag 6 oktober 
het seizoen af met spetterende feestmuziek van 
de negenkoppige band Paolo Passionato & The 
Pennies From Heaven in de Dorpskerk, Juliana-
plein te Wijk aan Zee. Calypso, salsa, sambareg-
gae, samba, bossa, pagode, soca  in een cock-
tailshaker die de zon laat schijnen. Het concert 
duurt van 12.15 uur tot 13.45 uur, waarna de 
wandeling onder leiding van gidsen mogelijk is. 
Deelname is gratis, collecte voor muzikanten.
De wandeling voert langs resten uit het verleden, 
waaronder de radarbunker, geopend van 13.00 
tot 16.00 uur, de fundering van de vuurbaak en 
een lunet uit 1800. De wandeling duurt ca. twee 
uur, duinkaart verplicht. De openstelling van 
kerk en bunker elke maand wordt hiermee afge-
sloten. Dat betekent natuurlijk niet het einde van 
het wandelseizoen. 
op 6 oktober lanceren wij de website met 
mobiele ‘app’ waarmee u de hele route met uw 

smartphone kunt volgen. Dan is de wandelroute 
ook online te bereiken. bundelmedia heeft een 
website gemaakt die  uw smartphone herkent, 
waardoor u  automatisch wordt doorverwezen 
naar de mobiele app; een module die wandelaars 
als routeplanner kunnen gebruiken!
u kunt navigeren naar specifieke locaties en ho-
recagelegenheden en ook uw exacte locatie op de 
kaart opvragen voor als u even de weg kwijt bent.
Iedere locatie en bijzondere bezienswaardig-
heid heeft een eigen minipagina die wandelaars 
informeert. Zo heeft u als het ware een eigen gids 
op zak! maar ook kunt u vinden waar u graag 
wilt vertoeven om na de wandeling een hapje of 
drankje te nuttigen. Kortom, vanaf begin oktober 
heeft u het Rondje Wijk aan Zee in uw broekzak!
Wilt u met een schoolklas of een groep het 
rondje wijk aan zee lopen en/of de radarbun-
ker bezoeken? Neem dan contact met ons op via 
www.rondjewijkaanzee.info

vanaf zondag 27 oktober toont museum ken-
nemerland werk van de bekende beverwijkse 
tekenaar en schilder Jan van der Schoor.
Een oproep aan bezitters van werk van Jan leidde 
tot een zodanig groot aanbod, dat uitgezien 
moest worden naar extra expositieruimte. Dank-
zij medewerking van de gemeente beverwijk kan 
voor een half jaar ook gebruik gemaakt worden 
van de expositieruimten in Huize Westerhout, 
waarin voorheen de Kunstuitleen was gehuisvest.

Dit biedt de mogelijkheid om  vijf jaar na zijn 
overlijden een echte overzichtstentoonstelling te 
maken van leven en werken van Van der Schoor.
Jan geeft in zijn werk de hartenklop van de tijd 
en van het leven in onze regio weer. bij tal van 
gelegenheden tekende en schilderde hij. Er zal 
ook een selectie worden getoond uit de honder-
den cartoons, die hij maakte o.a. wekelijks voor 
Dagblad Kennemerland.
Het overgrote deel van de schilderijen en teke-
ningen komt uit particulier bezit en zal nu dus te 
zien zijn voor een groter publiek.
Ook vanuit Wijk aan Zee werd enthousiast 
gereageerd. O.a. werk uit de Horse Club, Café De 
Zon en  van verschillende dorpsgenoten werd in 
bruikleen afgestaan. De familie Van der Schoor 
stelde persoonlijke documenten ter beschikking.
De tentoonstelling zal lopen tot en met 31 maart 
2014. Het museum is geopend op zaterdag en 
zondag van 14.00 – 17.00 uur.
Toegangskaarten worden alleen vanuit het 
museum  aan het Westerhoutplein verkocht.  De 
entreebewijzen zijn tevens geldig  voor Wester-
hout. 

Foto: Riet Molenaar

Jan van der Schoor in museum Kennemerland

Leren koken in de keuken van de Moriaan
Afgelopen maand is de keuken van Dorpshuis 
de moriaan compleet vernieuwd. Daarom gaan 
vanaf september 2013 in Dorpshuis de moriaan 
o.a. een aantal kookprogramma’s van start.
Onder leiding van enthousiaste hobbykoks, die 
hun sporen inmiddels verdiend hebben, worden 
op verschillende niveaus kook- en baklessen 
gegeven, ‘social-coocking’ begeleid en kinder-
kooklessen gegeven. En als er behoefte onder 
de ouderen is om gezellig tussen de middag een 
hapje te komen doen, i.p.v. “tafeltje dekje” thuis, 
dan gaan we daar ook op inspelen.
Alle kooklessen zullen plaatsvinden in de vroege 
(en late) avonduren, behalve de kinderkook- en 
baklessen. (8 t/m 12 jaar) die vinden plaats na 
schooltijd. Social-coocking kan overdag, in het 
weekend en in de avonduren. 
 
Cursus Aziatische gastronomie
De eerste cursus wordt gegeven door Peter 
Kroon, Aziatische gastronomie. De Oosterse 
keuken bestaat uit gerechten die hun oorsprong 
vinden in landen als Indonesië, Thailand, India, 
Japan en China. De Aziatische keuken is heel 
erg veelzijdig en gevarieerd. buurlanden hebben 
sommige ingrediënten gemeen, maar alle Azi-

atische landen hebben keukens ontwikkeld die 
uniek zijn. Regionaal zijn er heel wat verschillen: 
Thailand, Vietnam en Indonesië bijvoorbeeld 
kennen elk zeer uitgesproken typische smaken. 
Het proeven van de gerechten uit deze landen is 
dan ook een waar avontuur, want de Aziatische 
keuken is vers en kleurrijk, smaakvol en nooit 
saai of voorspelbaar. De gerechten worden vaak 
verrijkt met heerlijke aromatische specerijen en 
geurige kruiden. De Aziatische keuken is door-
gaans erg gezond, licht en makkelijk verteerbaar. 
Daar zorgen ingrediënten als verse vis, knapperi-
ge groenten en kookmethodes als wokken of sto-
men voor. groenten en vlees worden steeds kort 
maar krachtig aangebakken en er ligt een sterke 
nadruk op het gebruik van verse producten. In de 
Aziatische keuken wordt weinig tot geen vetstof 
gebruikt, en kennen ze geen aardappelen of kaas. 
De voornaamste leverancier van koolhydraten is 
rijst. Deze cursus bestaat uit 6 cursusavonden.
start 18.00 uur in de moriaan in wijk aan zee
Cursusavonden op dinsdagavond 8, 15, 22 en 29 
oktober, 5 en 12 november. opgeven in de foyer 
van Dorpshuis de moriaan, via de e-mail 
(info@moriaan.nl) of telefonisch (0251-374320)

Paul de Koster 

De moriaan organiseert dit jaar weer een auto-
puzzeltocht door het mooie Noord-Hollandse 
landschap. verzamelen in de moriaan op 20-10-
2013 om 10.00 uur. 
kosten € 32,50 (koffie of thee met cake bij bin-
nenkomst, biologische lunch onderweg, warm en 
koud buffet op einde van de dag)
opgeven bij de moriaan aan de balie in de Foyer 
of op 0251-374320

autopuzzeltocht Yoga- adem- Ontspanning
Er zijn nog enkele plekken vrij in de yoga groep 
op dinsdagavond in de basisschool van Wijk aan 
Zee. Yoga met extra aandacht voor een sterke en 
soepele rug (nek, schouders en onderrug) en een 
ruime en rustige buikademhaling. Daarnaast ko-
men verschillende ontspanningstechnieken aan 
de orde. gratis proefles. info en aanmelden, bel 
06-14816976 of mail marjolijn@yoga-bewustzijn.nl.
 Marjolijn Adriaansche (gediplomeerd yoga docent)
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Zeerovers in Wijck op Zee
Wat vooraf ging: nadat de piratenkapitein al 
eerder was opgepakt, en in de schuur achter het 
huis van Mientje is opgesloten, zijn er nu nog vijf 
piraten bij de kraag gegrepen. 

Het is een kakofonie van geroep en gejoel, ge-
schreeuw en gebrul door jong en oud. geurt ziet 
een aantal vriendjes die achter de horde aanloopt, 
en rent op ze af en loopt met ze mee. De zeero-
vers die wel wat gewend zijn als het op gevaar 
aankomt, kijken angstig uit de ogen. bang als ze 
zijn om gelyncht te worden. De stemming wordt 
steeds grimmiger, het volk zweept elkaar op en 
steeds meer wordt er geroepen de rovers op te 
hangen. Een aantal mannen loopt te zwaaien met 
touwen, anderen gooien stenen naar de piraten. 
Dat pakt verkeerd uit, want één van de stenen 

raakt een dorpeling, die woedend de steen oppakt 
en teruggooit, zonder te weten wie de steen had 
gegooid. En binnen de kortste keren is iedereen 
met elkaar aan het vechten. De kinderen rennen 
uit doodsangst zover mogelijk bij het tumult van-
daan. moeders roepen door elkaar hun kinderen. 
In paniek lopen mensen tegen elkaar op en vallen 
over elkaar heen. Wie niet uit de voeten weet te 
komen slaat wild omzich heen om uit de menigte 
te komen. 
Dan roept iemand dat de piraten hebben weten 
te ontkomen, en ineens valt alles stil en mensen 
staan weer op en kijken om zich heen. Ieder-
een kijkt elkaar aan alsof ze uit een droom zijn 
ontwaakt en niet weten waarom ze op straat 
staan. “mannen, ver kunnen ze niet zijn, ze 
hebben touwen om hun benen, laten we ons in 

groepjes verdelen, jullie naar het strand, jullie het 
noordelijke duin en jullie het zuidelijke en jullie 
naar Wijck aan Duin, snel”. Ineens is het doodstil 
op het plein achter de kerk, en voorzichtig komen 
er weer een paar kinderkoppies achter heggen en 
struiken vandaan. geurt heeft zonder kleerscheu-
ren thuis weten te komen, en kijkt voorzichtig 
of het veilig is. Dan kijkt hij voor het eerst in 
de schuur en kijkt de piratenkapitein recht in 
zijn gezicht. Hij schrikt zich een ongeluk als hij 
ziet dat deze piraat de man is van het kistje. Hij 
realiseert zich nog niet eens dat de man hem niet 
kan herkennen, want geurt had zich verstopt 
onder zijn wambuis toen hij de piraat het kistje 
zag begraven. “Het kistje, het kistje, ik moet het 
zo snel mogelijk opgraven, maar waar laat ik het. 
Laat ik het eerst maar eens aan moeder vertellen, 
die weet wel raad”. 
Een uur later hoort hij weer geroep in het dorp 
en ziet hij dat er een groep mannen drie piraten 
heeft opgepakt. geurt ziet zijn moeder eindelijk 
weer, en gaat onmiddelijk op haar af, en neemt 
haar bij de hand naar huis. “Ik moet iets vertellen 
wat heel belangrijk is”, en eenmaal in huis houdt 
hij zijn wijsvinger voor zijn lippen en wijst in de 
richting van de schuur.  Fluisterend vertelt hij 
zijn verhaal van het kistje. “Als je zakdoek nog 
maar om het gras zit, het is al weken geleden dat 
je het hebt vastgebonden”. “Laten we vanavond 
gaan kijken, ga je mee want ik vind het eng nu er 
nog steeds piraten in het duin rondzwerven”. “We 
gaan met zijn drieën, je broer gaat ook mee”.

 ~ Georges van Luijk ~

60-jarig huwelijk 
op 19 oktober 2013 vieren Cees en martha 
Hilbers-Castricum hun zestigjarig huwelijk. Voor 
de wet zijn zij op 20 augustus 1953 en voor de 
kerk zijn zij op 21 oktober 1953 getrouwd. 
Het diamanten huwelijk vieren zij in ’t Hoge 
Duin te wijk aan zee op 19 oktober. eenieder die 
hen wil feliciteren met dit heugelijke feit is van 
harte welkom om dit te doen tijdens de receptie. 
Deze wordt gehouden van half vijf tot half zeven 
in ’t Hoge Duin.

dankbetuiging 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken 
voor de warme woorden de kaarten, bloemen of 
het bezoek bij het afscheid van onze moeder, oma 
en over oma. 

Aat de Reus Brakenhoff

Open drive rummikub
op zaterdag 12 oktober zal rummikubvereniging 
De Zandloper weer 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. tussen de tweemaal 
5 spelletjes is er ruimte genoeg voor een drankje, 
hapje in de foyer van De moriaan.
Natuurlijk is er weer een heel mooie loterij en het 
mandraden ( € 0.50 per gokje) met als prijs een 
goed gevulde mand zal ook niet ontbreken.
De kosten voor de drive zijn € 2,50 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: jacque-
linebeekman@tele2.nl  of op 12 oktober  aan de 
zaal tussen 12.30 en 12.45 uur. wij als bestuur 
hopen u te mogen begroeten op 12 oktober  2013 
in Dorpshuis De moriaan te wijk aan zee.

Opbrengst collecte Spierfonds 
De collecte voor het prinses beatrix spierfonds, 
van 8 t/m 14 september heeft, crisis of geen crisis, 
€ 1112,- opgebracht. alle gulle gevers hartelijk 
dank. 
veel dank aan de collectanten: mw schuten, mw 
Sumarsih-Atam-Durge, Suzanne, Patty, Peggy, 
ton triora, ans, wim en mariël, die bij weer en 
geen weer op pad zijn gegaan. 
Namens het Prinses Beatrix Spierfonds, Sjaak Mol

Yoga en (volle maan)meditatie
Donderdag 17 oktober is er een open yoga en 
meditatie bijeenkomst in Wijk aan Zee. De yoga 
les is een voorbereiding op de meditatie, maar 
yoga en meditatie kunnen ook afzonderlijk wor-
den gevolgd. aanvang: yoga 19.30 uur, meditatie 
21.00 uur. iedereen die belangstelling voor of 
ervaring heeft met yoga of meditatie, is van harte 
welkom. De wereldmeditatie, ook wel volle maan 
meditatie genoemd is geïnitieerd door Swami 
Veda van de Himalayan Tradition of Yoga and 
meditation. voor meer informatie en aanmelden 
bel 06-14816976 of per mail: 
marjolijn@yoga-bewustzijn.nl. 
Marjolijn Adriaansche (gediplomeerd yoga docent)

Kinderen gaan onder begeleiding van een docent 
aan de slag met verse ingrediënten en leren zelf 
eenvoudige gerechten koken. Zo wordt er bij-
voorbeeld tortellini met tomatenprutje gemaakt, 
wentelteefjes, mini meat loaf en nasi goreng met 
ei en kroepoek. Het resultaat gaat mee naar huis. 
De lessen zijn op maandagmiddag na schooltijd, 
in de moriaan. start 7 oktober. kosten: € 26,50 
per vier lessen, € 100,- voor 16 lessen. in de 
vakanties en tijdens het Tata Steel Chess Tour-
nament zijn er geen lessen. Het maximaal aantal 
leerlingen per les is acht. Opgeven kan in De 
moriaan, of via e-mail.(info@moriaan.nl) of te-
lefonisch (0251-374320). u kunt vooraf betalen, 
aan de bar van De moriaan.

Rumoer
Er ging een gerucht

dat er geen weer was

Verschrikt ging ik heen

en zag geen horizon, nog zee nog lucht

Geen Celsius of Fahrenheit

Er was niets

Zelfs geen druppel kon ervan af

Zeg Pelleboer

Kom uit je graf naar dit oord

Het weer zit in je kist

Geef ons tenminste een beetje mist.

Ginny Bartholomée

Dit jaar vindt de vijfde editie plaats van de 
wijckloop op zondag 6 oktober, een initiatief 
van medewerkers van het Rode Kruis Zieken-
huis, Heliomare en ViVa! Zorggroep. Om dit 
heugelijke feit te vieren, zal de Wijk aan Zeese 
muziekvereniging Arion zorgen voor de nodige 
muzikale ondersteuning. Het belooft een gezellig 
evenement te worden, waar al veel kinderen, 
jongeren en volwassenen zich voor ingeschreven 
hebben. 
De afgelopen jaren heeft dit kleinschalige en 
gezellige hardloopevenement vele fans verzameld 
die met plezier een uitdagend parcours lopen. 
Voor menig sportieveling is deelname aan dit 
hardloopevenement al een ware traditie. De 
inschrijving is geopend op www.wijckloop of 
www.inschrijven.nl voor de hardloopwedstrijd 
van 5, 10 of 16 km en speciaal voor jonge sportie-
velingen de afstand 1 ½, of 3km. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s kunnen voor hun 
eigen wedstrijd met de kinderen meelopen of ze 
aanmoedigen langs de route. Op dit moment is 
de jongste inschrijver slechts 4 jaar oud! 

Uitdagende trailrun
De Wijckloop is een aantrekkelijk evenement 
voor de gevorderde loper, omdat de route gro-
tendeels over onverharde paden door de duinen 
loopt; een echte trailrun. En ook voor de  begin-
nende hardloper is dit evenement zeer geschikt, 
want dit jaar kan men kiezen uit drie afstanden. 
De 5km wedstrijd brengt lopers door een afwis-
selend duingebied over paden en heuvels, de 10 
en 16 km gaan ook over het strand en de route 
van de 16km zelfs over de kruisberg. 
De diverse routes gaan dus allemaal door het 
prachtige duinlandschap. De organisatie geeft aan 
dat dit een kleinschalig evenement  is en blijft, 
dus wees er snel bij om in te schrijven. Zo lang als 
de limiet nog niet bereikt is, kan men zich ook op 
de dag van het evenement inschrijven. maar vol 
= Vol! En de inschrijving vordert gestaag, zeker 
nu de Wijckloop ook op facebook te vinden is! 

Wijckloop op 6 oktober

Kinderkookcafé de Moriaan
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agenda 
Zondag 29 september
Sout: The Sound of Ibiza op het strand van Wijk 
aan zee 16.00 – 22.00 u
Vrijdag 4 oktober
sonnevanck: blue stone; blues vanaf 21.30 u
Zaterdag  5 oktober
Café de Zon: Alkmaars Straat Orkest met Het 
hoedje van de koningin 20.30 u
Duinpark Paasdal: OktoberFest; vooraf reserveren

Sonnevanck: Paolo Passionato & The Pennies 
from Heaven vanaf 21.30 u
timboektoe: eindfeest vanaf 22.00 u
Zondag 6 oktober
Dorpskerk: Rondje Wijk aan Zee met concert van 
Paolo Passionato & The Pennies from Heaven 
van 12.15  – 13.45 u; daarna wandeling; openstel-
ling radarbunker 13.00 – 16.00 u
orangerie Heliomare: De wijckloop; start 10.00 
u en 10.30 u www.wijckloop.nl 
zee van staal: gratis rondleiding 14.00 u
Woensdag 9 oktober
De moriaan: Dorpsraadvergadering 20.00 u
Vrijdag 11 oktober
Sonnevanck: Sander Vos en de Waterlanders 
vanaf 21.30 u
De moriaan, stratenvolleybaltoernooi; 8 teams 
19.30 u
Zaterdag 12 oktober
sonnevanck: trash Hombres vanaf 21.30 u
Zondag 13 oktober
Dorpsweide: Kofferbakmarkt, de laatste van dit 
seizoen 8.00 – 16.00 u
Horeca wijk aan zee: De bokkentocht van wijk 
aan zee ; strand, duin en dorp van 12.00 – 18.00 u 
Vrijdag 18 oktober
sonnevanck: eva sur seine vanaf 21.30 u
Zaterdag 19 oktober
SV Wijk aan Zee haalt oude kranten op en Arion 
gebruikte kleding en schoenen
Zondag 20 oktober
De moriaan: autopuzzeltocht 10 – 16.00 u
Vrijdag 25 oktober
sonnevanck: jump back vanaf 21.30 u
Zaterdag 26 oktober
banjaert: De nacht van de nacht; wandeling door 
de duinen start vanaf 19.00 u

Sonnevanck: Eland; topband vanaf 21.30 u
Zondag 27 oktober
De kust: Laatste dag van De kust met muziek 
en hapjes 15.00 – 18.00 uur 

adressen
Banjaert, Natuurvriendenhuis en kampeerter-
rein: www.banjaert.eu 
Bibliotheek Jeugd/servicepunt: ma, di en vrijdag 
13.30 – 16.30 u www.bibliotheekijmondnoord.nl 
Duinpark Paasdal: woe t/m zo 10.00 – 21.00 u 
KOP v WaZ / TIP (Toeristisch Informatie Punt): 
ma en woe 10.00-14.00; do en vrij 12.00 -18.00 u; 
za en zo 12.00 – 17.00 u www.tipwijkaanzee.nl 
De Moriaan: woe 13.30 u: 50+ sport: badminton, 
tafeltennis en koersbal, di en do Aan Tafel warme 
lunch met dorpsgenoten met na afloop een 
kaartje leggen of kletsen 12.00 – 14.00 u; opgeven 
via info@moriaan.nl 
De Rel: relweg 4, mail: derel@live.nl 
Tastoe: woe 16, 23, 30, do 17, 24, 31 okt, 13.00 - 
16.30. zo 19, 26 okt en 2 nov 11.00 – 15.00 u 

nieuws 
van  
de kerken
Dorpskerk
Zondag 6 oktober     
mevr. Ds. a. Hana-van bruggen 
te Warmenhuizen                                        
Zondag 20 oktober     
Ds. D. Fisser te Amsterdam
                                                            
Kerkdiensten Sint Odulphusparochie
Zaterdag 5 oktober
19.00 uur themaviering  
voorganger p. b. stuifbergen    themakoor
Zondag 13 oktober
9.30 uur woord en communieviering 
voorganger p.N. Smit    gemengd koor
Zaterdag 19 oktober
19.00 uur familieviering  
voorganger p. N. Smit     jeugdkoor
Zondag 27 oktober
9.30 uur eucharistieviering  
voorganger p. mathew     gemengd koor

Oecumenische bijbelkring
maandag 7 oktober is er weer een bijeenkomst 
van de oecumenische bijbelkring. Thema: De 
hemel en wat zegt de bijbel erover. gespreksleider 
pastor nico smit, inloop om 19.30 uur met koffie 
en thee. aanvang gesprek 20.00 uur. plaats van 
samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk 
aan het Julianaplein.

inloopspreekuur Wijkverpleegkundige
iedere donderdag van 14.00-15.00 uur houdt ilse 
Rood, wijkverpleegkundige van Team Wijk aan 
Zee van Viva! Zorggroep een inloopspreekuur 
in De moriaan. Dit is vrijblijvend en kosteloos 
toegankelijk voor iedereen. Heeft u vragen over 
gezondheid, zorg, welzijn of wonen, loopt u dan 
gerust binnen. Is het voor u niet mogelijk om 
naar de moriaan te komen, dan is een huisbezoek 
ook mogelijk. belt u dan voor een afspraak met 
de teamtelefoon van wijk aan zee: 06-13598166.

Belangrijke telefoonnummers

politie beverwijk: 0900-8844
alarmnummer nooDgevaLLen:  112
ambulance: (023)515.95.00
brandweer: (023)515.95.00
buurtzorg wijk aan zee: 06-22936056
Dierenambulance: 215454
Huisarts: 375972 receptenlijn:  088-0800169
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
viva! zorggroep: 088-9958000 
wijkcoördinator: 256256
geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet:  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
Aanmelden activiteiten:
nelleke.vander.lelij@hetnet.nl
Dorpsraad: dorpsraadwijkaanzee@gmail 

nieuws van de huisarts 
Gesloten
 in de week van 21 tm 25 oktober is de praktijk 
geheel gesloten. De prikpost voor bloedafname is 
donderdag 24 oktober weL aanwezig.
Voor zaken, die niet kunnen wachten tot maan-
dag 28 oktober is de waarneming als volgt: 
tijdens kantooruren 8.00 - 17.00 uur
Huisarts dr. t. kool, prinsesselaan 1c  beverwijk.
tel: 0251 - 22 33 64 (8.00 - 10.30 uur)
       0251 - 227 229 (herhaalrecepten)
avond, nacht en weekend 17.00 - 8.00 uur
Huisartsenpost, Rode Kruis ziekenhuis
vondellaan 13  beverwijk, tel: 0251 - 265 265.
 
Nieuwe gezichten
Per september kunt u een drietal nieuwe gezich-
ten tegen komen: anita groen, doktersassistente;
Djamilla Faber, doktersassistente in opleiding;          
Dr. mevr. K. Wijkhuizen, reeds volleerd arts, 
maar i.v.m. specialisatie tot huisarts loopt zij een 
jaar mee in de praktijk
 
Korte praktijk informatie
tussen 8.30 - 10.30 uur en 14.00 – 15.00 uur             
kunt u bellen of langs de balie komen voor het 
maken van afspraken en alle overige zaken.
voor elk consult is 10 minuten gereserveerd, 
indien u meer tijd nodig denkt te hebben, verzoe-
ken wij u dit kenbaar te maken aan de assistente 
tijdens het maken van uw afspraak. De assistente 
vraagt altijd naar de reden van uw bezoek aan de 
arts. Op deze manier proberen wij de uitloop van 
het spreekuur zo beperkt mogelijk te houden.
Er is vanaf oktober weer dagelijks een assistente 
spreekuur (behalve donderdag) van 11.00 - 12.00 
uur, u kunt dan bij de assistente terecht voor o.a. 
bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, oren 
uitspuiten, diverse injecties, uitstrijkjes, urine 
controle, aanstippen van wratten (vraag tevoren 
even of er stikstof aanwezig is), wondcontrole, 
verwijderen van spiraal. Rowanna verzorgt het 
diabetes en COPD spreekuur en zij doet ook 
24 uurs bloeddruk metingen, dit alles gaat op 
afspraak. meer info in de gele praktijkfolder, die 
aan de balie te verkrijgen is en op: 
www.vanoudvorst.uwartsonline.nl.
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